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1. — TUTANAK ÖZETLERİ 

A. — Geçen tutanak özeti 

Gündemde görüşülecek bir iş bulunmadığın
dan l!î . X . 1947 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Konya Samsun Konya 

T. Fikret Sılay Nasit Fırat Muhsin Adil Bindi 

2. — SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'-
in, Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna bağlı 
cetvelde gösterilen makam otomobillerinden baş-

Tasan 
1. — Amerika Birleşik Devletlerince Türki

ye'ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî 
Savunma ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin 

1. — Başbakan Hasan Saka'ntn kurduğu Hü
kümetin programı 

BAŞKAN — Söz Başbakanındır. 

(Başbakan Hasan Saka (Trabzon) soldan al
kışlar arasında kürsüye geldi). 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Büyük Millet Meclisinin çalışmaya ara verdiği 
günlerde iş başına gelen ve en kısa zamanda 
huzurunuza çıkmayı vazife bilen Hükümetiniz 
bu fırsattan faydalanarak Yüksek Heyetinizi 
derin saygılarla selâmlar. 

Aziz arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 

ka makam otomobilleri alınıp alınmadığının 
bildirilmesi hakkındaki sözlü sorusu, Başbakan
lığa gönderilmiştir. 

vergi muaflıkları hakkında kanun tasarısı 
(1/265) (Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe 
Komisyon! arına) 

19 Mayıs 1945 nutkundan ve 1946 Olağanüstü 
Parti Kutultaymdan sonra tek dereceli seçim, 
birden fazla parti hayatı ile başlıyan ve Devlet 
Başkanının 12 Temmuz beyannamesinde en ke
sin ifadesini bulan yeni iç politika devrinde Hü
kümetinizin başlıca vezifesi, bu geniş demokrasi 
rejiminin kurucusu olan inkilâpçı Partimizin 
(Soldan bravo sesleri) umdelerine dayanarak 
memlekette gittikçe gelişen bu sistemin ve onun 
temeli saydığımız siyasi emniyetin inkişafını 
sağlamaya çalışmak olacaktır. (Soldan bravo 
sesleri). 

Anayasa hükümlerinin ve Partimizin prog
ramının gerektirdiği gibi, bütün vatandaşların 

3. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati ; 15 

BAŞKAN — Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Aziz Uras (Mardin). 

« • • 

BAŞKŞAN — Oturum açılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DtVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

— 672 — 
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her türlü haklarından en güvenli şekilde istifa
de etmeleri Cumhuriyet İdaresinin başlıca ama
cıdır. (Soldan bravo sesleri). 

Siyasi partilerin çoğunlukta veya azınlıkta, 
iktidarda ve muhalefette Devlet İdare Teşkilâtı 
karşısında farklı muamele görmemelerini^ ka
nunların kendilerine verdiği haklara dayanarak 
çalışma imkânları bulmalarını Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti, giriştiğimiz hayatın tabiî bir 
icabı saymaktadır. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) . 

Bugün olduğu gibi, gelecekte de siyasi hu
zur ve emniyeti eksiksiz olarak, değişmez bir ni
zam ve bir ahlâk geleneği şeklinde yerleştirecek 
unsurları tamamlamaya çalışmak ehemmiyet 
verdiğimiz bir gayedir. Hükümetiniz, aynı za
manda bütün partilerin her şeyden üstün ola
rak Cumhuriyet müeseselerine hürmet etmeleri
ni demokrasi hayatının kuvvetli mesnedi bil
mektedir. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar). 

Huzursuzluk ve düzensizlik hareketlerini, 
keyfî ve cebrî muamelelere karşı göstereceği 
aynı hassasiyetle takip edecek olan Hükümeti
niz, kanunların suç saydığı bu gibi hareketleri 
her nerede görürse, suçluları adaletin eline tes
lim etmekte tereddüt göstermiyecektir. (Soldan 
bravo sesleri). Bu münasebetle şunu da arzede-
yim ki, hukukta ve cezada dâvaların süratle ne
ticelendirilmesini temin etmek suretiyle halkın 
adalet işlerindeki esaslı bir dileğine cevap ve
rilmiş olacaktır. (Soldan bravo sesleri). 

Feragat ve fedakârlık duyguları içinde, çok 
defa güç şaı tlar altında, vazifelerini yapan 
idare âmirlerinin memleket nizam ve asayişini, 
kanun dairesinde, dikkatle korumaktaki çalış
malarını takviye edeceğiz, (Soldan bravo ses
leri) vazife ve mesuliyetleri ile yakından alâ
kalı olacağız (Soldan bravo sesleri). 

Şunu da açıkça belirtmeyi vazife biliriz ki, 
fikir ve kanaat hürriyetine hürmet göstermekte 
ne derece titiz davranacak isek kanunların ya
sak ettiği aşırı sağcı ve solcu tahrik ve teşkil
lere karşı da çok uyanık ve tedbirli olmak az
mindeyiz. (Soldan bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar, 
Hükümetlerin ve partilerin müşterek malı 

olarak bir millî siyaset halini almış olan dış po
litikamız devam edecektir. 

Karşılıklı saygı, şeref ve haysiyet esasları 
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dahilinde herkesle dost geçinmeyi daima gaye 
bilen Türkiye Cumhuriyeti, bütün anlaşma ve 
andlaşmalarmı her zaman olduğu gibi, barış ve gü
ven siyasetine yöneltecek, varlık ye istiklâlinin 
müdafası bakımından gerekli bulduğu tedbirleri 
almakta asla kusur etmiyecektir. (Soldan bra
vo sesleri). Bu tedbirlerin başında, yurdumuzu 
ve istiklâlimizi korumak için her an nöbet bek-
liyen kara, hava ve deniz ordularımızın kud
retini artıracak her imkândan faydalanarak 
tedbirler almayı, bugünkü dünya şartları içinde 
baş vazife biliyoruz. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) . 

Birleşmiş Milletler prensiplerine samimî ola
rak bağlı kalan Hükümetiniz, bu Yüksek Kuru
lun geçirdiği buhranlara rağmen, dünyada ba
rış ve güven âmili olarak yaşamasına ve daha iyi 
işler bir hale gelmesine bütün ijd niyet sahibi 
Devletlerle birlikte çalışmaya devam edecektir. 
(Soldan bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetin ehemmiyetle üzerinde durarak ele 

alacağı işlerden biri, vatandaşların geçim zorlu
ğuna çare aramaktır. Hem Millî ölçüde, hem 
dünya çapında çeşitli sebeplerden doğan bu muğ
lâk mesele ile uğraşmak, lâzımgelen tedbirleri 
aramak üzere, ilgili Bakanlardan devamlı bir he
yet kurulmuştur. 

Bu sahada resmî ve mahallî teşekküllerden 
başka, serbest topluluklarm ve teşebbüs sahiple
rinin bu millî vazifede Hükümete yardımcı ol
malarını istiyeceğiz. Bu konuda, bütün milletin 
Hükümetle işbirliği etmesinin zaruri olduğuna 
inanıyoruz. 

Memleketin başlıca dertlerinden olan, ve bil
hassa büyük şehirlerde kendini gösteren mesken 
buhranını mümkün olduğu kadar çabuk önlemek 
için ciddî tedbirler almak kararındayız. Bu ted
birlerin başında, inşa faaliyetine engel olan 
malzeme darlığını, bu arada bilhassa çimento, ke
reste, ve demir sıkıntısını giderecek çarelere 
başvuracağız. Bu ihtiyaçları karşılıyacak ithalât 
ve gümrük kolaylıkları, düşündüğümüz tedbirler 
arasındadır. Kereste ithalini kolaylaştırmak sure
tiyle ormanlarımızı da harap olmaktan kurtar
mayı hedef tutuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Hayat pahalılığına daha esaslı çare olmak, 

aynı zamanda memleket ekonomisini, millî serveti 
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-olduğumuz Havzanın, bu gayeye erişmesi için 
bütün lüzum lu vasıtalarla teçhiz edilmesine ça
lışmak kararındayız. 

Millî Ekonomide bir taraftan yolların, diğer 
taraftan limanların ehemmiyeti meydandadır. 
Bunun içindir ki, memleketin her tarafını bir
birine bağhyan ana demiryol şebekesini ta
mamlamaya ve yolların müntehi olduğu liman
ları biran evvel yapmaya çalışacağız. 

Yol şebekemizin en yeni usullerle ve makine
li vasıtalarla yapılmasını ve sistemli bir bakını 
altına alınmasını esas tutuyoruz. 

Ulaştırma işlerinde tarife meselesine ehem
miyet vereceğiz. Memleketin ekonomik hayatın
da büyük rolü olan tarife sisteminin istihsali 
teşvik etmek ve kolaylaştırmak için icabında 
farklı ve seyyal olması imkânlarını araştıraca
ğız. 

Vergi sisteminde başlamış olan düzeltme fa 
aliyetine devam edeeek, vasıtasız vergilerimizi 
daha adaletli esaslara dayandıracağız. Bu ver
gileri vatandaşların gerçek gelirleri ve ödeme 
güçlerine uygun bir hale koymaya çalışa
cağız. Vasıtalı vergilerimizi de millî hayatı ve 
ekonomik kaynaklarımızı zorlamıyaeak şekilde 
geliştirmeye gayret edeceğiz. 

Dış ticarette, bilhassa za>ruri halk ihtiyaçla
rını karşılıyan eşyanın ithalinde1 mümkün olan 
her kolaylığa devam etmek kararındayız. 

Şu noktayı belirtmek isterim- ki; -Hükümet 
her türlü ekonomik teşebbüslerde yerli öldüğü 
kadar yabancı sermayeye g^niş yer ayırmak ve 
bunları teşvik etmek kararındadır. 

Bundan başka, Hükümetiniz büyük -bilgi 
ve tekniğe ihtiyaç gösteren bütün iş ve istihsal 
sahalarında yabancı mütehassıslardan en ,!geniş 

•ölçüde istifade etmek-emelindedir. 
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geliştirmek bakımından en gerçek tedbirlerin, her 
sahadaki istihsallerimizi süratle artırmak oldu
ğuna inanıyoruz. 

Türkiye ekonomi hayatının temeli olan toprak 
istihsallerini artırmak için ilk iş ziraatı iptidai 
vasıtalardan kurtarmaktır. Bu yolda gereken 
tedbirleri alacağız. 

Devletin elinde bulunan işletme çiftliklerini 
istihsal müesseseleri halinden çıkarıp, bulunduk
ları ziraat bölgelerinde müstahsıla modern usul
leri öğretecek bir mektep vazifesi gördürmek, ve 
çiftçilerin muhtaç oldukları tohumları sağlıyaeak 
örnek müesseseler haline getirmek kararındayız. 

Ziraat meselesi ile ilgili olarak, başlamış olan 
çiftçiyi topraklandırma işine adalet dairesinde 
devam edilecek ve Devlete ait arazinin ilk önce 
dağıtılması gözönünde tutulacaktır. 

Memlekette ziraatin temeli olan su işlerine lâ-
zımgelen ehemmiyeti vermekteyiz. Büyük su iş
lerinde şimdiye kadar başlanmış olan konuları 
biran evvel toparlamaya ve tamamlamaya gayret 
edeceğiz. Ufak masraf ve yardımlarla önemli 
faydalar sağlayan küçük su işlerini, daha geniş 
ölçüde devam ettireceğiz. 

1 Endüstride •istihsalin artmasına ve rasyonel 
hale konmasına çalışmak büyük emelimizdir. Fab
rikalarda maliyetin indirilmesine ve kalitenin 
•yükselmesine ('alışacağız. 

Hükümetin bu meselede ehemmiyet vereceği 
bir nokta da Devletçilik sahası ile hususi sermaye 
ve teşebbüslere ayrılan yerin uzun vadeli bir plân
la'kesin olarak kararlaştırılıp ilân edilmesi ola
caktır. Devletin hususi teşebbüslerle kendi sahası 
arâSlhda rekabete girişmemesine dikkat edeceğiz. 

Su kuvvetinden ve linyitlerden elektrik ener
jisi 'elde etmekle millî endüstrinin en verimli 
şekilde ilerleyebileceğine inanıyoruz. Bu ' suretle, 
hem maliyet fiyatlarını indirmek kabil olacak, 
İrem de geniş ölçüde yakıt ve bilhassa'ulaştırma 
tasarrufu elde edilecektir. Bu işi önemle takip 
edeceğiz. 

İstihsali artırma bahsinde madenlerimizin 
millî servet ve ihracat bakımından çok ehemmi
yetli mevkiini gözönünde tutarak en modern 
şekilde makineleşmiş rasyonel bir işletmeye ka
vuşmasını ön plâna alacağız. 

Bu sahada memleketin istikbalde büyük bir 
servet kaynağı olmaya namzet Kömür Havza
mızı en başta düşünmekteyiz. İstihsal seviyesi
ni çok yakın bir zamanda yükseltmek kararında 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetin ehemmiyetle üzerinde duracağı 

başlıca işleri Yüksek Heyetinize bu suretle bil
dirmiş oluyorum. Hükümetin sürekli genel va
zifeleri hakkında tafsilâta girişmeyi faydalı 
bulmadık, iliç şüphe yok ki, bütün icraatında 
Partimiz programına bağlı kalan Hükümetiniz 
sağlık işlerinin ve millî eğitimin -gelişme şart
ları üzerinde ehemmiyetle duracağı1 gibi, işçi 
ve çalışma hayatını nizatalama ve sosyal «emni
yeti sağlama meseleleri »ile 'de "çok * yakından 
alakadar olacaktır. 
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Üzerinde-hemen tkıratoağttıuz ıslahat işlerin

den de kısaca bahsetmek*iil»rim.: 
' Devlet ~ <kadro>la,rartda ^ *el0jonel «bir, çalışma 

•aistömi >k«r«ıak ve ««(Aslı -tasarruf, 'ydhma;»fcit-
mek kavafı ndfcyızt Bu •ama©ıai§rerç©kleştiriitttesi 
;İçin," y&kaek îihtasas»sahibi ©liM%k? tannamş y&-
<b&«eı 'müetseselerden de < f ay^dalaama'yi' yerl ide 
buluvettız. 

Devlet • idare teşk JM*lflın jçaiışm a»nıv * Hükü
met değişmelerinden Müteessir olrtııyaoakisiik-

<ı*arl^ şekil ve-ı^Uere'4jağlamayr< lüzumlu gö
rüyoruz. 

Cumhuriyet • rejiminin "beffd%ea- -gayesin idare 
-fceşkilâtMaın-halk rtıeröaatleri' hizmetinde olması
dır^ Bu^bafeımdan^-bütün- idare ve emniyet • teş
kilâtım ıaınrk&nulû, arı 'tatbik- edearken, 'Vazifelerini 
yaparken, bu zihniyetle hareket ederek halka iyi 
m«amek»de' bıaâttnmaları' lüKtittitmda -ısrarla du-
4®earğız. (boldan- bravo îsesieri). 

1 Cumhuriyetin* temeli oian faattet ve ahlâk 
s a c ı n d a mnesdr tedbirler i alacağız. Devlet ida-

• resinde vazife ve* 'salâhiyetlerini'' kötü kullanan
lara karşı çok '• fkasias "'davranmak azmindeyiz. 
'(Soldan bravd ftööeri). 

Sayın arkadaşlar; 
« Bu yollarda yürüyecek olan Hükümetinizin 

programı yüksek tasvibinizi kazanırsa bize güven 
oyu^verraenizi dileriz. itimadınızı kazandığımız 
takdkde, yüklendiğimiz vazifeleri başarabilmek 

. için -sizlerden her -sahada • • -değerli t irşatlarınızı 
bizden esirgememenizi - rica edeceğiz. 

(Soldan bravo sesleri; «ürekli- alkışlar). 

'BAŞKAN — Söz istiyenter lütfen-isimlerini 
yazdırsınlar. 

On altı arkadaş söz'almıştır. Adlarını okuyo
rum: 

Adnan Adıvar, Adnan Menderes, Feridun 
Fikri1-Düşünsel, Suut- Kemal Yetkin, ismail Hak
kı Çevik, Sinan Tekelioğlu, Fazıl Akroed Aykaç, 
Hakkı Gedik, Cihad Baban, -Fuad Hulusi Demir-

• «11i, Ahmet Oğuz, Kâmil Gündeş, Hasan Polat-
kan, Kemal Zeytiuoğlıv Kemal özçoban, Tayfur 
Sökmen. 

•MUHİTTİN' BAHA PARS. (Bursa) — Bu
radaki < arkadaşların hepsi gördüler ki ilk • SÖK a-

: tanlardan birisi de benim.-Sin görmemişsiniz, 
BALKAN —^ Münasip < görürseniz•• bir yana 

bir karşıya olarak söz verelim. "(Muvafık sesleri). 
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Dr.>ADNAN ADl^AR4 is tanbul) -^Sözebaş-

lamadan evvel Hasan Saka.Kabinesinin' üç hafta 
-kadar kısa-bir-zaman :bile olsa âdi içtimadan ev
vel-bir fevkalâde içiimaar bizi^çağurarak itimat i re
yi-.* istemiş olmasından dolayı çok teşekkür .ede
rim. 

(jKinkü'bu suretle ehamnıAy etsiz- bile gömüşe, 
mevcut sise=fena* tbir<teamöiü,.ıkaldırmış mevcut 
değilse yeni «ve fpözei bir öeannİBİü koymuş ohıyor. 

»Hükümet, beyannamesinde,iç politikadan bah
sedişken birçok tarihkrle-itâyin e«Mlen nutuklar 
»ve'--beyannamelerden bahsettikten-• •sonra < ibilkas-

- sa- Anayasa hükraninün tamamen -tatbik <edilece-
a»ğint< söylemiş olra&kla»'pek güzel bir hareket yasp-
•. mış okıyor.. ^ünküfikrimce'bütün bu nutuk ve 
> *bc^annam^erin^«aas ruhu, ruhi.asîli bizim>Ana-

yasamıtedadır. Veı Anayasalın- d*şmda--bugünlük 
hiçbiır • şeye ihtiyacımız yoktur. 

Muhtelif paTtilerin.ifai'klı muamele görmiye-
tseklerine dair olan.vait de çok gfeseübir vaittir. 

'Yalnız şunu 'tatbikatta göreceğiz, (inşaallah 
sesleri) ve-derhal göreceğiz1, ki,* her'güıi teker
rür eden ş i l t ây^er keisüeeek; l Bu şikâyetler ke
sildiği zaman-buva 'dm tamamen tatbik edil-

• • • ı mis' olduğuna inan »«ağız. 
Buyurdular :ki,» sutluları adalete teslim ede

ceğiz. ! Bunda hiç şüphe yok. 'Bunu bendeniz 
gayet1 tabiî bulurum. Şüphesiz suçlular tfdale-
to teslim edilecektir. Esasen -adalete tesHm 
edilmiyen "suçluyu bu millet, arasında gezdir
mez. 

( : Sonra, 'idare memurlarının feragat ve fe-
dakâriikht'rıhdan takdirle'bahsediyorlar.-Btmda 
kendilerine iştirak- edecekler vardır. Pakat-be
nim fikrimce bu* nremlekette feragat ve İredakâr-
lıkla if ayi- «razife^ eden Jidare -âmirleri »diye bu 
beyonnansede yalnız bahsedünaesini doğn*u bul
muyorum. (fSsğdan»ifcışiar). ITeragat ve<fe-
diakariıMa' Mayi «vazife- <eden m ü b a r e k t i r sınıf 
va*dır,!Jftnu bir t»«fa bımkryonam. Onlardan 
başka öğretmen dediğimiz ^bir*nDBtalîim,4«ınıfı 
••vardır, onu- bir f taraf a bırakıyorum. Onlardan 

\ thkla< çahşifâaktadırlar.'•'• Şimdi arkadaşlar, Dev
letçiliğe temas ettiler ve bunu tahdit 
edeceğiz, dediler. Çok güzel bir şey. Dev-

«letçiliğin •• tahdit ' edilmesi-hu memleketin} iktisa-
-ndiyatındai^yle zannediyorunt ki, '»çok ^kurvetli 

*eair yapacak? iFakat'bu tehdit esea«nda"şim.di-
ye kadar Devletçilik »sahasında kazanmış ©ldu-

^mz -, 
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ğumuz yerden başka arazi kaybetmemeye dik- < 
kat etmek lâzımdır. , 

Sonra; sanayi noktai nazarından kömürün | 
ehemmiyetinden bahsettiler. Bendeniz Hükü- ı 
metle aynı fikirdeyim. Çünkü kömüre ehem- ı 
miyet vermiyen memleketlerin âkibetlerini gö
rüyoruz. Hattâ bugün İngiltere'nin mâruz kal
dığı iktisadi buhranın en büyük sebebi kâfi de
recede kömür çıkaramamış olmasıdır. 

Şimdi arkadaşlar; Hükümet, beyannamesin
de tasarruftan bahsettiler. Tasarruf, bu en mü
him bir meseledir. Bendenizce biz bütçeyi ya
parken yalnız vergi koymaktan ziyade biraz da 
masrafları kısmaya çalışmalıyız., Bunu daima 
tekrar ettik. Yapıldı mı, yapılamadı mı bilmi
yorum. Bu hususu bütçe müzakeresi sırasında 
uzun boylu konuşacağız. Hariciyede, Dahiliye
de, Nafıada birçok işler vardır ki, bugün lâzım 
olmıyan işlerdir. Bunları pekâlâ tasarruf ede
biliriz. Meselâ bir inşaat faslı vardır. Bu in
şaat faslından tasarruf etmek mümkündür. 
Bundan tasarruf edilenleri memleket için daha 
faydalı olacak işlere, meselâ yollara vesair bu-
gibi faydalı işlere sarf edebiliriz. 

Bir de, programda çok isterdim ki, Maarif 
ve Sağlık işlerine ait kısmı biraz daha mufas
sal olsun. Çok arzu ederdim ki, bilhassa bu 
Meclisin ve şimdiye kadar gelen bütün Hükü
metlerin büyük fedakârlıklarla maarife tahsis 
ettikleri paralar nazarı dikkate alınırsa bu bah
sin programda biraz daha fazla yer tutsun, 

Şimdi daha mühim bir mesele ve güzel cüm
lelerden biri de şudur : Cumhuriyet rejiminin 
başlıca gayesi, idare teşkilâtının halk menfaat
leri hizmetinde olmasıdır, cümlesidir. 

Şüphe yok bütün işler halka hizmet içindir. 
« Bu bakımdan, bütün idare ve emniyet teş

kilâtımızın, kanunları tatbik ederken, vazifele
rini yaparken, bu zihniyetle hareket ederek 
halka iyi muamelede bulunmaları lüzumunda ıs
rarla duracağız >. 

Halka iyi muamelede bulunmak çok basit bir 
kelime gibi geçiyor. Fakat bu halkla memur 
arasında, hangi cins memur olursa olsun, sevgi
ye bağlı, sevgi üzerine müesses bir münasebet 
yaratmakla olur. Eğer biz bu şekilde bir mü
nasebetin teessüsüne muvaffak olabilirsek dün
kü, evvelki günkü daha evvelki günlerin vakıa
larının önüne geçmiş oluruz. 
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Böyle bir makale yazıyorlar diyorlar k i : in

zibat, inzibat, inzibat. 
Şüphesiz inzibatsız devlet olmaz. Fakat kaa-

dir ve kahhar bir mevkide bulunmuş bir adamın 
yazdığı bir makalede bahsetmek doğru birşey 
değildir. Bugibi şeyler demin söylediğimiz gibi 
muamelelerin sevgi üzerine müesses olımasiyle 
mümkündür. Eğer sevgi üzerine müesses bir 
münasebet yoksa dünyada ne yapsanız hiçbir 
şeye muvaffak olunamaz. 

Son sözüm, kısa kesmek için şöylece arzede-
yim: Bu vaitler çok güzeldir, tatlıdır; fakat bu 
vaitlerin meyvalarmı almak daha güzeldir, da
ha tatlıdır. Bu vaitlerin ilk meyvalarına ulaş
tığımız gün, kabineye kemali takdirle itimat 
edecek ilk ben olacağım. (Bugünden yok mu 
sesleri). 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Bugün müzakere edilmek
te olan Hasan Saka Hükümetinin programı bize 
iki gün evvel verilmiştir. Bu program üzerinde 
Hükümetin haftalarca çalıştığı ve Halk Partisi 
Meclis Gurupunca müzakeresinin de geceli gün
düzlü üç gün devam ettiği düşünülürse bize bı
rakılan iki günlük müddetin kısa olduğunu el
bette kabul edersiniz. Buna rağmen programın 
bize önceden verilmiş olmasını teşekkürle kar
şılamaktayız. Hatırlarsınız ki Recep Peker Hü
kümeti programının, Partimizce tetkik edilerek 
cevaplaııdırılabilmesi için bir iki gün müddet 
verilmesini istemiştik. O zaman Halk Partili ha
tipler Anayasadan bahsettiler. Zamana ihtiyaç 
olmadığını İleri sürdüler, ve işte şimdi dinledi
niz ya, hemen çıkm kürsüde cevap, verin de
diler. 

Okunması bir saattan fazla süren bir Hükü
met programına derhal cevap verebilmenin im
kânsızlığı maydanda idi. Parti olarak toplanıp 
mütalâa ettikten sonra hazırlanması gereken 
bir cevabın programın okunmasını takiben he
men verilebileceği o zaman nasıl iddia olunmuş
tu, halâ hayretteyiz. Demek oluyor ki o zaman 
muhalefete düşünerek konuşmak imkânı veril
mek istenmiyor ve muhalefetin sesinin kısılmak 
istediği saklanmaya bile lüzum görülmüyordu. 
Bu hadiseyi bugün anmamızda fayda vardır. 
Çünkü dar görüşle ve kıskanç bir ruh haleti 
içinde alınacak kararların, yarın esef edeceği
miz hatıralar olarak karşımıza çıkabileceği ha
kikatini bize hatırlatmaya yarar. 
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Aziz arkadaşlar; Hükümet programı Parti

mizin Meclis Gurupunda okunduğu zaman ilk 
hâkim olan his derin bir hayret olmuştur. 

Demokrat Partinin kuruluşundanberi türlü 
vesilelerle tezahür edegelen millet arzu ve ira
desi Halk Partisinin dört seçimde karşılaştığı 
acı hakikatler, Sayın Devlet Reisinin 12 Tent-
muz beyannamesiyle açıklanan durum, nihayet 
Recep Peker Kabinesinin başına gelenler bütün 
bunlar Halk Partisine ve yeni Hükümete hiç 
bir şey anlatmamış görünüyor. 

Denilebilir ki, bu programın tanziminde 
dünün müdafaası gayreti başta gelmektedir. 
Alemce bilinen Anayasaya aykırı kanunların de
ğiştirilmesinden ima tarikiyle dahi bahis yok
tur. Sıkıyönetimin kaldırılacağına dair hiç bir 
işaret mevcut değildir. Milletçe bu kadar şikâ
yet olunan baskı, cebir ve şiddet hareketleri, 
bu programda, âdeta idare âmirlerine takdir 
vesilesi yapılmıştır. 

Diğer taraftan programda yapılacak işler 
hakkında fikir verecek, veya tatbik kıymetini 
haiz bir fikrin mevcudiyetine delâlet edecek 
sarahat mevcut bulunmadığı da dikkati çekmek
tedir. Ökadar ki okunup bittikten sonra hatırda 
nelerden bahsedilmekte olduğunu toparlamak 
bile yolayca mümkün olmuyor. Bu programda 
mevzulara umumi ve satıhta kalan ifadelerle 
temas olunmuştur. Herhangi bir mevzu üzerin
de meselâ geçim zorluğu, meselâ istihsali artır
ma, meselâ ziraat işlerimiz hakkında program
da olduğundan daha umumi, daha mühim ifade
lerle bahse imkân yoktur. Aksini iddia eden
lere tecrübe etmeleri teklif olunabilir. 

Program, yirmi beş senedir iktidarda olan 
bir partinin kurduğu Hükümetin programı ma
hiyet ve olgunluğunu taşımıyor. Programda, ge
çim zorluğundan ancak yeni haberdar olmuşla
rın ifadesiyle, bu meselenin komisyona havale 
edilmiş olduğu söyleniyor. Sadece buna işaret 
etmek dahi bu görüşümüze hak vermeye kâfi
dir. Nitekim hayat pahalılığını önlemek için is
tihsalin artırılması lâzımdır, istihsalin artırıl
ması için ziraat aleti temin edilecektir, gibi söz
lerden sonra nasıl artırılacaktır, nasıl temin 
edilecektirden hiç bahsolunmaması da ayrıca 
görüşümüzü teyit etmektedir. Böyle bir pro
gram, daha ziyade programsızlığa vesika olarak 
gösterilir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi programı daha 
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yakından müşahede etmek üzere ele alalım ve 
iç politika kısmından başhyahm. 

Bu kısımda Hükümet maalesef hakikatleri 
tahrif ile söze başlamaktadır. Geniş demokrasi 
rejiminin kurucusu olan inkilâpçı Halk Parti
sinden bahsolunuyor. Evvelâ, hangi geniş de
mokrasi rejimi? Sonra hatırlamak icabeder ki, 
bu memlekette Halk Partisinden çok evvel bir
den fazla partiler mevcut olmuştur ve hüriye-
te, Halk Partisinin vazettiği kanunlardan çok 
daha fazla yer veren kanunlar yaşamıştır. O 
zamanların Matbuat Kanunu, matbuat hürriye
tini hiç şüphe yok ki, şimdikinden daha ziyade 
teminat altında bulunduruyordu. 

Halk Partisi inkilâpçüığına gelince; memnu
niyetle kabul ediyoruz ki, Cumhuriyet devrinde 
memlekette birçok mühim yenilik hareketleri ve 
ıslahat olmuştur. Ancak bunlar, Halk Partisinin 
memlekette tek basma hüküm sürmek sevdasına 
zarar vermiyecek sahalarda yapılmıştır. Va
tandaşın Devlet ve Hükümet otoritesi karşısın
daki bugünkü durumu Anayasa ile temeli atıl
mış olmakla beraber fiilî olarak memlekette 
Millî iradenin hâkim kılınması gibi esaslı bir 
inkilâbm henüz başarılamamış olduğunu göster
mektedir. Cumhuriyet bir hükümet kalıbı ola
rak ve şekil halinde kaldıkça, iktidar karşısında 
vatandaşın şahsi ve siyasi hak ve hürriyetleri 
tanınmadıkça, Devlet telâkkisinde otoriter zih
niyet terkedilmiş sayılmaz. 

Halk Partisinin demokratik umdelere dayan
dığı ve geniş demokrasi kurduğu iddiasının ne 
dereceye kadar doğru olduğu önce program ve 
nizamnamesinin tetkikından anlaşılabilir. Ana
yasa 'nın vatandaşa verdiği hakları, Devlet var
lığının çerçevesi içindedir diye iki kelime ile ge
ri alan madde, Halk Partisi programının de
mokratik umdelere dayanmadığını ispata kâfi
dir. Nizamnamesi bile değişmez genel başkan
lık ve şeflik sistemine göredir. Sonra 25 sene-
denberi Halk Partisi iktidarının değişmemiş ol
ması, Halk Partisinden başka bir partinin siyasi 
hayatımızda birkaç aydan fazla tutunamaması 
ve kurulan partilerin Halk Partisi eliyle berta
raf edilmesi gibi fiilî vaziyetler de meydandadır. 
Halk Partisinin emir ve tensibiyle kurulmamış 
olan Demokrat Partinin kuruluşundanberi mâ
ruz kaldığı hücumlar ise, Halk Partisinin ge
niş demokrasi rejiminin kurucusu olmak» vasfı
nı edinmesine mânidir. Hakikat şudur ki; Halk 
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Partisip iktidawn bir-siyasi parti haMnde vatan-* 
das kitleleri araşma* »nüfuz etmeriî# temin için 
bir Devlet ' partisi- r u h ' ve yapısında' olarak ve 
Hükümet eliyle -kurulmuş1 bîr partidir. 

Arkadaşlar; Halk -Partisinin şimdiye kadar-
hizmetiesrme • bahrime»' öğüleeek yerleri ^çoktur.- i 
Fakat hiçbir sebep ve icap - ybk ; iken Hükümet • 
programında "onun^ea zayıf taraflavını- öğmek-
le söze1 başlanması-1 hatalı bir taktik-olmuştur. 
MeeMs kürsüsüiıde tamamen bir part i ağziyle-
söze başlamanın, ve mütalâa yürütmenin vbir IRi-
kümet • için ne dereceye kadar doğru olduğunun»• 
takdirini de -umumi efkâra bırakıyoruz. 

Demokrasinin 'kurulmasa' uğrunda vhalk; için
de ve'halkla beraber çalışan ve-bunea güçMkle-
re göğüs veren Demokrat Partinin»deı^krasinin 
kurulmasında nisessi olduğunu iddiaı -etmek *mev-
kiind©;olmıyaeağH:;' fakat buna mukabilHükü
metten! demokrasinin Halk-Partisi tarafından 
kurulmuş olduğu- iddiasına • programında baş^ 
yeri vermiş elmasmın yersizliğini belirtmekte 
kendimi^ haklı* görmekteyiz. 

Mtüıterem arkadaşlar; şimdi1 de programın 
iç politika baklanından' ifade ett iği mâna üzerin
de durmak dstiyer-uz. Programdan; Hükümetin; 
memleketin' içinde "bulunduğu'nazik'duruma ve 
12 'Totomuz Beyannamesinde ifadesini bulan-
esaslara ı uygun olarak ciddî adımla* atmak • ni*( 

yetitidö'almadığım1 anldmak güç olmuyor. An
laşılıyor ki, 12 Temmuz' Beyannamesine vücut 
veren iyi niyetlerle bumğurda sarfolunan' gay
retten neticesiz teratemak isteyen* cereyan mu* 
vaffak ; olmaktadır. 

Peker Kabinesinin bile- antidemokratik ka
nunların mevcudiyetinden haberdar * olduğu- ve-
hattâ bunların değiştirfleeeğiaden> bahsetmiş 
bulunduğu böünmektedir. Büflfin memleketin 
artıkL Anayasaya»ayları hüküm- ve kanunların 
süratte* değiştMlmesirir safeirsıahlcla bekiediğî 
şu sıralarda' Hükümetin bundan tamamtyle 
müfcegafil geffünmesinm, umumi teessürle karşı
lanacağında şüphe yoktur. Programda* memleke
tin en kesif bölgelerinde• vatandaşlar ve - bilhassa 
matbuat üzerinde baskı • yapmak maköadmdttn 
başka 'hiçbir şeye yaramıyan ve sıkıyönetimin* kal
dı rıJaeağina^ dair de bir işaret yoktur. Sıkıyöne
timi daimileştirerek- normal idare yerine-koyan 
Hükümetler içte vatandaşlara, dışta- dostlara-••-gü>-
ven telkin etmekte eksikli durumda olurlar. Bu
gün hiçbir yerde sıkıyönetim, memleketimizde 
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olduğu kadar uzun müddet devam ettirilmemiş
tir. Bu - memleket daimî bir sıkıyönetim idare
sine tâbi tutulmak cezasına lâyık değildir. Sağ
dan alkişla'r). 

Yine programın iç politikasında hiçbir sebep 
ve 1 üzüm yokken «idare âmirlerinin memleket 
nizam ve asayişini kanun dairesinde dikkâtle ko
rumaktaki çalışmalarını takviye edeceğiz» den
mektedir. Bu müphem ifadeden ne mâna çıka
rılabilir? Memlekette nizam ve asayiş bozuk mu
dur? Yoksa idare âmirlerinin nizam ve asayişi 
muhafaza hususunda' salâhiyetlerinin genişletil
mesi ve kuvvetlendirilmesi mi lüzumlu görül
mektedir? Tek parti sisteminin veyahut otoriter 
Devlet telâkkisinin hâkim olduğu memleketlerde 
halk1 idarenin ve idare âmirlerinin eebrü şiddeti 
altında bulundurulur. Memleketimizde de vatan
daşlar uzun yıllar idarenin bu neviden ağırlığı 
althııda yaşamıştır. Serbest konuşabilmek ve 
tenkit etmek imkânlarının hâsıl olmağa başladığı 
gündrtı beri idareden, idare âmirlerinin salâhi
yetlerinden yapıla gelmekte olan bunca şikâyet
lerin mânası budur. Medeni ve ileri bir memle
kete uymıyan btt geri idare sisteminin değiştiril
mesi zarureti ortada düruken, Hükümetin tam 
aksini düşünmekte olduğu görülüyor. 

İdare âmirlerinin çok defa güç şartlar altın
da feragat ve fedakârlıkla vazife' gördükleri kay
dolunmaktadır. Yakm geçmişte idarenin ve idare 
âmirlerinin değil; olsa olsa Halk Partisinin 
güç şartlar altında kaldığı bir hakikattir. Ohal-
de iddre âmirlerine atfolunan fedakârlık ve fe
ragatin de Halk Partisi nam ve hesabına sarfe-
dilmiş olduğunu kabul etmek icabediyor. 

Nıizam ve asayişin-korunması bahsine gelince; 
iptidâi ve basit-şekilde dahi olsa, Hükümet olan 
yerde nizam ve asayişin meveudiyeti ilk şart ve 
en tabiî haldir. Sebepsiz olarak nizam: ve asa
yişten bahsetmek' ancak totaliter veya otoriter 
gidicin, âdeti ve şiarıdır. Çünkü bu, vatandaşları 
korkuya salmak, kolaylıkla ve kayıtsız şartsız 
hüküm sürmek' yoludur. 

Hâzır, nizam ve asayişten bahsedildiğine göre 
şurasını belirtmek yerinde olur ki, Hükümetin-
demek- istediği şekilde değil--; belki memlekette 
mânevi nizam ve asayişten- bahsetmek doğru ola
bilin. Kanunların ve idareye hâkim olan- zih
niyetin vatandaş hak-ve hüviyetlerine riayetkar 
olması, vatandaşlara adaletli ve eşit muamele 
tatbik edümesiyîedir ki, bir -memlekette âmme 
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vicdanı huzur içinde yaşar. Milletvekillerinin 
polis hafiyeleriyle takip olunan yerlerde mânevi 
asayiş Hükümet eliyle bozuluyor demektir. Sa
yın Halk Partili Mebusların bile böyle takiplere 
mâruz bulundukları bizzat kendileri tarafından 
açıklanmıştır. Zararlı tesirleri şüphesiz olan bu 
kârı kadim kötü usule artık son verilmesini is
temek bizim hakkımız olduğu kadar, bir Hükü
metin veya bir partinin, kendi rakiplerini veya 
muhaliflerini millet hazinesinden para alan me
murlara takip ettirmeye hakkı yoktur, 

Muhterem arkadaşlarım; programda, iç poli
tika mevzuu dışında Hükümetin, ehemmiyetle 
üzerinde durup ele alacağı işler olarak takdim 
olunan iktisadi ve malî mevzulara gelince; pro
gramda bu mevzulara umumi ve sathi şekilde 
temas edilmekte adeta bir kısım iktisadi ve malî 
meselelerimizin kısa bir fihristi yapılmakla ikti
fa olunmaktadır. 

Bir kerre yapılacak işler ve takip edilmesi 
gereken yolların ne olduğu vuzuhla bilinip tesbit 
edilmedikçe her türlü sarahattan kaçınılması ve 
umumi ifadelere başvurulması zaruri olur. Fik-
rimizce umumi ifadelere sapmak zarureti diğer 
bir sebepten daha ileri gelmektedir. Yeni sene 
bütçesi Meclise tevdi edilmiş ve ana hatları ma
lûm bulunuyor. Bu bütçe dahi bundan evvelki 
diğer bütçeler gibi kısırdır ve yapıcı bir karakter 
taşımamaktadır. Bu sebeple yıl içinde Hükümetin 
ciddî olarak el koyup bütçeye dayanarak tahak
kuk ettirebileceği çok şey yoktur. 

Simdi programın bu kısmında ele alman me
seleleri kısaca gözden geçirelim; ilk olarak geçim 
zorluğuna temas edilmekte ve bu mevzuun ted
birler düşünülmek maksadiyle bir komisyona ha
vale edildiği açıklanmaktadır. Tfade ve edadan 
Hükümet, bu mevzula sanki ilk defa karşı]aşıyor-
ıııuş gibi görünüyor. 

Hayat pahalılığı mevzuunda ise çarenin istih
sali artırmak olduğu kaydediliyor. İstihsali ar
tırmak bütün cemiyetlerin en muğlak, en zor 
problemidir. Zirai istihsali artırmanın bağlı bu
lunduğu birçok faktörlerden programda yalnız 
bir ikisine, o da hesaba dayanmadan temas olun
maktadır. Bu meyanda ziraati ibtidai vasıtalar
dan kurtarmak konusuna sadece temas olunup ge
çilmiştir. 

Halbuki yalnız bu, ziraati ibtidai vasıtalardan 
kurtarmak dâvasının bile çok cepheli ağır ve bü

yük paralara ihtiyaç gösteren bir dâva olduğu 
malûmdur. Böyle bir dâvanın nasıl hallolunacağı 
hakkında programda bir işarete rastlıyamıyoruz. 
Devlet bu proplemi halletmek yoluna girebilmek 
için vaktiyle zirai Donatım Kurumunu vücuda ge
tirmişti. Birkaç senelik tecrübe sonunda bu ci
hazın nasıl işlediği ve maksada ne dereceye ka
dar yarayabildiği bir kerre programda tesbit olu
narak ondan sonra bunun eksik, kifayetsiz ve sa
kat olan tarafları belirtilmeli, nihayet yeniden 
alınacak tedbirler sarahatle ifade olunmalı idi. 
Ziraatimizi iptidai âletlerden kurtarmak için Hü
kümet bunları ucuza maleûnek şartiyle memle
kette imal etmek yoluna mı gidecektir? Yoksa 
dış memleketlerden getirtilecek bol miktarda alet
ler her türlü resim ve vergilerden muaf tutmak 
ve her mmtakanın ihtiyacına uygun tipleri çift
çinin ayağında ucuza vermek yolunu mu tercih 
edecektir? Çiftçimizin bunları edinmesini kolay
laştıracak uzun vadeli satışlar ve bunun icabettiği 
para ve kredi nasıl temin olunacaktır? Bu mak
satlar için bütçeye tahsisat konulması düşünülmüş 
müdür? Programdan bunları anlamaya imkân 
yoktur. Esaslı tedbirlere ihtiyaç gösteren bu mev
zu rakam olarak milyarlara varan bir ehemmi
yet arzetmektedir. Acaba iş senelere taksim edi
lerek planlaştırılmış mıdır? 

Zirai istihsali artırma bahsinde bir de su iş
lerine temas olunuyor. Büyük su işlerinin şim
diye kadar nasıl bir programsızlık ve israf içinde 
yürütüldüğünü hep biliyoruz. Ziraatın bu. en 
esaslı işine başlamak üzere bugüne kadar veril
miş olan tahsisat yüz milyon lira civarındadır. 
Bütün Cumhuriyet devri boyunca su işleri gibi 
en mühim bir dâvaya yalnız yüz milyon lira ve
rebilmemiz meselenin ehemmiyetinin Hükümetçe 
asla kavranmamış olduğunun delilidir. Bundan 
başka verilen paraların plânsız ve programsız is
raf içinde sarfedildiği de bilinen bir hakikattir. 
Bu sebepten sarfedilen para ile elde edilen neti
celer arasında da nispet yoktur. Hükümet pro
gramında bu hakikatin bir itirafı olmak üzere; 
«şimdiye kadar başlamış olan konuları biran evvel 
toparlamaya ve tamamlamaya gayret edeceğiz» 
demekle iktifa olunmaktadır. 

Küçük su işlerine gelince; programda bu mev
zuun daha geniş ölçüde ele alınacağı ileri sürü
lüyor. Bugüne kadar ölçü ne idi ki bundan son
ra bu ölçünün genişletileceği tabirinden ne anla
yalım? önümüzdeki yıllarda bütçeye küçük su 

— 679 — 



B : 85 13.10.1947 O : 1 
işleri için ne miktarlarda tahsisat konulacağı ve 
hangi işlerin planlaştırılmış olduğu meskût geçil
mektedir. Biz söyliyelim; bugünkü haliyle büt
çeler bu söylenilen işleri başaracak bir zihniyetle 
tertip edilmekte değildir. Tertipelrinde hâkim 
olan zihniyet sebebiyle hayati ehemmiyeti haiz 
olan bu gibi işlerin karşılanmasında bütçelerin 
takati asla müsait olmayacaktır. 

Sınai istihsali artırmak için programda iki 
nokta esas olarak ele alınmaktadır. Bunlardan 
birisi Devlet ve âmme müesseselerinin fabrikala
rında istihsalin artırılması ve bunların rasyonel 
hale konulması; diğeri hususi teşebbüs elinde bu
lunan veyahut hususi teşebbüs ile vücuda geti
rilecek endüstriye Devletçiliğin hudutlandırılma-
sı suretiyle emniyet ve istikrar içinde çalışabil
mek imkânlarını vermektir. 

Devlet işlerinde tesirli bir millet murakabe
sinin bir türlü kurulamamış olması Devlet elin
deki sanayiin millî Ekonomi .zararına işlemekte 
bulunmasının başlıca sebebidir. Devlet iktisadi 
teşebbüsleri tesirli murakabeden uzak verimsiz 
işi ey işi eriyle yalnız kendi mamullerinin mali
yetlerini değil dışarıdan getirilen veya hususi 
teşebbüs eliyle imal edilen benzerleri mamul ât 
fiâtlarmm yüksekliğine de sebep olmaktadırlar. 
Diğer taraftan Devlet sanayiinin bütçeye teşkil 
ettikleri yük de mühimdir. Sonra bu Devlet iş
letmelerine verilmiş olan imtiyazların, muafiyet
lerin ve türlü müsaadelerin ise ekseriya halktan 
alınmış vergiden farkları yoktur. Devlet sana
yiinin böylece imtiyaz ve muafiyetlerin arkasın
da gömüldükleri rehavetten kurtarılmaları ko
lay bir iş değildir. Unutulmamak lâzımdır ki bu 
müesseseleri bu hale getiren Halk Partisi Hükü
metlerini, onun için bunların bir devamı olarak 
Saka Hükümetinin programına bu mevzuda kay
dettiği sözler daha ziyade bir temenni mahiyeti
ni geçmez gibi görünmektedir. Saka Hükümetinin 
bu yoldaki emellerinin tahakkukunu biz de te
menni ederiz. Devletçiliğin hudutlandırılacağı 
ve Devletçe yapılması mukarrer işlerin uzun va
deli plânlara bağlanarak ilân olunacağı hakkın
da Hükümet programında görülen fikir ve De
mokrat Parti programında da aynen mevcuttur. 

Halk Partisinin şimdiye kadar takip ede gel
diği Devletçilik politikası programında «ferdin 
yapamadığı işleri Devlet yapar» şeklindeki ve
cize kılıklı bir maddeye dayanmakta idi. Sarih 
prensiplere dayanmıyan tatbikat ise ekonomik 

hayata rasgele müdahalelerle biri birini nakze
den iş programları ve mütenakıs Hükümet icra
at ve kararlarından ibaret kalmıştır. (Sağdan 
alkışlar). 

Bu müşahadelerimize pek çok mühim misal
ler vermek mümkündür. 

Bu itibarla Halk Partisi Devletçiliğini, ikti
sadi kalkınmayı ve cihazlanmayı hızlandıracak, 
aynı zamanda içtimai adalet ve tesanüt prensip
lerine de yer verecek bir sistemle alâkalı sanmak 
hata olur. Binaenaleyh geç de olsa bu gidişe son 
vermek lüzumunun bir Halk Partisi Hükümetince 
de duyulmuş olmasını memleket hesabına kâr 
saymalıdır. 

Yine programda, su kuvvetlerinden ve lin
yitlerden elektrik enerjisi elde edilmesi madenle
rimizin ve en başta kömür havzamızın «en mo
dern şekilde ve rasyonel bir işletmeye kavuştu
rulması» gibi işlerden de bahsedilmektedir. An
cak İm işlerin nasıl başarılacağı izah olunmadığı 
gibi, bunlar için sarfı lâzım gelen paranın ner-
den tedarik olunacağı da gösterilmiyor. Hal
buki meselâ yalnız kömür havzamızın ıslahı 600 
milyon liraya tevakkuf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; programa göre iç, po
litikada Hükümetin takibetmek istediği yol, ka-
naatımızca 12 Temmuz beyannamesiyle memle
kete yapılan ferahlık duygusunu izale edecek 
istikametlere teveccüh etmektedir. 

Ekonomik problemlerimizden programda- ele 
alınacağı ifade olunan işlerin ise tetkika, hesaba, 
kitaba müstenit sarih izahları verilmediği için 
tahakkuk ettirilecekleri hakkında göstermekte 
olduğumuz tereddütleri haklı bulmanız icabeder. 
Programda, Hükümetin bütün icraatında Halk 
Partisi programına bağlı kalacağı hakkındaki ifa
desine gelince; memleketin bugün içinde bulun
duğu sıkıntılar ve ağır şartlar programsızhğm, 
rastgele iş görmenin neticeleri olarak ortada 
durmaktadır. Çünkü muhtelif Halk Partisi Hü
kümetlerinin icraatı hattâ aynı Hükümetin muh
telif zamanlardaki icraatı çok defa birbirini nak
zeder haller göstermiştir. Bunlara bakarak Ha
san Saka Hükümetinin, bütün icraatında hangi 
Halk Partisi programına bağlı kalarak iş göre
ceğini tahmin etmek cidden müşküldür. îşte 
Hükümet programı da, mübhem, mütereddit, 
vuzuhdan mahrum ifadeleriyle bir programsızlık 
örneği halinde önümüzdedir. Hakikat şudur ki; 
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Hükümet programı, bu programı hazırlayan ve 
müzakere edenlerin ruhlarındaki derin tereddütü 
açıklamaktadır. Çünkü maziyi müdafaa etmek 
ve geçmişte yapılan hataları örtmeğe çalışmak 
yükü altında bulunması, Hükümeti, yarın için 
sarih ve katî kararlar almak ve bunları 'açık 
olarak ifade etmek iktidarından mahrum bı
rakmaktadır. Çünkü Halk Partisi iktidarı ara
sız olarak 25 sene devam etmiş ve Halk Partisi 
itiraf etmeksizin, daha uzun seneler her ne pa
hasına olursa olsun, iktidarda kalmayı tek mad-
deli bir program halinde benimsemiştir. Bu de
virde dünyanın hiçbir yerinde bukadar uzun sü
ren bir iktidara rastlamak mümkün değildir. 
Böylesine ancak hükümdarlık devrelerinde rast
lanılır ve ancak Halk Partisi çok uzun yıllar tek 
başına iktidarda kalmış olmasının ve âdeta dev-
letleşerek halktan ayrı düşmesinin neticeleri ile 
karşı karşıyadır. Halk Partisinin bu çıkmazdan 
kurtulmasının tek yolu 12 Temmuz beyanname
sinde işaret olunmuştur. Memleketin hayrına 
olan bu yolu takibetmekte gecikmemesini Halk 
Partisinden ve onun Hükümetinden hâlâ bekle
mekteyiz. Aksi takdirde, uzun iktidar yıllarının 
yükü altında ve murakabesiz ve tek*başına hü
küm sürmüş olmanın neticeleri karşısında halkın 
güvenini kaybeden Halk Partisinin ve onun Hü
kümetlerinin memleketin içinde bulunduğu müş
külleri yenecek hamle kuvvetini nefislerinde bu
lamayacakları hakkındaki kanaat büsbütün kök
leşmiş olacaktır. (Sağdan bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; işte Halk Partisi ve 
onun Hasan Saka Hükümeti 12 Temmuz beyan
namesinin açmak teşebbüsünde bulunduğu dev
rin eşiğinde tereddütler içinde sallanmaktadır. 
(Sağdan alkışlar, bravo sesleri). 

FERÎDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Tunceli) — 
Sevgili arkadaşlarım, yeni teşekkül eden Hasan 
Saka kabinesine muvaffakiyetler dilemek ve 
onun demokrasi yolunda güzel güzel inkişaflar 
kaydetmesini istemek maksadiyle kürsüye çık
mış bulunuyorum. Yalnız bu sırada Sayın Ad
nan Menderes arkadaşımıza teşekkür etmeyi va
zife sayarım. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Aferin, ha 
böyle! 

FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 
Maruzatımı kolaylaştırdıkları ve bana düşün
düklerimi derin derin, geniş geniş arzetıneye 
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imkân verdiklerinden dolayı ayrıca memnuniye
timi ifade ederim. 

Arkadaşlar; evvelâ bir noktayı tebarüz et
tireyim ki; C. H. Partisi ile Demokrat Parti ara
sında memleketin demokrasiye salim bir surette 
bütün milletin dilhahma uygun, hâkimiyeti mil-
liyeyi tam mânasiyle tekemmül ettirecek nok
tada hiç bir ihtilâfımız yoktur. 

Şimdiye kadar hepimizin gayesi ve memle
ketin istikbali hakkında gidilecek yol üzerinde 
noktai nazarımız birdir. Yalnız aramızda Sayın 
Adnan Menderes'in ifadesinde bazı tatlı teza
hürat yapan haller görüyorum ki, onları da bü
yük huzurunuzda ve Büyük Milletimizin huzu
runda birer birer işlemede, yine müşterek gaye
ye vusul bakımından menfaat vardır. Usul ba* 
kınımdan hayır ve menfaat vardır. 

Sayın arkadaşlar; evvelâ yüksek müsaade
nizle tahlilî = analitik bir konuşma yapacağım 
ve ondan sonra arzu buyururlarsa terkibi bir 
safhaya geçerim ve belki de geçeceğim. 

Evvelâ buyurdular k i ; «muhalefete düşüne
rek konuşmak imkânı vermiyen şekilde dar gö
rüş ve kıskanç bir ruh..» Böyle bir tablo ter
sim ettiler. Arkadaşlar, C. H. Partisini teşkil eden 
arkadaşlarınızda böyle bir ruh olmadığına inan
manızı, C. İL P. buna muhtaç olduğundan değil, 
sizin ahvali ruhiyenizin sükûn ve selâmeti ba
kımından rica ederim. (Gülüşmeler, soldan al
kışlar) çünki, samimî olarak arzedeyim, her bi
rerlerinizi yakından tanırız, severiz, müfekki
renizin temizliğine inanırız... Bundan dolayı ara
mızda hiçbir fark olamaz. Yalnız bazı helecan
lara, lüzumsuz helecanlara, vesveselere kapıla
rak milletin ruhunda bir takım endişeler tevlit 
etmemekle milletin dinamizmini tasarruf bakı
mından fayda vardır. Binaenaleyh lütfen bu 
noktaya dikkat Duyurulmasını rica ederim. 

Şimdi buyurdular ki ; derin bir hayretle kar
şılaşmış, sayın Adnan Menderes. Hayret edile
cek ne vardır? Günlerdenberi her ne cereyan 
ederse, hattâ her ne cereyan etmezse herkes dil
hahma göre envai bedayii üslûbu beyanla telvin 
ederek (Gülüşmeler) edebiyatı yalnız siz mi ya
pacaksınız? Biz de yapacağız. (Gülüşmeler). 
Efendim, derin hayret edecek ne varmış? Hasan 
Saka Kabinesi beyannamesi içinde bilmem anti
demokratik bir ruh mu, bir mâna mı sezmişler? 
Hattâ' demin Adnan Menderes söylenen bir, 
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kero daha bendeniz usulü hukukiyeye tevfikan 
bir daha tetkik ettim, istinafen, temyizen bir 
daha tetkik edeyim dedim. Gördüm ki, Hasan 
Saka'nın beyanatı tamamiyle Anayasanın ruhu
na uygundur. Sayın Hasan Saka'nm buyurduğu 
gibi demokrasinin tam inkişafına mutabık bir 
beyandır. Bunda derin hayreti mucip ne var
dır, hangi unsur vardır? 

ADNAN MENDERES (Kütahya) —Size 
öyle geliyor. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
~ İddianızın delile istinadetmesi lâzımdır. Me
cellenin 36 ncı maddesi mucibince kuru teveh-
hüme itibar yoktur. Sayın üstadım. (Soldan, 
gülüşmeler, bravo sesleri). 

Milletin arzu ve iradesi, bahsine gelince; 
arkadaşlar biz hepimiz faniyiz, şu sıralarda biz
den evvel başka arkadaşlar da oturdu. Bugün 
rahmeti rahmana kavuşmuş birçok arkadaşlar 
vardır, bizde gelip geçiciyiz. (Hüvel hayyül 
baki). Birşey varsa o da Büyük Türk milletinin 
arzu ve iradesidir. (Soldan alkışlar). Ne ma
kam, ne sandalya, ne koltuk, ne mebusluk ... 
Ne kürsü, hiçbir şey bu dâvanın yerini tutmaz. 

Halk Partisinin olduğu kadar Demokrat Par
tinin de, Bağımsızın da bütün arkadaşlarımızın, 
Türk Milletinin aziz ve mukaddes iradesi karşı
sında eğilmenin onun en zevkli ve kutsal vazife
si olduğuna ve onun her küvetimizin kaynağı 
olduğunda aramızda hiçbir ihtilâf olamaz. Ri
ca ederim milletin arzu ve iradesini, bilmem bir
takım tertibat ve terkibatla ortadan kaldırıp 
da onun yerine neyi koyacağız? Koyacağımız hiç 
birşey yoktur. Türk Milletinin iradesinin yeri
ne koyacak hiçbir şeyimiz yoktur ve olamaz. 
Binaenaleyh, arkadaşlar tevehhüm etmek hatalı 
olur. Hakikat köprüsünde, samimiyet köprüsün
de, demokrasi köprüsünde Türk milletinin karşı
sında elele vermek mecburiyetindeyiz. (Soldan, 
bravo sesleri). 

Recep Peker Hükümetinin başına gelenler... 
Efendim ne geldi Recep Peker Hükümetinin ba
şına? Yani batapu Hükümet makamı kimin 
hakkı, kimin makamı? Recep Peker arkadaşı
mız,'hürmeti mahsusamız ve sevgimiz olan bir 
arkadaşımızdır, bu Partinin hattâ Cumuriyet re
jiminin ilk kuruluşu günündenberi hattâ He
yeti temsiliyedenberi daima millî dâvanın ar
kasında yürümüş, çalışmış, emek sarfetmiş, Ata
türk 'ün büyük mektebinde en evvel yetişenler-
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den biri olmuş bir şahsiyeti muhteremedir. 

(Bravo sesleri). Onun başına ne geldi? Millet 
Meclisinin itimadı üzerine işbaşına geldi, son
radan rahatsızlığı ve sair mülâhazada bulundu 
vo çekildi. Arkadaşlar makamı iktidarda 
cramponne yani ona yapışmak C. H. Partisinin 
istediği, onun şiarı olan bir şey değildir. Te
menni ederim ve güvenirim ki, Demokrat Par
ti de böyle olmıyacaktır. Binaenaleyh, bir ar
kadaşımız; muhterem bir arkadaşımız çekilmiş
tir, onun başına hiç birşey gelmemiştir. Kendisi 
kemali muhabbet ve hürmetle arkadaşlarının si-
nei ihtiramında taşınmaktadır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar). 

Halk Partisi hiç birşey anlamamıştır denili
yor.... Fransa'da (riyen appri, riyen ubliye) di-
yo bir söz vardır amma onu Fransa 'da 1815 de 
mevkii iktidara gelen Rovayyalistler hakkında 
söylemişlerdir. Aziz Partimiz, ki onun tarihçe
si hakkında bazı mâruzâtı mütemmimede bulun
maya, Adnan Menderes beni meebur etti. Böy
le (riyen appri, riyen ubliye) şeklinde hiçbir şey 
olmamıştır. 

Arkadaşlar; bizim kafalarımız daima haki
kate açıktır, daima vaziyeti görürüz ve takip 
ederiz ve sizin de öyle olmanızı arzu ederiz ve 
öylo olduğunuz kanatmdayız. (Gülüşmeler). 

Şunu da size arzetmek isterim arkadaşlarım, 
demokrat arkadaşlara hitap ediyorum ki, bü
tün bu beyanatımda sizi incitici, sizi herhangi-
bir surette müteessir edici mâna ve şenime mak
sat ve fikrimden geçmemiştir. Yalnız şunu bil
mek lâzımdır, burada uğradığımız bir takım it-
hanıat, bir takım acı sözler vardır. Sayın Ad
nan Menderes'in yüzü pek tatlı olduğu halde ağ
zı acı doludur. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar; kanunların değiştirilmesi. Bir 
Hükümetten kanunların değiştirilmesini teklif 
edeceğim veya kanunları değiştirme yoluna gi
deceğim gibi bir şeye intizar etmek, bilmem 
bizim T. B. M. Meclisinin mefhumu bakımın
dan doğru olur mu? Böyle bir şeyi önceden bağ
lamak, önceden Hükümeti herhangi bir taahhüt 
altma koymak, istikbale muzaf bir takım kanun
lar şevki taahhüdüne girmek, doğru olur mu? 
Bendenizce doğru olmaz. Bu hal, Anayasanın 26 
ncı maddesinin ifade ettiği ruha, sisteme muhalif
tir. Çünkü kanunları değiştirmek daima bizim 
ktskanç olarak üzerinde durduğumuz bir nokta
dır, Meclisin hassas bir şekilde üzerinde dürdü-
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ğu bir noktadır. Bugün bazı kanunları şu kanu
nu değiştirmeyi taahhüt etmek gibi birtakım va
ziyetlerle Hükümeti müşkül bir duruma sokmak
ta bir faide yoktur. 

Sıkıyönetim... Samimî arzedeyim; Adnan 
Menderes Sıkıyönetim baskı yapmak için bir 
vasıta olarak elde tutuluyor, gibi bir şey söyle
di. Arkadaşlar; bu noktayı biraz analiz etmek 
lüzumunu duyuyorum. Bugün bizim memleke
timizde mevcut olan matbuat hürriyeti zanne
derim başka memleketlerde az vardır, belki de 
yoktur. Gazeteci arkadaşlarımızın vicdanlarına 
hitap ederim. Ne yazmak istiyorlar da yazamı
yorlar? 

GÎHAD BABAN (İstanbul) — Dört ay ka
pandık. 

Dr. CENAP BERKSOY (Yozgad) — Az bi-
bile. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Devamla) 
•— O ayrı dâvadır. Dört ay kapatılıp kapatılma
mak keyfiyetini ayrıca mütalâa ederiz. Yalnız 
şurada bir nokta var. Adnan Menderes'in işaret 
ettiği bu noktaya dokunacağım ve Demokrat 
Parti arkadaşlarımla vicdani bir hasbıhal yap
mak istiyorum. 

Arkadaşlar; bu günkü sıkıyönetim dahilî 
siyaset meselesi midir? Dahilî politikamızı ilgilen
dirir mi? Cumhuriyet Halk Partisi okadar ve oka-
dar küçük müdür ki, sıkıyönetimin ipkasına da
yanmak suretiyle memlekette bekasını araştırsın. 
Biz öyle adam mıyız? Okadar muhakamesiz, dü
şüncesiz insanlar mıyız? Bizlerden pek çokları
mız devletin, memleketin şurasından, burasından, 
hattâ Osmanlı Devleti zamanından gelmiş, aklı ba
şında adamlarız. En gencimizden, en yaşlımıza ka
darını da istihfafa kimsenin hakkı yoktur. Memle
kette sıkıyönetimin mevcudiyeti sayesinde mev
cudiyetini idame etmek istiyen bir parti mahkû
mu zevaldir (Tabiî sesleri)-. 

Hattâ Sultan Aziz'in hal'inden bir gün evvel 
söylediği şekilde mahkûmu zevaldir. Bizde zevale 
gidecek göz var mı? (Gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar; Partinin kuruluşundan ne
reden geldiğinden* nereye gittiğinden bahsede
cek ve bunları tahlil edeceğim. 

Adnan Menderes'in kendisi grup idare du
rulu âzası ve kâtibi sıfatiyle bendenize şuradaki 
yerini bir zamanlar terkederken, geçirilen arkaş-
lık halleri hatırlardadır. Sayın Celâl Bayar'ın 

fotoğrafları Grup idare Heyetinde kemali tev-
kirle durmaktadır. 

Sıkıyönetim işindeki mütalâalarına sıkıldım. 
Tito ve Dimitrof - biliyorsunuz ki, bugün gaze
tede var - bizim aleyhimizde bir takım hesaplar, 
meselâ, istanbul'u almak veya istanbul'u falan 
vermek gibi... kimseye vereceğimiz yok, kimsenin 
de alacağı yoktur, Türk ebedî ve ezelî oradadır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Amma orada muazzam bir ordumuz vardır. 
Boğazlar meselesi ortadadır. Sıkıyönetim bu ba
kımdan lâzımdır. Bir gün belki olur, birşey di
yemem, Demokrat Parti iktidara gelirse... Olur 
ya, gelir, ihtimaldir padişahım, belki derya tu
tuşa.. Demokrat Parti iktidara gelirse bu parti 
böyle bir buhran sırasında o mıntakadan Sıkıyö
netimi kaldırmak mesuliyetini alabilir mi? (Sağ
dan alabilir sesleri). Ben alamaz diyorum. 

Matbuatta baskıdan bahsettiler. Yapmayın 
efendim, kim kime baskı yapıyor? Matbuat mı 
bize, biz mi matbuata baskı yapıyoruz? Yapmayın, 
yapmayın bunu. Pransızeada «Pas sur la bouche» 
diye birşey vardır, ağza baskı demektir işte bunu 

söylemeyiniz. Biz mi matbuata baskı yapacağız? Biz 
şimdi hakikatleri tahrif ediyor muşuz. Hakikat
leri tahrif etmenin mesuliyetini üzerine alacak 
kadar içimizde gafil kimse yoktur. Hakikatleri 
neye tahrif edecekmişiz, bu kadar adamız, 25 
sene bu Devletin mesuliyetini, Muhterem Celâl 
Bayar Kabinesi de o mesuliyette müşterek olarak 
diğer sayın arkadaşlardan farklı değillerdir, 
bilhassa bu mesuliyet iştiraki liderleri mevkiinde 
bulunan kademelerdedirler. O mesuliyetin kay
maklı tarafı varsa kendileri de onun ta içindedir
ler. (Gülüşmeler) Binaenaleyh hakikatleri niye 
tahrif edeceğiz? 

Arkadaşlar, burada bulunan milletvekillerine 
bakıyorum; hepsi vatansever, güzide, halkla te
mas eden adamlardır. Bu adamlar deli olmalıki 
hakikatleri tahrif yoluna gitsinler. Binaenaleyh 
hakikatleri tahrif diye birşey yoktur. Niçin yan
lış mevzide muharebe edelim? Demir gibi bir 
mevziie gireceğiz, demir gibi bir mevzide müca
deleyi kabul edeceğiz. Sakat bir mevzide müca
deleyi kabul edecek kadar gafil değiliz. 

Sonra C. H. Partisinden evvel partiler var
mış. Evet var. Ben onları yakından takip ettim, 
bilirim onları. Fakat arkadaşlar burada mevzuu-
bahis olan o mudur? O partiler müspet menfi, 
zait nakıs gitti. Niçin gitti? Osmanlı Impera-
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torluğu, onlar elinde bir netice vermedi, koca 
bir İmperatorluğu idare edemediler. Burada 
Atatürk 'ün kutsal bayrağı ve şahsiyeti altında 
arkadaşlarla, ona iman etmiş arkadaşlariyla ve 
bütün milletin kalbinden gelen ruhla yeni bir 
Devlet, yeni bir kâinat kuruldu. 

Şimdi vaziyeti bu kâinatın içinden mütalâa 
etmelidir. Siyasi hayatımızın, inkilâp mefhumu
muzun bazı safhaları olabilir. Fakat daima onu, 
bilhassa sayın arkadaşlarımız ki, bütün o saf halar-
da burada bulunmuşlar ve bu dâvanın içinde 
ateşli çalışmışlar, Atatürk 'ün etrafında onunla 
hemruh olmuşlar, daima bu vahdet içinde ça
lışmışlardır. Bu arkadaşları temsil eden bir söz
cü Halk Partisinden evvel de partiler vardı de
mesi ve ondan sonra vaziyeti bu suretle anali
ze etmesini doğru görmüyorum. Çünki arkadaş
lar biz milletimize karşı birtakım ana vecibe
lerle bağlıyız, ona karşı borçluyuz. O da bu 
25 senelik mazi şöyle olmuştur, böyle olmuş
tur diye, inkılâplarla dolu, Türk harflerini 
kabul etmiş, Kanunu Medeniyi yapınış, ve daha 
bunun gibi bir milletin hayatında 25 senede 
değil 500 senede yapılamıyacak muazzam ham
leleri yapmış bir partiyi, herhangi bir dâvanın 
belirtilmesi için küçültmekte, rengini değiştir
mekte ne fayda olabilir? 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Burada sizin
le müşterekiz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Bu küçültmede ne fayda olabilir Emin Bey? 
Hiçbir fayda yoktur. Bu sizin de müşterek ma-
İmizdir, bizim de müşterek malımızdır. O halde 
müşterek bir malı tevzi etmek isteyen verese
den birinin bu hareketi caiz midir? (Gülüşme
ler). 

Mecellenin bir hükmünü söyliyeceğim - Af
federsiniz ben biraz mecelleciyim. - Kanunu Me
deniyi severim amma. (Her kim ki kendi tara
fından tamam olan şeyi nakza sâyederse, sâyi 
merduttur.) Bizim de sizin hepinizin, Bayarm, 
Koraltan'm, Emin Sazak'm ve bütün bu arka
daşların ruhu bu müşterek ruhta hisseleri var
dır. Binaenaleyh etmeyin arkadaşlar, yanlış yo
la gidip de kendi müşterek patrimuammızı, 
yani mamelekemizi zayıflatmayın. Memleketin 
selâmeti namına bunu zayıflatmamak lâzımdır. 
Bir de Cumhuriyet şekil halinde kalmıştır dedi
ler, böyle bir şey kabul edilebilir mi? Burada 
bir kürsü var. Bir Anayasa yaptık ikinci dev-
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rede. Dünya önünde nünutne olarak bir Anaya
sa yaptık. Edebiyat yapmıyorum. Masamın 
üzerinde Fransanm yeni yaptığı Anayasa duru
yor, merakım olduğu için bu işi tetkik ediyo
rum. Bütün bizim tek Meclis ruhu Cumhur
başkanının salâhiyetleri, Meclisin salâhiyetleri, 
tek Meclisin ruhu, fesih vesair hususlar hayret 
edecek şekilde bizim Anayasamızdan ilham al
mış gibidir. Hangi arkadaş arzu buyurursa teş
rif etsin, takdim edeyim. Biz bu 25 seneyi boş 
geçirmemişiz. Anayasaya riayet edelim, şeklin
de kıymetli arkadaşlarımızın üzerinde muhab
betle durdukları nokta budur. Bunlar hakkında 
hiçbir diyeceğimiz yoktur, denilmektedir. Fakat 
görülüyor ki yapılmıştır, eser konmuştur, içti
maî ve diğer sahalarda inkilâplar yapılmıştır. 
Şekil nasıl şekil olur. Şekil mevzuubahis olur 
mu? Efendim Cumhuriyeti gördük, Atatürk öl
dü, onun yerine sabık Başvekil İsmet İnönü bu
rada hazır bulunmadığı halde bütün arkadaşlarca 
Cumhurbaşkanlığına seçildi ve böylece millî bir 
vahdet halinde tatbik edildi. Cumhuriyet nasıl 
bir şekil olabilir ki böyle bir şey olmuştur? 
Cumhuriyete şekil demekte bizim bir kârı
mız yoktur. Düşününüz ki siz münevver bir 
manivelasınız. Düşmanlarımız, sizin ve bi
zim müşterek düşmanlarımız size de, bize de 
hayır mevlût okumıyacaklardır. (Gülüşmeler). 
Binaenaleyh bunların faydası olmaz. Cumhuriyet 
bir şekil değildir. Cumhuriyet mevcut dimdik 
bir realitedir. Klemanso'nun dediği gibi (Per-
petüel devenir). Yani mütemadi bir mevcudi
yettir. 

Otoriter zihniyet; Allah, Allah, ne imiş oto
riter zihniyet? Ben bunu anlamıyorum. 

Efendim; Recep Peker otoriter zihniyette, 
müfritler otoriter zihniyette... Nedir bu? Kanun 
harici muamele mi? Arkadaşlar; kanun harici 
muameleyi tecviz etmek için ne kadar gaflet için
de olmak lâzımdır. Otoritersiz olmaz. Siz de mev
kii iktidarda olsanız ,siz de bu otoriteyi kulla
nacaksınız. Devlet otoritesiz yürür mü? Yürü
mez. (Sağdan, milletin otoritesi sesleri). 

O başka. Aynı yolu takip ediyoruz. Yani 
Fransızca'da bir söz var; (Kürö) arkası boş, içi 
yenmiş söz, Binaenaleyh bendeniz bu gibi şeylere 
gitmemenizi samimî olarak sevgi ve saygılarımla 
arzederim. 

Şimdi, Değişmez Genel Başkandan da bahset
tiler. Arkadaşlar tezada düşüyorsunuz. îşte Oe-
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nel Başkan... Sayın İnönü şimdi C. H. P. Genel 
Başkanı olduğu halde 12 Temmuz beyannamesini 
ısdar etti; yazdı ve onda güzel esaslar koydu diye 
söylüyorsunuz. Demek ortada birşey yoktur. De-
mekki herhangi bir demokrasi inkişafına hail 
olacak birşey mevzuubahis değildir. O hajde 
demekki zamanında iddia edildiği şekilde mesele 
hukuki kadrosİ3rle değil ruhi esaslarla mütalâa 
edilince hiç bir şikâyetiniz olmadığını ifade ve 
beyan • buyuruyorsunuz. 

Yine Adnan Menderes C. H. Partisi Hükü
met eliyle kurulmuş bir partidir dediler. 

Arkadaşlar; C. H. Partisi Hükümet eliyle ku
rulmamıştır. C. H. Partisi, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaayı Hukuk Cemiyetinin istihalesi olarak 
ve bir mücahede ve mücadele eseri mukaddesidir. 
(Soldan bravo sesleri ve alkışlar). Onun bünyesi 
sizin de, bizim de bağımsızın da hepimizin Türk 
Vatanına aşık olan, ona ruhu ile bağlı olan ve 
daima bizim üzerimize onun aziz gözleri ile muaz
zam şahsiyetleri ile daima kalplerimizde müşterek 
bir vatan kaynağı olarak yaşıyacak olan aziz 
Atatürk'tür. (Soldan alkışlar). Ohalde C. H. 
Partisini o yolda yıkmakta bir menfaati yoktur. 
Efendim; C. H. Partisi ve Demokrat Parti birer 
millî müessesedir. İkisinin de bekası şarttır. 
Cumhuriyetin selâmeti, demokrasinin inkişafı 
ikisinin de hedefidir. Fakat bu iki parti ara
sında, diğer işlerde fikir ayrılıkları olabilir. 
Fikir ve kanaat ayrılıkları, arkadaşlık rabıta
larını ihlâl edemez. Fikir ve kanaat ayrılıkları 
başkadır, dostluk başkadır. 

İngiltere Meclisinde Gladston ile îzraili bir
birleri ile boğuşurlar, sert münakaşalarda bu
lunurlar, sonra geceyi de beraber geçirirler. 

îşte biz böyle bir hava yaratacak ve bu yolu 
takip edeceğiz. 

Hükümet eli ile kurulmuş diyorlar. Ne demek? 
Hükümet eli ile kurulmuş. Biliyorsunuz ki, bir 
zamanlar Atatürk yine memlekette vilâyet parti 
reisliği ile valiliği birleştirmiştir. Belki Demok
rat arkadaşlarım bu emre vasıta olan zevat idi
ler. Binaenaleyh bunlar memleketin hayati si
yasetinde geçmiş bir safhadır, inkâr etmek mev
zuubahis değildir, bunlar tarihe geçmiş ,tarİhî 
safhalardır. Bu merhaleleri geçerek nihayet 2, 
3, 4, 5 taraflı safhalara geldik, şimdi birbiri
mize hürmetle ve birbirimize yardım etmekle bun
ları da başaracağız, müşterek gayemiz budur. 
Hasan Saka, Hükümetinin C. H. Partisine isti-
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i nat eden bir Hükümet olduğunu, söylememeli idi 

dediler. Demokraside başka türlü olur mu? 
Demokrasi budur işte. Ya size istinadedecek, 
ya bize. Şimdi siz mahdut adedde olduğunuz 
için Hükümet istinadetmiyor, Cumhuriyet Halk 
Partisine istinadediyor. Başka türlü nasıl 
olur, kime istinadedecek? Havaya mı? Be
nim bir hocam vardı, tamamen havada derdi 
Klemanso. (On gouverne avec ses hommes mais 
pour le Pays). Yani arkadaşlarınıza istinadede-
ceksiniz, fakat memleket için icrayı hükmede
ceksiniz. Gaye budur. Demokrasiyi kurmak şe
refi. Şerefse tümen tümen. Elbette bu şerefte 
sizin de hisseniz var. öyle ya, tek partili otur-
maktansa burada tatlı tatlı konuşma zevkini ver
diğinizden dolayı ben size teşekkürlerimi sunarım. 
(Sağdan bravo sesleri). 

12 Temmuz beyannamesine muhalefet cere
yanı muvaffak olmaktadır dediler. Hayır Ad
nan Menderes, öyle bir cereyan yoktur. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Tebşir 
et bana. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Tebşir ederim, yoktur, öyle bir cereyan yok
tur. Aziz Millî Şefimizin - ben onu yine kalben 
millî şef biliyorum - aziz büyüğümüz İnönü'nün... 
Adnan Menderes, siz de onun büyüklüğünü ka
bul edenlerdensiniz. Ben sizin İnönü hasta ol
duğu zaman kapısının önünde nasıl ağladığınızı 
gördüm, sizin ona muhabbetiniz olduğunu bili-

I rim. Yalnız, iki gözüm, öyle bir muhalefet 
yoktur, öyle bir muhalefet olması için akli mu-

| hakemeden mücerret olmak lâzımdır. Niçin mu-
J halef et olacakmış? İnönü demokrasi olsun, Bü

yük Millet Meclisi burada tam bir ruh anlayışı 
I ile kanunlar yapsın diyorlar. Cumhurbaşkanı 

Anayasanın tarif atı dairesinde fazla yük üzeri
ne almıyarak büyük vazifesini ifa etsin. Bunu 

; istiyen adama, böyle şey yapmak doğru değil
dir demek kimin aklından geçer? Böyle bir ce
reyan katiyen yoktur. Benim samimi kanaatim 
odur ki; hepimiz bütün kalbimizle^ bütün ru
humuzla, bütün anlayışımızla demokrasiyi yer
leştirmek gayesinde müttehidiz. Bunun karşı
sında başka bir cereyan tasavvur olunamaz. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Sıkıyönetimden bahsedildi ve memleket böy
le bir cezaya lâyik değildir dendi. Vallahi Ad-

I nan Bey, grup komüniklerini yazarken bazan 
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sen sert giderdin, ben biraz daha idareli olur
dum. (Gülüşmeler). 

Şimdi yaradılışına, affına müracaat ederek, 
biraz şahsiyat yapcağım amma Adnan Menderes 
müsaade ederse. Sonundan fena bir şey çıkmı-
yacak. 

Şimdi Adnan Menderes'in yüksek bir zekâsı 
vardır, bu bir kaidedir. Görürsünüz, gelir mü
zakereleri dinler, çıkar, hepsini anlatır, bunu 
yapar hakikaten zekidir, amma ruhunun bir ase
tik tarafı vardır, asiditesi vardır, hamiziyeti 
vardır. (Gülüşmeler). 

Efendim, dayanamıyorlar, tâbirleri hafif 
görüyorlar. 

Şimdi Adnan Bey, memleket Sıkıyönetimle 
hangi cezaya çarpılmış? Sıkıyönetimde nimet 
vardır, bizi bekliyor. Maazallahü taalâ orada 
herhangi bir hâdise vukubulsa, Devlet merkez
leriyle temas munkati olsa ne olur? Sıkıyönetim 
millî emniyetimizi - Demokrat, bağımsız, Halk 
Partisi - hepimizi bekliyen bir mevcudiyettir. 
Başka tarafını armaym. Nihayet memlekette bir 
şahsiyet oluyorsun, vaziyeti salim muhakeme et
melisin. Herhangi bir gün olur da memleketin 
idaresini ele alırsan bu tarzda muhakeme eder
sin diye endişe ediyorum. (Gülüşmeler). 

îdare âmirleri arkadaşlar, idare âmirleri ne 
şekilde mütalâa ediliyor? Pek anlıyamadım. Ya
ni idare âmirleri, valiler Memurin Kanununun 
teminatı altında herhangi bir surette maişeti mü-
cmen bulunan bir vali, eski zamanların, müste
bit idarelerin mazuliyete duçar olup ta aylığı ve
ril emiyecek vaziyette bir vali mi vardır? Mem
lekette valilerin şahsiyeti herhangi bir tesire tâ
bi mi olacaktır? Bu idare cihazını zedelemiye-
lim arkadaşlar. Bu size lâzım olduğu kadar bi
ze de lâzımdır. Ve sizin şahsiyetinizin Ötesinde 
Türk Milletinin bekası için lâzımdır. Elimizde 
bir kudrettir. Devletimizin umumi durumunu 
biliyorsunuz, Haricî vaziyet malûmdur. Böyle 
bir zamanda idare cihazını zayıflatmıyalım. Am
ma efendim Halk Partisinin lehinde hareket et
mesinler. Böyle bir hareketlerini görürseniz, 
hâdise ile fiilen görürseniz altmış küsur arkadaş
sınız, istihzah takriri verirsiniz, sual takriri ve
rebilirsiniz. 

AHMED VEZİRO&LU (Afyon Karahisar) 
— Verdik, ne oldu? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Verdiniz- cevabını da aldınız ve memnun 

.1947 O : 1 
oldunuz ve teşekkür ettiğiniz zaman bendeniz 
Makamı Riyaseti işgal ediyordum. (Soldan al
kışlar, gülüşmeler, bravo sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım, hepinizi artık fazla 
yormıyayım. Arkadaşlar; birbirimize acı söz 
söylemekten vazgeçelim. Severim zaten hepinizi, 
hepimiz birbirimizi severiz. Emin Sazak geçen 
gün bana izharı iştiyak buyuruyordu. (Gülüş
meler.) Zaten birbirimizi severiz. Ben Bayar'm 
Partimizden istifa ettiği gün derin bir teessür 
duydum. Adnan Menderes'i, Köprülü'yü, Re
fik Koraltan'ı, bütün arkadaşları severim. Re
fik Koraltan hasta oldu diye bilhassa ıstırap çek
tim. Onu ben burada gördükçe merhum Necati'
yi hatırlıyorum. Ve onun muhabbetini duyuyo
rum. Böyle bir vaziyette niçin birbirimize gire
lim? Birbirimizi anlıyacak adamlarız. Birbiri
mizin ruhundan, fikrinden geçen cereyanları 
kapacak kadar feraset sahibiyiz. Anayasamızın 
ruhunu yaşatmak, onun hükümlerini tecelli et
tirmek noktası üzerinde mevcut değerleri değer-
sizlendirmemek, tarihte rol almış millî şahsiyet
leri mânevi kıymet olarak muhafaza etmenin bir 
millî değer olduğunu bilerek; takdir ederek millî 
demokrasimizin inkişafı yolunda kardeş kardeş 
elele yürüyelim arkadaşlar. (Bravo sesleri alkış
lar). 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — Ar
kadaşlar; Hükümet beyannamesinde millî menfa
at bakımından en göze çarpan nokta hayat paha
lılığı aleyhinde yapılması vâdedilen mücadeledir. 
Hükümet herkesin müşteki olduğu hayat pahalı
lığını ortadan kaldırmayı vâdetmektedir. Fakat 
programda bu vâ'dm ne suretle tahakkuk ettiri
leceği hakkında esaslı bir izahat yoktur. 

Şimdiye kadar Muhalefet Partisine mensup 
arkadaşlarımızın daima menfi tenkitler yaptığını 
müspet hiç bir tedbir ileri sürmediğimizden şikâ
yet edildi. Bugün sırası geldi. Hayat pahalılı
ğının ne şekilde önlenmesi mümkün olacağı hak
kındaki müspet tekliflerimizi size izah edeyim : 

Bu memlekette hayat pahalılığı muhtelif üç 
sebebin bir araya toplanmasından ileri gelmiştir. 

Bu.memleektte hayat istihsal azlığından pahalı-
1 aşmıştır. Bu memlekette hayat münakale darlığın
dan zorlaşmıştır. Yine bu memlekette hayat, ye
di Eylül Kararı ile, Türk parasının dış kıymeti
nin düşürülmüş olması yüzünden, ithalât mal
larının çok pahalı olmasından bahalılaşmıştır. 

Şimdi bu üç esası tatbik suretiyle hayat pa-
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halılığı aynı şekilde izale edilmesi imkânı olduğu
nu tesbit edeceğim. 

Hükümet diyor ki, istihsali çoğaltmak lâzjm-
dır. Bunda herkes müttehittir. İstihsali çoğ41t-
mak bahsinde ilk evvel ileri sürülen noktai na
zar teknik ziraati kurmaktır. Menderes'in nut
kunda işaret edildiği gibi, zirai ıslahatın ne şekl-
do yapılacağı hakkında sarih bir fikir ve esaslı 
br tafsilât yoktur. Bizce, zirai istihsali fazlalaş-
tırmak için ilk nazarı dikkate alınacak şey, zira
atın teknik esasa irca edilmesidir. 

Arkadaşlar, benim sanatım avukatlık olmasına 
rağmen 17 sene çiftçilik yaptım ve ziraatin ne şe
kilde teknik vaziyete irca edileceğini pratik ola
rak biliyorum. Onun içindir ki, ilk önce nazarı 
dikkate alınacak şey, memlekete bol miktarda zi
raat aleti getirmek için bütçeye bir meblâğ 
koymuş müdür? Lütfen bunu izah etsinler. Yi-
no ziraati teknikleştirmek için gübre fabrikası te
sis etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; teknik ziraat, bu üç unsurun bir 
aradaki ifadesidir. Teknik ziraat; ulet, gübre, 
su. Bu unsurlar bir araya gelmiyecek olursa bu 
memleektte teknik ziraat vardır denilemez. Bi
naenaleyh, ilk iş gübre fabrikasını tesis etmek
tir. 

Münakale darlığı; memlekette münakale dar
lığı inkâr olunamıyan hakikatlardan birisidir. 
Sebebini tahlile lüzum görmüyorum. Aylardan 
beri tüccar eşyasının nakli için vagon tahsis edile
miyor. Bunun haklı veya haksız olduğunu bir ta
rafa bırakıyorum. Yapılacak iş, memlekette mü
nakale zorluğu nihayet bulımeıya kadar lüks ol
mamak şartiyle her takım münakale vasıtalarını 
memlekete ithali imkânını kolaylaştırmaktır. 

Sayın Başbakana hitap ediyorum, bu iş için 
hususi tetkikatta bulundum. Münakale vasıtası 
dediğimiz vakit akla ilk evvel kamyonlar gelir. 
Arkadaşlar, bugün gördüğümüz kamyonların 
Amerika'da alım fiyatı (1 000) dolardır. Cif 
İstanbul (1 300) dolara mal olan bir kamyon İs
tanbul'da asgari 9 bin liraya satılmaktadır. Ya
ni maliyet fiyatının iki misline. Bunun sebebimi 
benim kadar Sayın Başbakanım da bilir. Tafsile 
lüzum görmüyorum. Binaenaleyh, memleket ih
tiyacı tahassul edineiye kadar bu vasıtaların 
memlekete ithalini kolaylaştırmak hepimiz için 
bir borçtur. 

Zirai kalkınmanın üçüncü şartı sulamadır. 
insafla söyliyelim ki, bugüne kadar ne İttihadı 
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Terakki Hükümetleri ne de Cumhuriyet Hükü
metleri sulama siyasetlerinde millî arzuya uy
gun bir eser vücuda getirememiştir. Bunun Ha
san Saka Hükümeti tarafından vücuda getiril
mesi hepimizin kalbî temennisidir. 

Şimdi arkadaşlar; programda işaret edilmiş 
fakat belki bir çok arkadaşların şimdiye kadar 
dikkat nazarını celbetmiyen bir şey vardır. Ke
reste ithal edeceğiz dediler. Bu elîm bir haki
katin Meclis huzurunda itirafıdır. Benim intihap 
çevremde 3 tane Devlet Ormanı vardır, bun
ların isimleri Değirmendere, Kabasakal, Kuz
guncuk. Bunlar Orman Kanunu ile Orman işlet
mesi meydana gelmeden evvel 13 - 15 bin metre 
mikâp kereste verecek tahammülde idiler. 
Şimdi bu miktar iki bin metreye düşmüştür. Ve 
bu sebeple Beylikahır 'daki Kereste fabrikası 
Dursunbeye kaldırılmıştır. 

Orman işleri ile uğraşan arkadaşlar bilirler 
k i , amenajmandan maksat serveti tabiîyeye za
rar vermeden onu işletip faizi almak demektir. 
1937 senesinde 15 bin metre mikâb verim kabi
liyeti olan ormanların bugün verim kabiliyeti 
2000 metre mikâba düşmüştür. Demek ki 10 
senelik mesai devresinde Orman İdaresinin ve 
Orman İşletmelerinin yaptığı maalesef bir za
rardan ibaret kalmıştır. Samimî bir temenni 
olarak Hükümetin bu işi ıslâh etmesini isteriz. 

Arkadaşlar; kabine beyannamesinde hiç te
mas edilmemiş bir noktaya müsaade ederseniz 
ilişmek isterim: Dış ticaret meselesi... Dış tica
ret vaziyetimizde hepimiz biliriz ki, tüccarımı
zın İngiltere Ve yapmış olduğu ihracata mukabil 
orada 30 milyon kadar bir alacağımız vardır. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Tam rakam isterseniz 16 milyon lira. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Devamla) — 
Aşağı yukarı bizim paramızla 190 - 200 milyon 
lira eder. Bu paranın da bloke edilmesi veya 
sterlin sahasına dâhil memleketlerden mal ge
tirilmesi suretiyle itfası için Hükümetin ciddî 
bir teşebbüse girişmesi lâzımgelir. Çünkü bun
dan sonra vaziyet malûmdur. Altunla, İsviçre 
Frangı ve dolarla mal satmak artık çok güçleşti. 
Bu vaziyete çare bulunmadığı takdirde ihracat 
çok müşkil duruma girecektir. 

Yine Ziraat Bakanından bir nokta hakkında 
dikkat nazarını celbetmek isterim. 

Memleketimizde kereste çak pahalıdır. Bu* 
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nun pahalı olmasının bir sebebi vardır... Yaptığı
mız tetkikata göre Orman İşletmeleri bir metre 
mikâbı tomruğu ormanda 50 - 60 liraya mal et
mektedir. Halbuki kerestenin fiyatı halen 
memlekette 200 liradır. Bunun sebebi şudur: 
Tomruklar müzayede ile satılıyor, müzayedeye 
girenler kâr haddini yükseltmek için tomruk
la rı yüksek fiyatla alıyorlar. Tabiî bunun bir de 
işleme payı vardır. Mamul hale gelinceye ka
dar 140 lira oluyor. Buna % 35 kâr haddi ko
nunca 200 liraya yükseliyor. Orman İdaresi bu 
vaziyeti ıslah ettiği takdirde kerestenin fiyatı 
120 liraya kadar düşebilir. 

Sayın arkadaşlar; sözlerime nihayet verir
ken bir noktaya işaret etmek isterim: Acı ve 
sert tenkitlerimizi sükûnetle dinlediniz. Bu hal 
Meclisin âtideki çalışmaları için bize emniyet 
ve kuvvet vermektedir. (Sağdan alkışlar). 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlar, Hasan Saka Hükümetinin programı 
siyasi alanda olduğu kadar içtimai ve iktisadi 
alanda da büyük gelişmeler sağlıyan tedbirleri içi
ne almaktadır. Pek kısa bir zamanda gerçekleşme
sini dilediğim bu programın Türk Milletini hu
zura ve refaha kavuşturacağını umarım. 

Programın siyasi hayatımızın bugünkü du
rumunda en ehemmiyetli noktalarından biri, 
idare teşkilâtı karşısında siyasi partiler arasında 
hiç bir fark gözetilmiyeceğini yani eşit muamele 
yapılacağını, demokrasi hayatımızı geliştirecek 
olan unsurların tamamlanacağını açık ve kesin 
bir ifade ile belirtmesidir. 21 Temmuz seçimi 
ile içine atılmış bulunduğumuz demokrasi haya
tımızın gün geçtikçe olgunlaşacağına, batıdaki 
örneklerinin yanında şerefli bir yer alacağına 
sarsılmaz bir imanım vardır. Millî hedefimiz, 
her türlü irtica ve kökü dışarda olan siyasi oyun
larını tardederek her alanda istihsali, daima 
istihsali, iktisadi kalkınmamızın temeli sayarak, 
dış tehlikelere karşı yekpare bir irade ile karşı 
koyarak tam bir vicdan, fikir ve söz hürriyeti 
içinde yükselmektir. Bütün bu ana çizgilerin, 
Hasan Saka Hükümetinin programında kesin ve 
acık ifadesini görmüş olmakla bahtiyarım. 

Arkadaşlar, fikir, söz, vicdan hürriyeti demok
rasinin temelidir. Hasan Saka Hükümetinin, ka
nunlarımızın himayesi altında bulunan bu hürri
yeti artan bir titizlikle koruyacağına hiç şüphem 
yoktur. Çünkü gerçek demokrasi, milletimizin hor 
alanda yükselmesini sağlıyan yaratıcı hamle, an-
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eak onunla mümkündür. Memleketimizde fikir, söz 
hürriyetinin kaydettiği bütün gelişmelere örnek 
olarak bugünkü basın hayatımızı gösterebilirim. 
Demokratik hayatımızın gelişmesinde, demok
rasi fikirlerinin yerleşmesinde basm cihazımıza 
büyük, büyük olduğu kadar da kutsal bir vazife 
düşmektedir, burada Türk gazetecilerinin, dü
şüncelerdeki yayılma ve telkin hürriyetini biran 
olsun gözönünde ayırmamalarını, olayları daima 
millî birlik zaviyesinden görerek, her türlü şahsi 
endişelerin dışında, halkçı, tamamlayıcı yani ya
pıcı bir zihniyetle milleti aydınlatmalarını, ve 
ancak doğruluğuna % 100 inandıkları haberleri 
ve görüşleri yaymalarını dileyeceğim. (Bravo 
sesleri). 

Yapıcı muhalefetin -demokratik hayatımız 
için vazgeçilmez bir unsur olduğuna candan ina
nıyorum. Bu inancın verdiği huzur içinde büyük 
milletimiz için avdın bir gelecek görmekteyim. 

Realist programiyle memlekete hayırlı şeyler 
vâdeden Hasan Saka Hükümetine, vaitlerini ger
çekleştirme yolunda kolaylıklar, başarılar dile
rim. (Sağdan alkışlar). 

HAKKI GEDÎK (Kütahya) — Arkadaşlar; 
bu kıymetli ve tarihi memleketi harabiyetten, 
bu asîl milleti fakirlikten kurtarmak, mamur 
ve mesut kılmak için, politika taktikleri ile, 
konbinezonları ile vakit geçirilmiyerek ve vak
tin bizim için nakitten daha kıymetli olduğu 
takdir edilerek; iki esaslı prensipi, zarureti 
samimiyetle ve derhal ele almak ve bunları fili-
yat sahasına intikal ettirmek lâzımdır. 

Bu iki zaruretten birincisi; vatandaşın her 
türlü hak ve hürriyetlerine, Türk insanının da 
medeni insanlar kadar düşüncesinde, konuşma-
smda, hareketinde, reyinde ve kanaatında hür 
ve serbest bulunduğu prensipini demokratik 
şartlar ve icaplar dâhilinde; Anayasa hüküm
lerine muhalif ve antidemikratik kanunları 
kaldırmak ve bilhassa memlekette demokrasinin 
hakkiyle yerleşmesini hazmedemiyen zihniyeti 
değiştirmek suretiyle, emniyet altına almak, 
millî iradeyi hâkim kılmak ve bu hakimiyetin 
ağırlığı, sıkleti altında her türlü suiistimalleri 
israfları ve vazife ihmallerini ortadan kaldır
maktır. 

Arkadaşlar; bir memlekette idare edenlerle 
idare olunanlar şu ve bu sebep ve saikler yü
zünden, bilhassa siyasi haklar mevzuunda bir
birlerine yan bakarlar, emniyet edemezler ve 
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isınanıazlarsa o memlekette huzur ve isikjrar 
teessüs edemez. Bu olmayınca iktisadi kalkın
ma dediğimiz millî gayeye, hedefe doğru (tek 
bir adım da atılamaz. Binnetiee memleket iha-
rabiyetten, millet fakirlikten kurtulamaz. Ma
mur bir memleket, mesut bir millet dâvası j ta
hakkuk edemez. Evvelemirde iktisadi mevzula
rın hâdiselerin her Hükümetin hattâ her baika-
nm günlük şahsi düşünce ve kaprisi eriyle, kisa-
ca politika görüşleriyle halledilemiyeeeği esası
nı kabul etmek ve badehu memleketin dört bu
cağında sağlık ve sosyal durumları da inceleyen 
zirai, sınai, ticari, idari, malî, kabiliyetler, isti
datlar ve imkânlar üzerinde yer yer derin ve 
etraflı etüdü yaptırmak iç ve dış istihsal ve is
tihlâk mevzularını her türlü tediye ve hesap ve 
muvazenelerimizi malî kudretlerimiz yerli ve 
yabancı kredi ve sermaye tedarik etmek im
kânlarını hesaplamak âmme hizmetlerine büyük 
âmme teşebbüslerine ihtiyaçlarına ait faaliyet 
sahalarım Devletçe ve- diğer iktisadi faaliyetle
ri hususi sermaye ve teşebbüs erbabına ayıran 
ve Devlete sadece bu hususta dürüst bir kontrol 
hakkı veren tek parti sistemini iktisadi faaliyet
lerde bir müdahale vasıtası olmatkan kurtaran 
şartlar ve zaruretler dâhilinde iktisadi devlet
çiliği tâyin ve tasrih etmek ve mevzuatın da 
bu esaslara göre ayarlanması lüzumunu tebarüz 
ettirmek gibi ihtiyaçları ve vakıaları tesbit ede
rek uzun vadeli umumi bir kalkınma programı, 
plânı hazırlamak üzere muayyen miktarda Mil
letvekillerini ve alâkalı Bakanlıklarda çalışan uz
manları, yerli ve yabancı mütehassısları, faal 
iş adamlarımızı içine alan bir (İktisadi kalkın
ma şûrası) kurmak lâzımdır. Programda açıkça 
bu zaruret ortaya atılmış değildir. 

Arkadaşlar; böyle bir şûra kurulmadıkça, 
ölçülü, ayarlı ve devamlı bir program hazırlan
madıkça ve bunun hüsnü niyetle tatbiki temin 
edilmedikçe iktisadi kalkınma dâvası başarıla
maz ve binnetiee medeni ve mesut milletler kafi-
lesiyle aramızdaki mesafe asla kısaltılamaz. İk
tisadi kalkınma dâvası sadece bir sınıf halka,, şu 
veya bu siyasi partiye ait bir dâva değil (bü
tün millete şâmil muazzam bir dâvadır. Elde böyle 
bir program bulunmadığı içindir ki, sanayileş
me sahasında, sulama işlerinde, bataklıkları 
kurutma mevzuunda, yollar ve limanlar inşa ve 
bunların idamesinde, eğitim konusu üzerinde, 
zirai istihsal işlerinde, maden ve orman işletme-
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lerinde, ticari meselelerde, para siyasetinde, 
sağlık ve sosyal ihtiyaçlar üzerinde bocalayıp 
durmakta, hataya düşmekte, hukuki ve teknik 
mânada israflar içinde yüzmekteyiz. Söze baş
larken arzettiğim iki prensipin, zaruretin ikisi 
de bu memlekette henüz müspet ve fiilî saha
larda tecelli ve tahakkuk etmemiştir. Bu haki
katleri görmek ve söylemek vazifesinden imti
na etmeği münhasıran milletten aldığım vekâlet 
vecibeleriyle bu kürsüden duyarak, inanarak 
ettiğim yeminle kabili telif göremem. 

Arkadaşlar; Hükümetler düşüyor, yerlerini 
başkaları alıyor. Her gelen Hükümet memle
keti adeta cennete, milleti en üstün medeni se
viyeye ulaştıracakmış gibi program yazıyor. Ge
lip Büyük Millet Meclisinde okuyor, her şeyi 
vadediyor. Fakat ne yapılan vaitler tutuluyor 
ve ne de buna imkân elveriyor. Memleket ve 
millet yerinde sayıyor. Tekrar hayal sukutuna 
uğruyor. Çünkü, programlarda ileri sürülen 
iddia ve mütalâalar ve vaitler yaşıyan realite
lerle ayarlanmış mevcut imkânlarla hesaplanmış, 
sırıtan tezatlar üzerinde durulmuş değildir. Es
ki ve demode rutin'in memleketi ve milleti diş
leri arasında eritip gittiğinin farkına varılma-
maktadır. 

Bugünkü müzakere mevzuunu teşkil eden 
Hasan Saka Kabinesinin programı da bundan 
evvelkilerdeki ruh haletini, ifade tarzını ve zih
niyetini, tezatlar serisini aynen taşımaktadır. 

Meselâ programda; «Vatandaşların geçim zor
luğuna çare aranacaktır» denilmektedir. Halbu
ki bu Hükümeti teşkil eden Bakanlardan bir ço
ğunun da dâhil bulunduğu eski Hükümet memle
kette geçim zorluğu hayat ^pahalılığı mefhumu 
bulunmadığını mütaaddit defalar beyan ve ilân 
etmiş, bazı misaller getirmiş ve mukayeseler de 
yapmıştı. Bunlardan hangisi doğrudur sualine 
verilecek cevap acaba ne olabilir. Ve bu cevabın 
yapacağı tesir nasıl tefsir edilebilir. Giden Hü
kümeti destekliyen Halk Partisi Meclis ekseriyeti 
yeni Hükümeti de desteklemek suretiyle aynı 
tezadın içine düşmüş olmıyacak mı? 

Sonra; esasen gayritabiî, gayriiktisadi zor
lamalar ve başıboş bırakmalar neticesinde gittik
çe yükselmiş olan eşya ve hidemat fiyatları 1946 
senesinin 7 Eylül tarihinden evvelki aylarda ya
vaş yavaş düşmeye ve normale doğru gitmeye ve 
bu suretle o günün geçim zorluğu hafiflemeye 
başlarken 7 Eylülde alman karar bu vaziyeti 
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durdurmuş ve aksi istikamete doğru zorlamış. 
eşya ve hidemat fiyatlarını durmadan artırmış 
ve binnetice Hükümetin de nihayet itiraf ettiği 
geçim zorluğunu tahammül edilemez bir hale 
getirmiştir. Biz bu kararın diğer mahzurlarla 
birlikte bu neticelerin doğuracağını o zaman bu 
kürsüden söylemiştik. O anda Parti gayretin
den ve zihniyetinden tecerrüt ederek teklifimiz 
veçhile bu karar derhal yeni bir tetkikten geçi
rilmiş ve tashih edilmiş olsaydı hem millet bun
dan mütevellit iktisadi sıkıntıların geçim zorlu
ğunun sıkleti altında kalmaz, Devlet malı Dev
let malî müşküllere uğramaz Hükümet ve Halk 
Partisi hiç olmazsa hatalı ve kusurlu duruma 
düşmezdi. 

Arkadaşlar; Hükümet geçim zorluğunu gi-
demek çaresini nasıl bulacaktır? 

Programda bu cihet açıklanmıyor. Sadece 
bütün milletten yardım istiyor. Fakat yardımın 
şeklini ve mahiyetini de tasrih etmiyor. Belki 
bunu kendisi de bilmiyor. Daha doğrusu bizzat 
kendisi bu yola girmemekte veya girememekte ol
duğunun delilini veriyor. Bu delili Büyük Mil
let Meclisine verdiği Devlet Bütçesidir. Gelirler
de ve giderlerde lüzumuna inanıyoruz denili
yor. Acaba bu lüzuma şimdi mi inanılıyor. Eğer 
bu inanç eskiden mevcut ise bugüne kadar ne
den bu yola esaslı vasıtalar ve imkânlarla giril
medi. Neden bu memlekette, miktarı s<*\i,; mil
yonu bulan faal meslek erbabından 6.5 milyo
nunu teşkil eden çiftçimiz, köylülerimiz cılız 
öküzlerin çektiği binlerce senelik kara sapan
larının iptidailiği ve verimsizliği ile başbaşa 
bırakıldı? 

Bir taraftan milletin yüz milyonlarla lira
ları azametli binalarda lüzumsuz tesisata, lüks 
eşya ithalâtında israf edilirken, diğer taraftan 
altı buçuk milyon çiftçinin elindeki zirai istih
sal aletleri, pullukları adedinin 400 bini gçeme-
mekte olduğu neden düşünülmedi? Bugün is
tihsal iptidailiğine rağmen memleket halkını 
besleyen, dış ticaret muvazenemizi ayakta tutan 
çiftçinin, köylünün geriliği ile, sıkıntısı ile, ih
tiyaçları ile alınteri ile alâkalanılmadı? 

Meclise sunulan bütçenin ifadesi de maal
esef eski yoldaki gidişin değişeceği ümidini ver
memektedir. Zirai istihsalin artırılabilmesi için 
tetkik ve halli lâzımgelen programa bağlanması 
icabeden bir çok meseleler ve şartlar vardır 
ki, evvel emirde bunlar üzerinde durmalıdır. 
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Köylüden, çiftçiden muayyen fiyatlarla satıh 
alman mahsuller bir misli fiyat fazlasiyle dış 
pazarlara satılır ve bundan hâsıl olan muazzam 
kârlar Hükümetin ve lisans alan bir takım tüc
carların kasalarına intikal ederse, eldeki mev
zuat Hükümete zirai mahsuller üzerinde istedi
ği gibi tasarruf hakkını verirse istihsalin artı
rılması lüzumunu ileri süren inanç ifadesinden 
hakiki ve samimî bir mâna ve mefhum bulundu
ğuna inanılmaz. 

Arkadaşlar, her iklimi sinesinde taşıyan ve 
bu itibarla sıcak, mutedil ve soğuk bölgeler mah
sullerini yetiştirmeğe müsait bulunan toprak 
altı ve deniz servetlerini bol bol ihtiva eden bu 
memlekette halkın geçim zarluğu karşısında 
kıvranması, iptidaî usullerle istihsal sıkıntısı, 
noksanlığı içinde bulunması cidden acınacak ve 
asla af edilmiyecek bir durumdur. 

Arkadaşlar, memleketimizde muazzam top
rak üstü ve altı servet kaynaklarımızı ve imkân
larımızı ihmal ederek esasen fakir olan mil İttin 
ödediği vergilerle istikraz ve emisyon yolla-
riyle büyük sanayi kurmağa kalkışmakta isabet 
olmadığını teslim etmek lâzımdır. Memlekette 
sanayi ihmal edilsin demiyorum. Fakat evvelâ 
zirai kalkınmayı temin etmeliyiz. Bunun yanın
da sanayii, mevcut küçük sanatları ıslahtan, zi
raat ve istihlâk maddeleri sanayimden işe baş
lamak ve zirai istihsal gelirlerinin fazlalaşan 
yardımı ile ve mutahassıs işçiler, elemanlar ha
zırlamak, teknolojik zemini inkişaf ettirmek su
retiyle başarabiliriz. Hattâ büyük sanayi teşeb
büslerine bile, ancak rasyonel şartlarla ve bey
nelmilel fiyat realitelerini daima göz önünde 
tutmakla girişebiliriz. 

Arkadaşlar, burada saymakla bitiremiyece-
ğimiz bütün bu meseleler, ihtiyaçlar ve imkân
lar mesnedi, programı olmıyan sözler ve vait-
lerle tahakkuk etmez. Eski rutin bu muazzam 
dâvayı başaramaz. Buna radikal bir hamle, yep
yeni bir zihniyet, modern şartlara ve icaplara 
uyan rasyonel bir usul ve sistem lâzımdır. Ras-
yonolizasyon prensipi evvel emirde bizzat şa
hıslarda, idarecilerde yerini almış, inkılâbını 
yapmış olmalıdır. 

Hükümet programında - yerli ve yabancı 
sermayelerin ekonomik sahalarda faal olmala
rını teşvik edeceğiz. - şeklinde yer alan yazının 
da bu vaziyetler karşısında fiiliyata intikal 
edeceğine inanmak güç olur. Amerikalı bir ikti-
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Sâiçının dediği gibi, takip olunan iktisadi Dev
letçiliğin her sahaya sirayet eden müdahalesi 
ve bunu destekliyen mevzuat yerli sermayeljeri, 
iş adamlarını mütereddit ve çekingen bırjak-
makta ve bu suretle ekonomik sahalarda kulla-

I 

nılması mümkün olan asgarî sekiz yüz milton 
liradan istifade edilememekte iken ve bu vazi
yet ayan beyan ortada dururken yabancı serma
yenin bu memlekette iktisadi teşebbüslere, faa
liyetlere geçmelerini beklmk yrinde bir intizar 
olmaz. 

Hükümet programında memleketin sağlık iş
leri hakkında sadece - bu mevzuun gelişme şart
ları üzerinde durulacağı - sözünden başka bir 
kayıt yoktur. Halbuki bu mevzuu istihsali artır
ma lüzumu kadar, hattâ daha fazla bir ehem
miyet taşımaktadır. Çünki sağlık durumumuz 
yürekler acısıdır. Sıtma, verem, frengi, trahom 
gibi hastalıklar, âfetler millî bünyeyi kasıp ka
vurmaktadır. Memleket bu kabîl hastalıklar 
yüzünden her sene tutarı bir milyar lirayı aşan 
iş gücünden mahrum kalmaktadır. 

Hükümet programında; 7 Eylül devalüasion 
kararından ve İngilizlerin ticari münasebetler 
ve mübadeleler üzerinde aldıkları para kararın
dan ve bu kararın neticesi olarak bir taraftan 
elimizde 20 milyonu mütecaviz İngiliz lirasının 
donmuş, diğer taraftan ihracat mallarımızın müş
kül duruma düşmüş olmalarından bahsedilmiş de
ğildir. Bunlar acaba neden meskût geçilmiştijr. 

Arkadaşlar son olarak şurasını arzetmek iste
rim ki; tek parti rejimi, görüş ve düşünüşüne gö
re ayarlanmış ve bir kısmı da daha eski devir
lerden intikal edip gelmiş olan iktisadi, malî, ad
lî, sıhhi, idari mekanizmanın ve mevzuatın, bu
gün mütaaddit partiler sistemi içinde bulunma^ 
mız itibariyle, demokrasi icaplarına, modejrn 
ekonomi şartlarına göre ayarlanması için bunla
rın yeni baştan tetkika, tadil ve tashiha tâbi .tu
tulmaları lâzımdır. Aksi takdirde bu muvazene
sizlik ve tezatlar demokratik emellerimizi, her 
türlü kalkınma ve inkişaf arzularımızı ve adım
larımızı köstekliyen ağır birer zincir olarak ka
lır. ve bu zincirler biran evvel memleekti ma
mur ve milleti mesut kılmak azmiyle yapılacak 
ileri hamleler üzerinde taşınması güç lüzumsuz, 
ağırlıklar olur. (Sağdan alkışlar). 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Sayın arka
daşlar; Hasan Saka Kabinesinin programını bü
yük ümitlerle bekledik ve bu ümit ve iabırsızlık-
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lar nispetinde de büyük bir alâka ile dinledik. 

Üzerinde hep birlikte ittifak edeceğimiz iki 
nokta, yani, Millî bir politika halinde ayakta 
tuttuğumuz dışişlerimizle, yine millî bir politika 
olan demokrasimizi sağ, sol diktatörlüklere sürük-
liyeeek ifratçı haıeketlerden koruyan hususlar 
müstesna, diğer noktalar üzerinde kâfi derecede 
tatmin edilmemiş bulunuyoruz. 

İcraat ve müspet iş sahalarındaki şikâyet
ler, hepimizin malûmudur: Hemen yirmi yıldan-
beri, memleketin ekonomik dertleri üzerinde 
müspet bir teşhise varıldığını henüz bilmiyoruz. 
Birbirlerini takip ederek iktidara gelen aynı 
Partinin Hükümetleri birbirlerini nakzeden eko
nomik politikalar gütmüşlerdir. Bugün program
da da söylendiği gibi, gerek hayat pahalılığı ile, 
gerek iktisadi istikrarsızlık şeklinde tecelil eden 
ve salim bir esasa bağlıyamadığımız iktisadi 
hayatınızın bozukluklarını hangi sebeplere irca 
edebileceğimizi dahi bilmiyoruz. 

Acaba hep teşhis hataları içinde miyiz? İsa
betli teşhisler olmuştur da, tedavide ve tatbi
katta mı kusur işlemişizdir.... Her iki noktadan 
da mı kusurluyuz, bugün bunu dahi idrak ede
bilmiş değiliz. 

Muhakkak olan bir şey var ki o da şudur: 
İktisadi hayatımız sistemden, istikrardan 

mahrumdur. Devletçiliğin Devlet kapitalizmi 
halini alması, vatandaşla zaman zaman gayri-
meşru rekabet halinde olan bir iktisadi nizam
sızlığın mevcudiyeti, prensip ve sistemden mah
rum olduğumuz için, hâdiseler karşısında karar 
verirken, hükümlerimizi, prensiplere irca ede-
miyerek ve o ânın zaruretlerini yerine getirdi
ğimizi zannederek, birbirini nakzeden kararla
ra varmamız... Sonra, bundan doğan uygunsuz
lukları tamire kalkmamız... Devletçiliğin nere
de başlayıp, nerede durduğunu bilmeyişimiz, 
serbest teşebbüse çok az yer ayırmış olmamız; 
bu dar yerde dahi, Devletle olan münasebetler
de, kırtasiyeciliğin, durdurucu, söndürücü, ba
ti teşkilâtiyle, hususi teşebbüsü başbaşa bırak
mamız, iktisadi hayatımızı düzensiz ve içinden 
çıkılmaz bir hale sokmuştur. 

Devlet işlerinde vazife ve mesuliyet prensi-
pinden ayrılarak, sıkı bir merkeziyetçiliğe doğ
ru gitmiş olmamız bizi vakit israfına doğru sü
rüklemiş ve bütün devlet mekanizması, boşta 
dönen çarklariyle zamanın nakit olduğunu unu-
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tarak, sürat asrında gitgide ağır işliyen bir ci
haz halinde teşebbüslerimizi, gayretlerimizi 
baltalamıştır. 

Gerçi progrmda bu hususa temas eden işa
retler yok değildir. Fakat biz muayyen prensip 
ve sistemlere dayanılmadan, belirli karar ve 
teşhislere varılmadan ve hâdiseye külli bir gö
rüşle bakılmadan herhangi müspet bir neticeye 
varılabileceğ/ne kaani değiliz. 

Ezcümle, fabrikaların ihtiyaçlarını karşıla
mak için, pamuk fiyatlarını dünya piyasa fiyat
larından aşağı tutmuşuzdur.. Fakat bu tedbirin 
rekolteyi 120 bin balyeye kadar düşüreceğini 
ve istihsal hayatımıza zarar vereceğini görme-
mîşizdiv. 

Meselâ Orman Kanunu çıkarılırken ağaçla
rımızı ve millî serveti kurtarmak için bazı ted
birler almışızdır. Ağaçları çok haklı olarak 
düşünmüşüzdür. Fakat o mmtakaiarda yaşıyan 
yalnız ormancılıkla geçinen halkı düşünmemi-
şizdir. Ağacı kurtarırken, insana da lâakal 
ağaç kadar kıymet verecek tedbirleri de beraber 
almamız lâzım gelirdi. Bunu ihmal ettiğimiz 
için, orman mıntakalarındaki halk büyük darlık 
içinde kalmıştır. Şurada, bizzat müşahade etti
ğim bir hakikattir ki, Çatalca köylerinde, is
miyle söyliyeyim, Çiftlik köyünde geçen kış halk 
ot yemek ıstırabına katlanmıştır. 

Ecnebi mütehassıslardan istifade edilmesini 
elbet isteriz, fakat bugüne kadar bu mevzuda 
gördüğümüz tecrübeler bize bu mütehassısların 
fazla birşey kazandırmadıklarını telkin etmiştir. 
Çünkü ya, onların yaptığımız uygunsuz işlere 
kalkan olmalarını, bize fetva vermelerini iste
mişiz, fikirlerini kabul etmediğimiz zamanda ise, 
raporlarını ebedi bir hifz uykusuna musap kıl-
mışızdır. Ve ekseriyetle de teçhil etmişizdir. Biz 
ecnebi mütehassısların gelmesine taraftarız, fa
kat onların bilgilerini serbestçe kullanabilmele
rini de sağlamak lâzımdır. 

Müşterek memleket işleri üzerinde, çeşitli ba
kanlıkların aynı istikamette ve koordine bir su
rette hareket eylemelerinin de şart olduğunu kay
detmeliyiz. 

Siyasi mevzularda olduğu gibi, itkisadi ve 
idari mevzularda da müşterek mesuliyet esasının 
kabine çalışmalarında hâkim olmasını başlıca 
şart olarak telâkki etmek mecburiyeti vardır. Böy
le olmazsa yani, ekonomik hayatımız üzerinde 
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medar olan yol siyasetini, Bayındırlık Bakan
lığı apayrı bir zaviyeden görür, gümrük politi
kası ile, ithalât ve ihracat işlerimiz ve ithalât 
ihracat işleriyle, meselâ ulaştırma işlerimiz bir^ 
birini tamamlamazsa, yani bugüne kadar daima 
eksikliğini hissetmiş bulunduğumuz koordinasyon 
dâvası halledilemezse, Hasan Saka Hükümeti
nin de seleflerinden fazla muvaffak olabileceğine 
ihtimal vermiyoruz. Programda birçok işleri 
vait eden Hükümet, bunları nasıl başaracağını 
göstermediği için bu husustaki eksikliğe de işaret 
etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar; aynı koordinasyon fikrin
den mülhem olarak başka bir noktaya da temas 
etmek isteriz. Hükümet, hukukta ve cezada dâ
vaların süratle neticelendirilmesini temin etmek 
suretiyle halkın adalet işlerindeki esaslı bir 
dileğine cevap vermek niyetindedir. Sayın Yar
gıtay Başkanının nutkundan öğrenmiş bulunu
yoruz ki, ekonomik durumun ağırlığı dâva mik
tarını çok artırmıştır. Ye yine görüyoruz ki, 
artan dâvaların nispetinde hâkimler kadrosunu 
çoğaltmaya maddeten imkân yoktur. Kaldı ki, 
dâvaların süratlenmesi işi yalnız adalet meka
nizmasını da alâkadar etmez. 

Tebligat yani ulaştırma yavaş olursa, polisin 
yaptığı hazırlık tahkikatı natamam ise, ve bu tah
kikat safhaları mahkemeleri tatmin etmez de, 
noksanlar duruşmalarda ikmal edilirse adalet ma-
kanizması, kalifiye zabıt kâttipleri tedarik et
mek hususunda imkânsızlıklarla karşılaşırsa bu 
işe kolay kolay çare bulmaya imkân yoktur. 

Malıkemelerdeki işlerin süratlenmesinden baş
ka bir de adaleti, halkın ayağına kadar götür
mek dâvasiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Köy
lerimizin dağınık oluşu milyonlarca vatandaşı bu 
niğmete kavuşturmak hususunda zorluklara uğ
ratmaktadır. Kazalarda seyyar hâkimliklerin ih
dası, bu derde bir çare bulabileceği gibi, esası 
nereden gelirse gelsin, baskı şikâyetlerine de bir 
merci göstermek bakımından her halde faideli 
olacaktır. Bu seyyar memuriyetleri, nüfus ve 
tapu işlerine de teşmil ettiğimiz gün, memleke
tin büyük bir derdine deva bulmuş olacağımıza 
inanıyoruz. 

Hükümet ecnebi sermayesinin memlekette ça
lışma zemini bulabileceğini kaydediyor. Bu 
ecnebi sermayesinin bizi tasfiye ettiğimiz devir
lere sürüklemiyecek tarzda memlekete gelmesini, 
Hükümet de tabiî bir bedahat olarak telâkki 
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ettiği için bu hususu programında zikretmiye lü
zum görmemiştir. 

Ecnebi sermayeye muhtaç bulunuşumuz bugü
ne kadar takip etmiş olduğumuz ekonomik si
yasetin veya daha doğrusu siyasetsizliğin, mem
lekette sermaye terakümüne imkân vermemişi ol
masındandır. Bununla beraber dünyanın hiçbir 
yerinde eenebi sermaye bir memlekete girerken 
arkasından kaptilâsyonları da beraber sürükleye
ceğini haber vermez. Zaruretler istemeseler de, 
hükümetleri oralara kadar yavaş yavaş sürükler. 
Bu itibarla biz şahsen ecnebi sermayesi mevzuuna 
el sürmeden evvel, memlekette sağlam, iktisadi 
bünyrtım kuruluşunu özlüyoruz, öyle bir iktisa
di bünye ki ona eenebi sermaye yalnız yardım 
etsin ve onun hastalığından istifade ederek mem
lekette istismarcı bir hüviyet takınmasın. 

Bu sağlam bünyeye, bu müstakar hüviyete 
kavuşmadan evvel atacağımız adım üzerinde te
reddütlü ve düşünceli olmak mecburiyetindeyiz. 
Bu itibarla iktisadi hayattaki istikrar mefhumu 
üzerinde ki, bu devletçilik anlayışımızla, kırtasi
yecilik hastalığımızla, kanunlarımızın birbirini 
nakzeden tarzı tedvin usulüyle, kararname sis
temimizdeki anarşi ile ve bütün bunların üze
rinde de tatbikattaki verimsizlikle çok yakın alâ
kalıdır... Tekrar tekrar durmak istiyoruz. 

Türk sermayesinin, şahsi teşebbüsün, kendisini 
emniyette hissetmediği bir muhite, ecnebi serma
yesi ya hiç gelmez veya gelirse ancak imtiyaz
larla gelir... Bu imtiyazla da millî ekonomimizi 
kuvvetlendirenleyiz, iktisadi hayatımızda rahne
ler açar. 

Sayın arkadaşlar; Program hakkındaki ka
naatlerimi bitirmeden evvel memleketteki de
mokratik inkişaf meselelerine de bir nebze (do
kunmak istiyorum. I 

îtiraf edeyim ki, Hükümet Beyannamesini bu 
hususta çok cesaretsiz buldum. Demokrasi hazır 
elbise değildir. O ancak vatandaş hak ve hür
riyetlerinin kayıtsız, şartsız, ve tam olarak bilfi
il vatandaşlar tarafından kullanılmasiyle tees
süs eder. Ne nutukla, ne beyanname ile, demok
rasi rejimi tesis edilemez. Biz müsaade ile veri
len demokrasilerin demokrasi olacağına inanan
lardan değiliz. Nutuklar ve beyannameler jan-
oak ve ancak bütün Türk Milletinin temayülljeri-
ne tercüman olmuşlardır. Bu itibarla, Türk (de
mokrasisi. Hükümet programında ifade edildiği 
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gibi, ne Halk Partisinindir, ne de Demokrat Par
tinindir. Türk Demokrasisi, siyasi şuura ulaşmış 
olan büyük Türk Milletinin eseridir. (Sağdan, 
bravo sesleri). 

Onun içindir ki, bir vatandaş ve milletvekili 
olarak, bir dâvanın gerçekleşmesi yolundaki va-
itleri millet temayüllerinin gerisinde ve zayıf ola
rak bulduk. 

Biz Hükümetin kanaatini « siyasi partilerin, 
iktidarda ve?;a muhalefette Devlet îdare teşkilâtı 
karşısında farklı muamele görmemelerini girişti
ğimiz tabiî hayatın bir icabı saymaktadır » şek
linde değil, « Hükümet olarak haklı muamele 
gütmeye, partiler arasında eşit haklar tesis etme
ye kendisini mecbur sayar » demesini beklerdik. 
Ve yine bir vatandaş ve milletvekili olarak, Hü
kümeti hertürlü tâviz fikirlerinden uzak görmek 
ister ve «Feragat ve fedakârlık duyguları içinde, 
eok defa güç şartlar altında vazifelerini yapan 
idare âmirlerinin methedilmesin yerine, «De
mokrasinin, inkişafında bunlar arasında parti 
mülâhazalarına kendilerini kaptırarak, memle
kette ikilik doğurmuş olanlar hakkında takibat 
yapacağız, onları adalete tevdi edeceğiz » diye
rek demokrasi idaresinin yerleşmesini ve kurul
masını emniyet altına alacak fiilî tedbirlere de 
başvurmasını beklerdik. Ve yine bu Hükümetin 
yerinde olsaydık tam mânasiyle demokratik bir 
zihniyetle hareket ederek milletin temayül ve ar
zularına kulak asar «Anti demokratik kanunları 
kaldıracak tekliflerle Meclise geleceğiz » derdik. 
Ve eğer Hükümet bu programla demokratik bir 
rejimin ilk belgesini tarihe mal etmek isteseydi 
fikir hürriyeti tanımak istemiyen bir Hükümetin, 
tazyiki altında görevini kötüye kullandığı mah
keme karariyle sabit olan ve hikmeti mevcudiyeti 
artık cümlemizce ayan olan Sıkıyönetimi de kal
dıracağız derdi. 

Say m arkadaşlar; 12 Temmuz Beyannamesiy-
le Devlet "Reisi, Türk milletinin hasretlerine ve 
arzularına tercüman olmuştur. Hasan Saka Hü
kümeti Millet huzurunda açık olarak kendi hü
viyetini teşhis ettirmek ve şu noktayı sarih ola
rak belirtmek mecburiyetindedir. 

Kendisi hangi Halk Partisinin Hükümetidir? 
(Soldan, Cumhuriyet Halk Partisinin sesleri). 
12 Temmuz 1947 Halk Partisinin mi? Yoksa, 21 
Temmuz 1946 dan sonra iktidara gelerek memle
ketin bir senesini nahak yere ziyan ettiren ve 
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demokrasiye hiç de dost olmıyan Halk Partisi
nin mi? 

(Sağdan alkışlar). 
BAŞKAN —. Muhittin Baha Pars. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh

terem arkadaşlar; eğer Adnan Menderes ... 
(Sağdan, şahsiyat yok, fikre fikirle mukabele 

et sesleri). 
Si/, ondan. bahsetmediğiniz için ben de biraz 

şahsiyattan bahsedeceğim. Eğer Adnan Menderes 
partileri hesabına diğer muhterem arkadaşların 
yaptıkları gibi yalnız Hükümetin programı üze-
rindo dursaydı şimdi bana işaret ettikleri veçhi
le ya hie söz söylemez, yahut Hükümet hesabına 
değil bir Milletvekili olarak fikir ve düşüncele
rimi arzederdim. 

Evvelâ şunu tebarüz ettireyim ki, bugünkü mü
zakere şahsan benim ve görüştüğüm birçok ar
kadaşların memnuniyetini mucip olacak şekilde 
geçmektedir. Ve zaten olgun insanlardan mürek
kep olması lâzımgelen ve öyle olduğuna da şüp
he olmıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi âza
larının müzakelelerinin böyle olması asıldır. Fa
kat hernedense şimdiye kadar ve bir arkadaşa 
mahsus olmak üzere bugün de fikirlerden ziyade 
şahıslar ve şahıslar kadar Halk Partisi muhatap 
edilmektedir. 

Arkadaşlar sizin de aziz ve büyük Türk 
milletinin de dikkatini rica ederek söylüyorum: 
Evvelâ Halk Partisinin Hükümet eliyle vücude 
geldiğini söylemek hangi menfaati temin eder. 
Ve Demokrat Partiyi hangi menfaatlı yola gö
türür? Bu bence bir partiye mensup bir parti 
sözcüsünün kendi hesabına partisi hesabına 
yapacağı en büyük gaflardan ve kusurlardan 
biridir. Nasıl olur da bin bir felâketten sonra 
mağlubiyet acısını da hissetmiş olan Türk mil
letinin beşer onar öteye beriye toplanarak bir 
bir isim aldıktan sonra bunları birleştirerek 
Halk Partisi ismi ile yadettik. Bu parti Hükü
met eliyle teşekkül etmiş diye millete bir haka
ret tokadı atıyorlar. Evet sen müdrik değilsin, 
sen kendi menfaatini bilmiyorsun, sen vatanı 
heyecanı, felâket günlerinin ıstırabım duyma
dın, sana Hükümetin kurduğu ve senin kendi 
kendine vücude getirdiğin partiyi ancak Hü 
kümetin sana verdiğinden dolayı elde etrin. de
meye kimin hakkı vardır? 

Aziz arkadaşlarım ve ey Büyük Türk milleti; 
bizim karşımızda daima bize taarruz edenlerin 
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bir buçuk sene evveline kadar bizim aramızda 
olduğunu bilmiyor musunuz? Ve Halk Partisi 
eğer bazıları tarafından sevilmiyorsa bir buçuk 
senelik harekâtından dolayı değil yirmi üç bu
çuk senelik inkilâba koşan geriliğe hücum eden 
zihniyetinden doloyı bazı cahillerin şuursuz 
düşmanlıklarına mâruz kaldıkları ve bu husume
tin yavaş yavaş yürüyerek Halk Partisine tev
cih edilmiş olan fikirlere karıştığını bilmiyor 
musunuz ? 

Yazının değiştiği, harfelerin değiştiği, şapka 
Kanununun yapıldığı kıyafetlerin değiştiği, 
bir kısım mutaassıplar tarafından kolay kolay 
affedilecek bir şey midir? Bu şuur altında bü
yüye büyüye nihayet bazı gazetelerin, bazı müf
rit Demokratların binbir iftirasiyle Halk Parti
sini millet sevmiyor diye göstermek insafa uy
gun mudur? Diyorlarki bir parti 25 sene mev
kii iktidarda duramaz. Peki ya bir partinin bir 
buçuk senede Hükümet mevkiine geçtiği gö
rülmüş müdür (Güyüşmeler). 

Eğer mesuliyetlerimizi ölçtükten sonra mev
kii iktidara gececeksek, buradaki arkadaşları
mız da 23,5 senelik hesaplarını verdikten sonra 
Hükümete serbest geçebilirler. (Soldan, o za
man niye sormadınız sesleri) kime anlamadım. 
(Devam, devam sesleri). Bilsem cevap verece
ğim. Anlamadım ki. 

Ne mi söylenmedi, kim mi söylemedi? Biz mi 
söylemedik? 

içinizde düne kadar Halk Partisinin içinde 
bulunanlara sorun; bu kürsüde sizin tenkidiniz
den daha sert tenkitler yapılmadı mı? Sizin 
gördüğünüz hataların hepsi, istisnasız söylüyo
rum, hepsi bu kürsüden söylenmedi mi? (Sağ
dan Grupta söylendi sesleri). Grupta söylendi. 
Siz nerede söylüyorsunuz? Sizin Gurupta konuş
tuklarınızdan haberimiz var mı? Konuştukları
nızı siz niçin neşretmiyorsunuz? (Havayı boz-
mıyalım sesleri, devam, devam sesleri). 

Arkadaşlar; bir birimizi iyi anlıyalım. Bu 
cevabım daha çok Adnan Menderes'edir. Diğer 
arkadaşların sözlerine teşekkür ettiğimi açıkla
mıştım . 

Demincek, Demokrat bir eski arkadaşım 
Bana; sert konuşursun, dedi. Hayır, dedim, 
ben sert konuşmam yalnız müdafaayı nefis, par
timin müdafaası mevzuubahis olunca muvaze
neli konuşurum, karşımdaki nasıl konuşursa 
ben de ona göre konuşurum. 
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AJIMEI) VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 

— - Ne ekersen onu biçersin. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) - -

\ c ekerseniz onu biçersiniz. 
Arkadaşlar; aziz arkadaşını Feridun Fikri'-

niıı gayet. iyi söylediği gibi, onun söyledikleri
ni tekrar edecek değilim. Gayet güzel söyle
diler, vehme kapılmanın mânası yok, nasıl olur 
da şenelerdenberi arkadaşlarımız olan bizler siz
den ayrı düşünürüz, demokrasi hakkında 2L 
Temmuz beyannamesiyle (Sağdan, 12 Temmuz 
sesleri). 12 Temmuz affedersiniz. Yanlış bir ze
haba kapılıyorsunuz. Bizim partimiz içinde 12 
Temmuz beyannamesine muhalif olan tek adam 
yoktur. Size akseden, gazeteler tarafından ak
settirilen havadisler yanlıştır. 

CİJIAD BABAN (istanbul) — Ohalde zabıt
ları neşrediniz. 

AIUIIİDDİN BAHA PARS (Devamla) — 
Ah kâşki neşredilse, kâşki (\ H. Partisinin gizli 
zabıtları neşredilse Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Azalarının vatan için nasıl çırpındığını, hakikat
leri, Hükümetlerine sizden daha sert olarak söy
lediğini millete gösterebilsek. 

Biz 12 Temmuzun ruhuna itiraz etmedik, biz 
kanunla müeyyet bir hakikatin teyidine lüzum 
olmadığını söyledik, söylediğimiz yalnız bunlar
dan ibarettir. 

Biz eşitliğe itiraz etmedik, biz eşitlik yapıl
masının yazılmasına itiraz ettik. Biz baskının bah
sedilmesini lüzumsuz gördük, çünkü kanunla 
m üeyy ettir. (Bunları söylemeye lüzum yoktur 
sesleri). Ben gazetelere cevap veriyorum. 

Arkadaşlar; sözümün biraz yanlış anlaşıldı
ğını zannediyorum. 2 - '.) gündenberi gazetelerin 
baş makalelerinin bu işe tahsis edildiğini içimiz
de bilmiyen yoktur. Hakikati söylemek; şahsım 
hesabına söylemek ve bunu mektupla yazmak hak
kımdır. Bunu haksız göreceğinizi tasavvur et
miyorum. Nitekim bana ve bize bu hususta is
natlarda bulunanların cevabını gazete ile verdim. 

İdare âmirlerinin vazifelerini feragatle gör
mek'r i hakkındaki noktaya işaret ettiler. Bu 
cihete Hükümet cevap verir. Fakat benim çok 
esaslı bulduğum bir noktayı arzetmeme müsaade 
nizi rica ederim. 

Hiçbir gün yoktur ki, muhalif gazetelerden 
lüri Hükümet kuvvetini küçük düşürecek bir ya
zı yazmamış olsun. Bilhassa aziz demokrat ar-
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kadaşların teessürlerini, teessüflerini mucip ol
ması lâzımgelen, - bizim de elbette - fakat. De
mokrat Partiyi müdafaa zımnında daima Hükü
met kuvvetlerine taarruz etmektedirler. 

Arkadaşlarım; nazarı dikkatinizi eelbede-
rim, yol bağlıyanlar ziyadeleşmeye başladı. Po
lis kuvvetleri kuvvete müracaat etmedikçe söz
lerini bazı muhitlerde edemez oldular. Köylere 
giden jandarmalar, gerektiği zaman cürüm işlemiş 
bir köylüye kelepçe vurmak isterken, bazı köylüler 
jandarmalara kelepçe bağlamak istediler. (Sağ
dan yalan sesleri). 

Daha dün İstanbul'da, Beyoğlu'ımıı göbeğin
de boks maçları seyretmeye gidenlerden para ver
mek istemiydiler kapının önünde toplanıyor ce
bir istimal etmek istiyorlar, polisi dinlemiyor
lar ve jandarma gelmeyince dağılmıyorlar. Jan
darma onları dağıttıktan sonra içerde tiyatro için
de bulunan halkı taşlıyorlar. Hükümeti küçük 
düşürmeye çalışan gazetelerle bazı Demokrat Par
tili arkadaşların, bu yoldan geri dönmelerini 
rica ederim. Çok yumuşak giden ve çok iyi bir 
cereyan almış olan bugünkü müzakereler vesile
siyle söylediğim sözler arasında eğer Demokrat 
Parti arkadaşları rencide1 edecek birşey söyledim-
se aflarını dilerim. 

Kardeşlerim, sıkıyönetimin baskılarından bah
sediyorsunuz, bunu kaldırmak istiyorsunuz. Bana 
kalırsa bizim tek düşüneceğimiz birşey vardır: 
Her tehlikeden yakın olan bir tehlike, her fe
lâketten büyük olan bir felâket yanımızda duru
yor. Siz bu milletin sıkıyönetimle hakaret gör
düğünü söylüyorsunuz. Sıkıyönetim gibi tedbir
ler, düşmanlarımızın yakınında bulunan muhit
lerde olmıyacak olursa millet hakarete değil fe
lâkete, mahvolmaya gidebilir. 

12 Temmuz beyannamesi hepimizin takip ede
ceği birşey olsun. Onu bugünkü gibi samimi
yetle, kardeşçe kendimize bir rehber ittihaz ede
lim ve konuşmamız da ne benim gibi, ne Adnan 
Menderes gibi konuşmıyalım, iyi, yumuşak, sev
gi ile, samimiyetle konuşmaya başlıyalım. (Sol
dan bravo sesleri). 

BAŞKAN — Fuad Hulusi Dem ireli i. 
FFAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) —• 

İ Savın arkadaşlar, bundan evvel Cumhurivet Halk 
ij Partisi namına söz söyliyen arkadaşlarımın ifade

lerinden şu hulâsayı çıkarıyorum. 
Diyorlar ki, iki taraf, iki parti anlayış zihni

yetiyle hareket etsin. Ben buna taraftarım, fakat 



anlayış da iki taraflı olur, muhterem arkadaşlar. 
Cumhuriyet Halk Partisine mensup Millet

vekilleri arasında elbette muhterem Adnan Men
deres'in ve benim salisen dostlarımız vardır. 
Emin olunuz ki, hepinize saygımız vardır. Fakat 
bu kürsü milletin dâvalarını aksettirecek bir 
kürsüdür. Burada «Dostluk kantarla, alış. veriş 
miskalle» denildiği gibi ciddî tartışmalar zaru
ridir. Doğru söz acı olur. Buna tahammül etmek 
lâzımgelir. Anlayış iki taraflı olmalı diyorum. 
Çünkü sizlere de belki partinize mensup olmıyan 
fertlerden ve belki bizim de partimize girmemiş 
olanlardan bir çok şikâyet serdedenler olmuştur. 
Burada bu şikâyetlerden hiçbiriniz bahsetmiyor
sunuz. İdarecilerimizden bazılarının, hattâ eski 
kabinenin içişleri Bakanının bile «Eski bir iti
yat ve zihniyetin nasılsa devamından ibaret» 
diye mazeret gösterdiği bazı halleri, idareciler
den sâdır olan ve millete karşı, vatandaş hak
kına karşı yapılan işleri mazur görmüş iken bu
rada Hükümet programında hiç, ayırmıyarak bü
tün idareciler hakkında beraeti zimmet mazba
tası şeklinde bir ifade vardır. Bu memleketin 
şüphesiz idare unsuru mühimdir. Hakikaten bir 
memlekette idare düzgün olmazsa o memlekette 
hiçbir salâh vücude gelmez. Bunu teslim ede
riz. Fakat idarecilerin hepsini eski zihniyet
lerden tecerrüt ettiklerini, bu yeni bir zihniyet 
ve kavrayışla hareket ettiklerini iddia edemeyiz. 
Onun için topuna birden takdirâmiz sözler sar-
fetmek şüphesizdir ki Hükümet programında 
şimdiye kadar zaten emsali olmayan ve yeri ol
mamak lâzımgelen bir ifadedir. Biz ki, milletin 
vekilleriyiz, millet namına hareket ediyoruz, va
tandaşla idareci arasında belki mercilerinde 
tetkik edilmekte olan ihtilâflar, dâvalar, şikâyet
ler mevcuttur. Burada siz de biz de bu dâvaları 
ve şikâyetleri hiç kaale almıyarak hepsinin be-
raet zimmetine ve takdir görmelerine nasıl muva
fakat ve tasdikimizi verebiliriz. îşte bu memlekete 
sanki daima halk asayişsizlik halindedir, daima 
idareciler müşkül durumlar ve şartlar dâhilinde 
ifayı vazife etmişlerdir gibi bir telâkki ve zih
niyet görüyorum, bu doğru değildir, Hâdiselere 
ve herkesin bildiği vakıalara mutabık değildir. 
Arkadaşlar; halkımız sükûnetlidir fakat hakkını 
ve hürriyetini müdafaa eden bir halktır. Onun 
için buna karşı vâki olan tecavüzleri elbette haz-
metmiyecektir ve hazmetmez. 

Sonra tarihe mal olması lâzım gelen demo-

B : 85 13 .10 .1947 O : İ 
rasi inkişafını da sunun bunun burada şerefi 
mevzımbahis değildir, burada yalnız demokra
si hareketimizin ciddiyeti bahis mevzuudur. 
Ciddiyetini şüpheye düşürecek ifadelerin bu 
programda yer almaması lâzımdır. (Var mı 
sesleri). Başından başlıyor: «Cumhuriyet Halk 
Partisi (îenel Başkanının 19 Mayıs nutkundan 
ve 1945 olağanüstü Parti Kurultayından son
ra tek dereceli seçim, birden fazla parti hayatı 
diye başlıyan ve Devlet Başkanının 12 Tem
muz beyannamesinde en kesin ifadesini bulan..» 
ilâ... şekilde devam eden ve aşağı doğru inkılâbı 
yaratan, muhalefeti yaratan şeklinde devam e-
den nutukta bu barizdir. Bir parti kendisine 
bir muhalif çıkarırsa onu ortadan kaldırmak 
iktidarını da haiz demektir. Böyle bir şey olur 
mu? Böyle bir muhalefette ciddiyet, olur ııııı! 
Muhalefet partileri milletin sinesinde teşekkül 
Ve taazzuv eder ve böyle de olmuştur. Fakat 
bu gibi münakaşalara bir programda niçin yer 
veriliyor? Tarihin takdirine bırakılması daha 
doğru olmaz mı idi? 

Anayasa hükümleri; güzel, bizim de dileği
miz ve zaten öteden beri bütün milletin arzusu 
budur. Anayasa hükümleri kâğıt 'üzerinde kal
masın, bilfiil millî hakimiyet tecelli etsin. Köy
lü muhtarını intihal) eder. Hiçbir kanuni sebep 
olmaksızın bir idareci o intihabı boza ısa ve ken
di verdiği reyine sadık kalanlara karşı şiddet 
kullanırsa bu, Anayasaya uygun hareket sayı
lır mı? Bütün idarecilere söylemiyorum, fakat 
bu gibi harekette bulunan idareciler hakkında 
burada takdir beyan edilir mi? Acaba, burada 
yalnız asayişten, yalnız idarecilerden bahsedip 
de Devletin diğer fonksiyonlarını ifa eden, da
ha birçok başka sınıfa mensup fonksiyonlardan 
niçin bahsedilmiyor. Eğer maksat hepsini tal
tif ise burada hepsinden bahsedilmesi lâzım ge
lirdi. Programda bahsedilen müşkül vaziyetler, 
müşkül şartlar denilen şeyler ne zaman vâki 
olmuştur? Bunlardan bizim katiyen haberimiz 
yoktur. Memleket hesabına müşkül durur m ve 
müşkül şartlar hadis oldu diyemezsiniz, bir va
ka dahi gösteremezsiniz. Sağcılar mı solcular 
mı harekete kalkıştılar, böyle bir şey varmı? 
Katiyen yoktur. Parti bizden ziyade olduktan 
sonra böyle bir hal tahaddüs etmemiştir. Ama 
iktidar mevkii müşkül duruma düşer de buna 
Hükümet memuru, idareci bir tarafı tutarak 
bir çare bulursa takdire mi lâyık görülür Dev-
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let otoritesi bu değildir arkadaşlar. Devlet oto
ritesi, milletin iradesine iktiran eden milletle 
el ele yürüyen, bir otoritedir. En mühim otorite 
mânevi otoritedir. Hükümetin kuvveti de bun
dadır. Yoksa cebri şiddet Hükümete hakiki 
kuvvet ve kudret vermez. Hususiyle yersiz olur
sa, mevsimsiz olursa, zamansız olursa. 

Sıkıyönetimden bahsettiler ve bunun birta
kım sebeplerini zikrettiler. Bugün sıkıyönetim 
her yerde nasıl kabul edilmiştir.' Bu had devre
lerde bir hastanın tedavisi için verilen zehirli bir 
ilâç gibidir. Bunu muvakkat olarak kullanmak 
lâzımdır. 

Bunun müzminleştiği başka yerlerde, görül
memiştir. Muvakkat olarak konur, müzmünle-
şerek vatandaşın hak ve hürriyet ini daimî su
rette tehdit edici bir hal almaz. 

Sıkıyönetim görünen bir zaruret üzerine mu
vakkat bir tedbir olarak konur, bilâhare kaldı
rılır. Şayet yine bir zaruret hâsıl olursa yeni 
baştan konabilir. Fakat böyle müzmünleştiril
mez. 

Şimdi yine bazı arkadaşlar dediler ki, anti
demokratik kanunlara Hükümetin temas etme
mesi, Hükümetin kanun koydurmak taahhüdün
de bulunamıyaeağmdandır. Fakat «Bir seneden-
bcri işlenmekte olan ceza ve hukuk muhakeme 
usulleri tadilâtı muhakemelerin süratlendirilme
sin! temin edecektir.» diyorlar ya. Antidemok
ratik kanunlar hakkındaki fikirlerini de buna 
benzer bir yolla bahsedebilirlerdi. Buna neden 
lüzum görmüyorlar.'. Hususiyle antidemokratik 
kanunlardan birisi eski Hükümet zamanında ta
dil edilmiştir. Diğerlerinden bazılarının tadili 
hakkında da teklifler mevcuttur. Bunlar hak
kındaki görüşlerini neden esirgiyorlar.'? 

Usul kanunlarına gelince; şüphesiz "adaletti; 
sürat lâzımdır. Fakat bunun kadar lâzım olan 
bir de teminat vardır. Demokrat Partinin prog
ramında meveut ve zannederim, her iki parti
ye mensup hukukçu arkadaşlar ve diğer vatan
daşların ittifaka yakın bir ekseriyetle lüzumunu 
kabul ettikleri istinaf mahkemeleri hakkında es
ki Hükümetin bir vadi vardı. Fakat sözünü tut
madı ve bu teşkilâtı yapmadı. Programda bu 
vait yer bulmamış. Acaba bu bir rueu mudur? 
Alâkalılardan sorduk. Diyorlar ki, Usul ka
nunlarında islinafdaıı bahsedilmemiştir. Bütçe
de de istinaf mahkemeleri için bir. tahsisat yok-
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tur. Şu halde evvelki Hükümetin kabul ettiği 
iyi bir işten vaz mı geçiliyor? 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Hayır, hayır... Tasarı hazırdır. 

FUAT) HULUSİ DEMİ KELLİ (Devamla) —• 
Burada yoktur, bütçede de bir tahsisat görmedim. 

Şimdi programın diğer bir fıkrasına geçiyo
rum : Bu işlerde Ahmet Çınar arkadaşımız bu
rada yoktur, söz de almamıştır. Onun için ben 
söyliveceğim. Bunun için mütehassıs olmak bile 
lâzım değildir. Çünkü görünen köy kılavuz is
temez. Şimdiye kadar sulama, bataklıkları ku
rutma işlemde takibedilen sistem sakattır. Çün
kü dağıtılmış, hiçbir tarafta ikmal edilmemiş. 
hiçbir tarafta semere vermemiş bir halde birçok 
para israf edilmiş bulunuyor. Para dökülmüş, 
akıtılmış, fakat sulama işi tekemmül etmemiş, 
bataklıklar kurumamıştır. Sulama meyaınnda 
bataklıkların da kurutulması hakikaten ehemmi
yetlidir. Fakat bu hususta nasıl bir sistem ve 
şekil takip edileceği programda görülmeli idi. 
Bu gayet basittir; ehline, ihtisas sabilerine bu 
işi tetkik ettirip masrafı az, fakat verimi çok 
ve çabuk olarak semere verecek olan kısımlar ter-
cihan ele alınır ve onlar ikmal edilirse hattâ da
ha büyük teşebbüslerin gelişmesi için kısmen kul
lanılabilecek bir irat. bir gelir dahi temin edi
lebilir. Programda hakikaten çok güzel bir şey 
var, fakat bati gidiyor, topraksız köylüyü top
raklandırıyoruz, diyorlar. Güzel. Topraksız 
köylüyü toprak sahibi etmek kadar mem
leketin hayrına olacak bir şey yoktur. Fakat aca
ba bununla iş bitiyor mu? Kendisine toprak ve
rilen köylülere ve çiftçilere ucuz kredi nerede ki 
makine alabilsin.' Ziraatı makineleştirmek için 
köylü kredi bulamıyor. 

YFNTS MUAMMKlt ALAKANT (Manisa) 
— Toprak Kanununun lebinde misiniz, aleyhin
de misiniz? 

FUAJ) JH'LFSİ DEMİİİELLİ (Devamla; 
— Çiftçiyi toprak sahibi etmenin lehinde oldu
ğumu söyledim. Zannederim sözlerim gayet sa
rihtir. Sarih olarak söylenen bir şeyi tekrar et
tirmekte ne fayda vardır? 

Toprak dağıtmak iyidir. Fakat bu kâfi de
ğildir. Çünkü toprak sahibi ettiğimiz çiftçinin 
o toprakta istihsal yapabilmesi için ikdar edil
mesi lâzımdır. Bunlar hakkında programda bn* 
şey görmüyoruz. Bunlara kredi temin edilecek 
îıii.' Bizini bildiğimiz, çiftçi tohum bile bula-
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mamaktadır, hayvan bile bulamamaktadır. Bu 
suretle çiftçilerin şikâyetlerine tercüman olmak 
elbette bizim vazifemizdir. Zannederim eski Hü
kümet programında da istihsali artırmak husu
sunda vaitler vardı. Fakat şimdiye kadar bir eser 
göremedik. 

Sonra deniz ve gol mahsulatı. Bu da bir istih
saldir. ve ihraç kabiliyeti olan mahsulâttandır. 
Balıkçılık ve diğer deniz mahsulleri bunlar da 
çok önemlidir. Bunları ve bunlara ait sanatları 
Uşvik etmek lâzımgelirken bunlardan da hiç bir 
bahis yoktur. Bu gibi istihsal âttan çok büyük ge
lir vo döviz temin edileceğini ihtisas sahipleri be
yan etmişlerdir ve eski Hükümet de bunu naza
ra aldığını söylemişti. Bu şekilde hatırımdadır. 
Bugünkü programda bundan bahis görmüyorum, 
hatırlatmak için söylüyorum. 

İşçilerimizden kıyamet kadar şikâyet dinledik. 
Maalesef en çok şikâyet edenler Devlet müessese
lerinde hizmet gören işçilerdir. Devlet onlara 
babalık edecektir. Bunlara verilen ücreti ve bu
günkü hayat pahalılığını düşününüz. Bunlar al
dıkları bu para ile kendilerini ve ailelerini nasıl 
geçindirebilirler? Bunlar ki, refaha en çok hak
kı olan vatandaşlarımızdandırlar. Kefalı şöyle 
dursun sıhhatlerini, enerjilerini hattâ hizmet için 
lâzım olan enerjileri temin edilemiyor. 

İşçilerin sıhhatleri, enerjileri, hattâ hizmet 
için lâzımgelen enerji bu verilen cüzî ücretlerle 
temin edilebilir mi? Sıhhatlerine bakmıyorlar. 
Bunu behemehal Hükümetin nazara almasını ve 
programda olmasa bile bu işçi terfihini en baş
ta yapılacak işlerden saymasını bilhassa diler ve 
her türlü tedbiri ittihaz etmesinin lüzumlu ol
duğunu arzederim. Mesele basitir. Bizim Dev
let İktisadi. Teşekküllerimiz vardır. Bun
ların. birçok fuzulî masraflarına, rasyonel 
ohıııyan gelişmelerine rağmen fiyatın yüksekli
ği hasebiyle birçok kâr temin ettiklerini görüyo
ruz. Halbuki bu kârı vücuda getiren işçilerdir, 
bunun bir kısmını onların terfihlerine tahsis et
tirebilirler. 

İkide bir de anarşi sözü geçiyor. Biz de kanun 
anarşisinden şikâyetçiyiz. Anayasaya aykırı ka
nun, kanuna aykırı nizamlar ve emirler .... Ka
nun. anarşisi değil midir? Böyle bir kanun anar
şisi karşısında o gibi kanunları Anayasaya uygun 
olarak tadil etmemiz icabetmez mi? Tadil tek
lifinde bulunmaları veya o yoldaki teklifleri des
teklemeleri lâzımgelmez mi? Bugün memlekette 
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I kanun anarşisi vardır. Çünkü hukuki hiyerarşi, 

bütün kanunların Anayasaya uygun olmasını 
amirdir. Anayasa'da bu hususta sarih hüküm 
vardır. Biz, tadil edilmesi lâzımgelen kanunla
rın bazılarını gösteriyoruz, teklifte bulunuyo
ruz. Anayasaya aykırı olan kanunların bir kıs
mının tadili hakkında tabiî hepsini birden yapına-

I ğa imkân yok, - tadil edilmesi lâzımgelen kanun
lar çoktur - bunlar ileride ar/edilecektir. Tek
liflerimiz var. Bugün tetkik edilmekte olanlar 
hakkımla, görüşlerini açıklasınlar. 

Bii' d< Seçim Kanununun rey gizliliği ve tas-
j nifi aleniyet esaslarına intibak etmesi için teklif 

edilen tadilât hakkında ne düşünüyorlar. Bu hu-
j susta hiçbir şey söylenmemiştir. Halbuki milletin 

arzusu, isteği, antidemokratik vaziyetlerin orta-
I dan kalkması ve seçimlerinde emniyet ve selâ

met dairesinde yapılmasıdır. Köy muhtar seçim
lerinin nasıl yapıldığı ortadadır. Bu vakıalar 
karşısında ve sonra bazı idarecilerin gazeteleı'e 
bile suretleri geçen müdâhale mektupları gibi ve
sikalar karşısılıda; hayır efendim hiçbir baskı 
voktur, hiçbir müdahale yoktur, halk serbest 
rey hakkını kullanmaktadır diye nasıl iddia edi
lir rica ederim. Ben de muhterem Feridun Fikri 
arkadaşımı insafa davet ederim. Vakıaları unut
masınlar. Bunları ceffelkalem inkâr etmekle va
kıalar ortadan kalkmış olma::, (Sağdan alkışlar). 

FAZIL AHMFD AYKAÇ (Diyarbakır) —-
Arkadaşlar, bir Hükümetin en gerçek dostu veya 
düşmanı her şeyden önce kendi icraatı olduğuna 
şüphe edilemez. Ancak bir program, iktidar mev
kiine gelen siyasi heyetin yalnız o icraat hakkın
daki tasarılarını göstermek bakımından değil. 
Hükümetin millet dâvalarını, hangi zihniyet ade
sesi arkasından mütalâa etmekte olduğunu be
lirtmek itibariyle en mühim vesikadır. Zira biz 
bu suretle bir Hükümetin hem düşünce inaka-
nizmasmı hem de siyasi vicdanını sezmiş oluruz. 
Hemen söylemeliyim: Şimdi, aydın, muvazeneli 
ve vakarlı beyanatını beraber alkışladığımız sa-
yin Başvekilin programı bu zaviyelerden çok de
ğerli bir eser teşkil ediyor. O vesikada gerek 
hâdiselerin sesini iyi duyurmak için sükut altın
da bırakılan noktalar, gerek ipham ve tereddüt 

( içinde kalmaması için gayet gür bir şada ile izah 
edilen cihetler görülmektedir. Bence bu progra^ 
mm en mesut vasfı, gerek bütün milletimizin, ge
rek bütün medeni dünyanın bugün candan dâ-

I vasi olan hürriyet ve demokrasi'gerçekliği ala-
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nında pek ferah verici bir hava ve ışıkla dolu 
oluşudur. O itibarla yüksek ülküleri tanı bir 
samimiyet kadrosu içinde l'ormülleyen Başbakana 
tebriklerimi sunarım. Ye bu dâvadaki tam mu-
vat'fakiyel i, diğer başarılarına serdar olmasvhı 
dilerim. ' 

Aziz arkadaşlarım; ötedenberi takibettiğimiz 
gaye şudur: Hakka ve hürriyetle adalete tam 
tamamına sadık olabilmek... Muhalif, muvafık bü
tün yurttaşların temel inanlarda imanı müşte
rektir. Hepimiz istiyoruzki, hürriyet mefhumu 
loprağımızda gayet serbest olarak teneffüs etsin 
ve onu boğabilecek hiç, bir zehirli gaz demokrasi 
havasına karışmasın. 

Sayın Hasan Saka'mn programındaki başlıca 
fikirler de bu prensip etrafında billurlasın ıştır. 
Program iç politika, dış siyaset, hayat pahalılığı, 
mesken buhranı işi ve memleketin malûm olan di
ğer çeşitli dâvaları diye dört parçaya ayrılabilir. 
Ancak bugünkü hava içinde ben bunların birinci 
kısmı üzerinde duracağım: Herkesin istediği ya
ratıcı hürriyettir. Fakat bunun başlıca düşman
larından biri öldürücü anarşi olduğuna şüphe 
edilebilir mi? Tahakküm, zorbalığın daima isyan
larla bittiğini bütün tarihler gösteriyor. Ancak 
aynı tarihler şu hakikati da ispat etmektedir ki, 
diktatörlüğe varan yolların en kısası anarşidir. 
"Millî disiplinin, Hükümet kudretinin felce uğ
ramasıdır. Su halde? Cevap gayet açık! Demek 
oluyor ki. Başvekilin haklı bir ısrarla üzerinde 
durduğu gibi gerek bir çeyrek asırdır inkilâp ve 
medeniyet dâvalarının alemdarı olan fırkamız, 
gerek verimli, vatansever tenkitler ve irşatları
nın yeni bir ışık kaynağı olmasını dinlediğimiz 
Demokrat ve Bağımsız arkadaşlarımız aynı dâ
vanın çözümlenmesine beraberce çağrılmış bulu
nuyoruz ve hepimiz elbirliği ile bu işleri hallede
ceğiz. Ancak dâvalarımız pek çok, kaybedecek 
zamanı m ızsa yoktur! Faydalı irfan kudretleri
nin çağlamasına mahsus olan bu kürsüyü, şahsi 
infiallerimiz, iğbirarlarımız için' bir binek taşı 
diye kullanmamak mecburiyetindeyiz. Zira bu 
türlü zaaflar, yalnız şahsımızın değil bize bu ulvi 
emaneti tevdi etmiş olan ulu milletin de nezih 
şerefine leke sürer. 

Son seçimlerden sonra ilk kurulan Sayın Be-
fcp Peker Hükümeti, burada beyannamesini 
okuduğu zaman şöyle demiştim: Bugün muva
fık, muhalif hepimize düşen ana vazife, biz Türk
ler için tekâmül kelimesinin tekâmüle doğru en 

büyük hızla yükselmek mânasına geldiğini ispat 
etmektir. Müsaade buyurun aynı kanaati huzu
runuzda bir daha tekrar edeyim. Muhterem De
mokrat Parti âzası arkadaşlarım, kendilerinden 
küçük bir ricada bulunmama izin versinler. Ha
ricî siyaset bahsinde Sayın Saka'mn beyanna
mesindeki fikirlere iştirak ettiklerini lütfen ifade 
buyurmalarını rica ediyorum. Say m Başbakanla 
arkadaşlarına büyük başarılar temenni ederim. 
(Soldan alkışlar). 

AHMET OfiUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlarım, yeni bir kabinenin Yük;-:ek Meclise? 
sunduğu bir program etrafındaki konuşmalar 
oldukça uzadı ve sizleri yordu. Bu itibarla ben
deniz şimdiye kadar vâki bu konuşmalardan 
aldığım ve kendime bir vazife edindiğim bir 
noktaya bilhassa temas etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; bir Hükümet programı neyi ifa
de eder ve Hükümet programının mahiyeti ne
dir Bunu hiç şüphesiz çok tecrübelilerimiz bu 
sahada uzun yıllar çalışmış arkadaşlarımız bilir. 
Fakat bendeniz şu kısa iki, üç saatlik konuşma
da merkezi sikletin halâ bir Hükümet programı 
etrafında nasıl temerküz etmesi lâzım geldiğini 
ve tam demokratik bir Meclise lâzım geldiği 
çapta açıklanmadığına muttali oldum. 

Sayın arkadaşlar; bir Hükümet yeni kabine
yi kurduğu zaman yahut bir yeni kabine Hükü

mete geldiği zaman gayet tabiîdir ki tevarüs ettiği 
bir durum vardır. Bunun yani sıra imkânları kay
nakları mevcuttur, bunların haricinde de yönelt
mek istediği bazı istikametler şüphesiz ki var
dır. Bunları göz önünde tutarak yapmak iste
diklerini, düzeltilmesi lâzım gelenleri sıralar. 
Bunun yanıbaşmda da Hükümet olarak nasıl bir 
idare sistemi ile, hangi yola teveccüh edeceğini 
tasrih eder. Acaba Saka Hükümetinin Yüksek 
Huzurunuza sunduğu program, bu vasıfları ta
şıyor mu? Ne dereceye kadar, tevarüs ettiği ida
re ile. elindeki imkân ve kaynaklarla yeni bir 
cephe almıştır. Sevk ve idare etmek istediği is
tikamet nedir? 

Arkadaşlar; yine bir eseri tesadüf olarak 
ayni kabine Meclise 1948 Bütçesini getirmiştir. 
Bir program makesini en büyük çapta bütçesin
de ve nihayet tatbikatında görür. Bendeniz, mü
saadenizle, kısaca bu yönden programı tahlil 
edeceğim. 

Hükümet programını dikkatle etüd edersek, 
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başlıca iki siklet merkezini görürüz. Programın 
üçte birine tekabül eden hacmi iç siyasete, 
diğer kısımları da geniş mânasiyle ekonomik 
hâdiselere tahsis edilmiştir. 

İç siyasete taallûk eden kısımlar üzerinde 
arkadaşlar kâfi derecede durdular. Bendeniz 
burada bir noktayı bilhassa belirtmek isterim. 
Bu kabineden evvel iktidarda bulunan Hükü
met biliyorsunuz 6 Bakanını bünyesinden çıkart
tı bunu gayet tabiî bir arzu ve kapris değil bazı 
zaruret ve ihtiyaçların tepkisi olarak ele almış 
olması lâzım gelir. Nihayet Millî iradenin mem
leket havasının istek ve arzuları karşısında bu 
mevkide gerekli işleri yapamamak kudretini 
hisseden Hükümette, bunu takip eden günlerde 
mevkiinden çekildi. Denebilir ki; sıhhi sebep
ler... hayır arkadaşlar bu sıhhi durumlar bir 
kabinede ilk .nefeste altı ve sonra da bütün ka
bineye teşmil edilemez zannediyorum. Bu hu
susta vazifeleri üzerinde olan arkadaşlar da ta-
müssihha olduklarını doktor raporları ile teyit 
etmişlerdir. Şu halde arkadaşlar ortada yeni ka
bine olarak iş başına gelen arkadaşlar günün 
efkârı um um iyesi ve milletin millî iradesi kar
şısında iş görememe vaziyetine neden düşmüşler? 

Bu vaziyete tevarüs eden yeni kabine bu 
geçmiş hâdiselerin ne gibi sebep ve zaruretlerle 
tahaddüs ettiğini göz önüne getirmemişlerdir. 

Arkadaşlar; elimizdeki program maalesef bu 
zaruretleri ya düşünmeme zaruretinde kalmış, 
veyahut da düşünememiştir. 

En güzel ve en bariz misalleri dünün bütün 
icraatını millete rağmen, efkârı umıımiyeye 
rağmen takdir etmek, takdis etmek ve yarın 
için bunları numune olarak almakta nevema 
ısrar etmektedir. 

Dikkat buyuru kırsa ortada 12 Temmuz be
yannamesinin ruhu mebde değildir. 1945 den-
beri, yahut 25 yıldanberi olagelenler ifadeleri
ni şu şekilde taslakta bulmuş ve halen de'de-
vamedegelmektedir; yarın için de bu iş aynı 
şekilde devanı edecektir. 

Şu halde arkadaşlar; kabinenin programın
da iç siyasete taalûk eden bu zihniyet, bu fi
kir, dünün takdisiyle, takdiriyle aynı şekilde 
yürüyeceğini söyliyen bu ifade yarın için bir 
yenilik değil, bir istihdaftan başka bir şey ifa
de etmez. 

Bu bahis üzerinde fazla duracak değilim. 

.1947 O : 1 
Yalnız işaret etmede fayda mülâhaza ettim. 

Yine aynı ışık ve görüş muvacehesinde ge
niş mânasiyle iktisadi işleri ve sistemi ele alan 
Hükümet, programda, yukarda arzettiğim veç
hile, başta temas ettiğim mesnetleri b i r ' t rafa 
bırakıyor ve her meslek erbabınca malûm ve 
müsellem olan mütearife ve kaziyeleri nevanma 
arkası sıra getirerek bir vaitname ile yüksek 
huzurunuza geliyor. Bir memlekette geçimi ko
laylaştırmak, hayat pahalılığını bertaraf etmek 
istiyen Hükümetin gidişi bütçedeki tezahürle-
riyle belli olur. Acaba 1948 yılı bütçesi hazır
lanırken hayat pahalılığına inikas edecek bir 
takım tedbirler alındı mı? Vergilerde büyük 
fedakârlık yapmak gözönünde tutuldu mu! 
Yeni yeni münakale imkânları temin edildi mi? 
Bendeniz teferruata vâkıf olmamakla beraber 
Bütçeyi tetkik ettim gördüm ki 1948 yılı Bütçe
si bir yıl evvelki yapılan is miktarından daha 
az bir işi daha çok para ile yapmak yolunda
dır. Bu şu demektir ki : Eriyen bir bünye var
dır, maddi iktisadi bakımdan eriyen bir bünye 
ile bu işleri başarmak imkânsızdır. P>u bakım
dan program tamamiyle bir vaitnameden ile
ri gidemez. Muhtelif arkadaşlar parça, parça 
bu programın bentlerinde yer alan noktalara 
temas ettiler. 

Zirai istihsalin artırılması, zirai istihsal va
sıtalarının çoğaltılması ileri sürülüyor. Fakat 
bunların hangi yol ve imkânlarla yapılacağına 
dair en ufak bir ifade ve imkâna rastlamıyoruz. 
Endüstride istihsalin artırılmasına, rasyonel 
hale konmasına gayret edileceği vu'dediliyor. 
Ve fakat Devlet iktisadi teşekküllerinin ras
yonel işlemesini temin ile muvazzaf olan bir 
müessesenin ne şekilde taazzuv ettirilmesi ieab-
ettiğini çok iyi bilen arkadaşımız bu hususta en 
ufak bir yol göstermiyor. 

Arkadaşlarım, Devletçilik sahası ile husu
si sermaye ve teşebbüslere ayrılan yerlerin 
uzun vadeli bir plânla kesin olarak tesbit edile
ceğini belirtmekle bu memlekette yıllardanberi 
kangren şeklini almış olan iktisadi devletçilik, 
hususi teşebbüs sahasının bir ilâcını bulduk diye 
iddia edemeyiz. Bir parti ki, programının mev
cut üç cümlesinden birisini şu şekilde söylüyor, 
«Devletin hangi işleri kendisinin yapacağının 
takdiri .yukardaki esaslara göre milletin yüksek 
menfaatlerinin icabına, bağlıdır» gibi bir parti 
programına malik olan bir Hükümetin bu sahada 
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Devletçilik ve hususi teşebbüs sınırlarını isle
diği gibi takdir ederek istediği ölçüde çizme
sine şüphesiz ki, imkân yoktur. Bu hususta 
yapacağı vait te izafî ve takdiridir, bugünkü ar
kadaşın görüşüne göre başkadır, yarınki arka
daşın görüşüne göre yine başkadır. 

Sayın arkadaşlar; bir Hükümet programında 
iç, ve dış ticaret için ayrılması lâzımgelen yer 
herhalde bir ufacık fıkra ile ifade edilmemek lâ-
zımgelir. Dış ticarette memleketin havayici za-
ruriyesine mütaallik maddelerin teminini kolay
laştıracak maddelerin temini lâzımdır diyorlar. 
Şu halde müsaade ederseniz bugün hangi du
rumda olduğumuzu belirteyim. 

Arkadaşlar, geçmişin hatalı görüş ve hareket
leriyle bugünkü Türkiye harici ticareti; kolu ka
nadı kesilmiş, aksak, donmuş bir şekilde karşı
mıza çıkmaktadır, öyle ki, ne geçen yılın 100 
küsur milyon lirayı aşan hububat ve bakliyatı gi
bi önümüzde ihracat imkânı var ve nede muay
yen inallarımız için belirli piyasalara sahibiz. 
Buna ilâveten Hükümet 200 küsur milyon lirayı 
bulan donmuş dövizleriyle ve yarının daha çok 
azalan ihracat imkânlariyle, acaba programın
daki bu vaitlerine nasıl devam edecektir, bun
lar için ne düşünüyor? ihracat mevsimi yaklaş
mıştır, önümüzdedir. Bunlar için hiç şüphe yok 
ki düşünülen bazı hususlar ve görüşler vardır. 
Bunların da programda yer alması çok yerinde 
olurdu. 

Bu arada Devlet kadrolarında rasyonel çalış
ma diye ufacık bir cümle ilâve edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar; Meclisin son 8 - 10 yıllık 
bütçe müzakereleri ve Hükümet programları ele 
alınırsa, orada acı acı bu cümleleri daima te
kerrür etmiş birer vakia olarak görürsünüz. Ge
çen yıl da bir Hükümetin, bu zayıf bünyeli mil
letin taşımıyacağı kadar tasarruftan ayrılan, ta
sarruf prensiplerine dayanmıyan bir idare siste
minin çarelerine bakılması istenildiği ve teşebbüs
lere geçildiği söyleniyordu. Şu halde 1948 yılı 
bütçesinde bunun en ufak bir emaresini görmek 
ieabetmez mi idi? 

Arkadaşlar, ben yine korkuyorum ki, 10 yıl-
daııberi söylenegelen bu vaitler bu defa da tek
rarlanmış bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; bir Hükümet programında 
geçmişte alman bir tedbirin neticelerini sayıp 
dökmek, hiç şüphe yoktur ki, lüzumsuz ve fazla 
addedilebilir. Fakat Türk iktisadiyatını allak 
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bullak eden, Türk istihsal ve ithalâtını bugün
kü dünya ekonomi cerej'anı muvacehesinde bir 
çıkmaza sokan yedi Eylül kararları hakkında, 
halâ inanıyorlarsa takdirlerini, inanmıyorlarsa 
lâz:ıngelen tedbirlerini söylemek de bir vecibe 
olurdu. 

Sayın arkadaşlar; söylenenler üzerinde sizleri 
daha fazla rahatsız ermeye bir sebep görmüyo
rum. Yalnız sözlerimi şu suretle bağlamak zorun
dayım; Bu zihniyet ve görüşle yani iç siyasete 
taallûkiyle de olsun, ekonomik sahalara taallû
ku itibariyle olsun, bu görüşle şu programla ve 
zihniyetle bu memleketin uçuruma giden ikti
sadiyatını, yokluğa giden verlığmı kurtarmağa 
imkân yoktur. Bunun için en kısa zamanda mil
let huzurunda millî irade muvacehesinde onları 
kendimize inandıracak tedbirler almak zorun
dayız. 

Yine bir noktayı tebarüz ettirmek isterini. 
Milletin Hükümetle işbirliği yapması arzusu 
programda oldukça büyük bir yer almaktadır. 

Arkadaşlar; hakikaten iş sahasında bugün 
Hükümetle millet karşılıklı birbirine itimadını 
kaybetmiş emniyet ve itimat denen şey kalma
mıştır. Dün şu zaruretle alman kararların, mil
yonlar pahasına da olsa yarın şu şekle sokulma
sı, şu tedbirler alınmışken, yarın bu tedbirlerin 
değiştirilmesi, ve ilâhiri hareketler, Hükümet 
olarak milleti hizmete davet edecek durum bı
rakmıyor. 

iîerşeyden evvel Hükümet programında ya
pılacak bir şey vardı, o da, biz sarsılan bu iti
madı hangi yollarla temin edebiliriz? 

Bunu temin için hangi yollara sapmak isti
yoruz, buna temas etmiş olsa idi, daha isabetli 
olurdu. (Sağdan alkışlar). 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Bu hu
susta bir şey söyliyebilir misiniz ? 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Aziz arkadaş
larım; ben söz almak niyetinde değildim. Ancak 
demokrat Partinin sayın sözcüsü Adnen Men
deres arkadaşımın konuşmalarında Partimize 
yönelttiği yersiz ve haksız hücumlar beni de 
yüksek huzurunuzda konuşturmağa saik oldu. 

Arkadaşlar; Sayın Menderes konuşmasında 
partilerine baskıdan bahsettiler. Muhalefet par
tisi sözcüsü pek tabiî bize rahmet okumıyacak-
tir. Yerli yersiz, alabildiğine tenkit ve hücum
larını yapacaktır. Yalnız gönül isterdi ki bu 
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hücum ve tenkitler marazi şekillere bürünmesin. 
Maatteessüf arkadaşım bunun çok fevkinde se
sini yükselterek hücumlarını yöneltti. 

Sayın Menderes'in bu iddiası hiçbir delil ve 
hadiseye istinadetmiyor. Yalnız mübalâğa ve 
mübalâtla süslenmiş cümlelere inhisar etmekte
dir. Tiu iddianın yersiz ve haksız olduğunu va
kıa yüksek huzurunuzda dilimin döndüğü kadar 
belirtmeğe çalışacağım. 

Arkadaşlar; baskıdan bahsediyorlar. Baskı 
hariçte, vilâyetlerde Demokrat Partiye değil, 
Halk Partisine karşıdır. Şu misallerle teyit edi
yorum. (Sağdan kim yapıyor sesleri). Yani ma
nevî baskı Halk Partisine karşı vardır. 

Şimdi anlatayım: '50 Ağustos zafer bayramı 
gecesi saat 21 de Balıkesir Vali Muavini Nami 
Ünal, şahsi vaka olarak arzediyorum, Demok
rat Parti binası önünden geçerken şehrin en iş
lek bir caddesi olan ve orada tecemmüat kanu
nuna aykırı olarak toplanmış olan bir kalabalık 
Demokrat Partiden bir vatandaşın nutkunu din
liyor. Bu kalabalığın caddeden gelip geçmeği 
sıkıntıya uğratan bu topluluğun dağıtılmasını 
orada bulunan emniyet memurlarına ihtar et
miştir. Arkadaşlar bu sırada orada bir de mo
tosiklet üzerine binmiş, kafayı tütsülemiş De
mokrat Partili vatandaşlardan biri geliyor, ora
daki bir vatandaşa çarpıyor, yaralıyor, yere yu
varlıyor. Polis müdahale ediyor, Demokrat Par
ti mensupları orada polisin, zabıtanın arkasın
dan - söylemekte teeddüp ederim - söyleyin yuha 
diye bağırıyorlar. Bu bir hâdise. 

iki, bağımsız milletvekili Sayın Mareşal Balı
kesir'i ziyaret ediyor. Ziyaret günü kalabalık bir 
halk meydanda toplanıyorlar, sebep ve vesile 
yokken, Hükümet, yani vilâyetin valisi mitinge 
müsaade ediyor. Konuşuluyor, konuşulurken 
arkadaşlar, orada bulunan Demokrat Parti men
suplarının birçoklarının güya inzibatı temin 
edeceklermiş gibi kollarına beyaz ayyıldızlı pa
zıbent bağlıyorlar. Polis buna müdahale ediyor, 
aynı zamanda Cumhuriyet savcısı da müdahale 
ediyor. Bunları kollarınızdan çıkarın diyor. 
Maalesef çıkarmamakla beraber zabıtanın üzeri
ne bilhassa hem Cumhuriyet savcısına, hem Em
niyet Müdürüne bağırıyorlar ve bu şekilde ara
larına girmek suretiyle ayırıyorlar. Bunlar hak
kında hiçbir muamele yapılmıyor. 

Bir hâdise daha: Arkadaşlar demokrasiye 
bağlılığımızdan bahsediyoruz.. 17 sene hocalık 

.1947 O : 1 
etmiş bir milletvekili arkadaşın demokrasi hak
kında konuştuklarını dinlemek ve o da fikirlerini 
söylemek üzere Demokrat Parti ocağına geliyor. 
Arkadaşlar, Demokrat Parti ocağındaki oturan 
ve konuşan vatandaşlar derhal lâmbayı söndürü
yorlar, huzurunuzda söylemekten teeddüp ede
rim, arkasından maalesef yuha diye bağırıyorlar. 
Bu demokrasi midir? Demokrasiye imanla bağ
lılık mıdır? Bunlar hâdisedir; vakıadır arka
daşlar. 

Sonra arkadaşlar, Halk Partisi mensubu bir 
vatandaş Bigadiç İlçesi diye bir ilçemiz vardır 
bu ilçeden otomobile biniyor, yarı yola kadar 
geliyor, otomobil içinde Demokrat Parti mensubu 
bazı vatandaşlar da vardır. Onun Halk Parti
sinden olduğunu anlar anlamaz yarı yolda oto
mobilden indiriyorlar. 

Arkadaşlar, daha buna mümasil birçok hâdi
seler vardır. Şimdi benim bunları söylemekten 
maksadım Demokrat Partili arkadaşlarım yanlış 
anlamasınlar. (Sağdan gürültüler) Fakat ar
kadaşlar müsaade ederseniz bu iyiye gitmiyor, 
kötüye gidiyor. Mevzii hâdiseler olabilir. Zabıta 
kuvvetlerini hiçe saymak doğru değildir, demok
rasi böyle gelişmez. Biribirine, burada olduğu 
gibi, hariçte de kardeş kardeş sarılarak bu dâ
vayı yürütmek bizim için bir borçtur; bir vazi
fedir. Benim Demokrat Parti liderinden ve 
ileri gelen arkadaşlarından rieam, teşkilâtlarına 
bunu, bizim tavsiye ettiğimiz gibi, tavsiye etmek
tir. Bunu bilhassa rica ediyorum. Bundan bir 
maksadı mahsusum yoktur. Bunu söylemekten 
maksadım, memlekete ve bu aziz millete acıdığım 
içindir. Arkadaşlar, dışarda, belki siz farkında 
değilsiniz, demin bir arkadaş bu noktaya temas 
etti vaziyet buradaki gibi değildir. İstanbul'da 
istanbul Valisinin otomobiline kement atmak, 
polisini öldürmek bir hâdisedir. (Sağdan şiddet
li gürültüler, onu yapan Halkçıdır sesleri, kime 
söylüyorsun, kendinize söyleyin sesleri). 

Kfendiler, müsaade edin... (Sağdan gürültü
ler). Sinirlenmek yok. Demokrat Parti yapıyor 
demedim. Ne kızıyorsunuz1? (Sağdan gürültü
ler). Sözümü ne kesiyorsunuz? Demokrasi bu
rnudur? Arkadaşlar; yapmayın. (Sağdan gü
rültüler) Sözlerime, mukaddes kürsüdeki sözle
rime mâni olmayın. Ben demek istiyorum ki, 
asayiş bozulur. Kastım budur. Yoksa oradaki 
hâdiseyi Demokratlar yapmış diye birşey söyle
medim. Demek istiyorum ki, ne kadar hasass 
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hareket edersek o nispette iyi olur. Benim ri-
eam, nasıl burada güzel güzel, kardeş kardeş 
konuşuyor, güzel tenkiti er yapıyorsak hariçteki 
teşkilâtımız da bu şekilde hareket etsin. Bu
nu, sağlamak ve demokrasiyi bu şekilde ileri gö
türmek bizim için mukaddes bir vazifedir. 

Arkadaşlar; C. H. Partisi ne bugünkü kendi 
'Hükümetine ve ne de hiç. kimseye güvenmiyor, 
Ancak bünyesine güveniyor. C. H. Par
tisi kuvvetlidir, kudretlidir, heryerde hük
münü icra edecektir, buna inanabilirsiniz. 
Binaenaleyh, yalnız konuşurken müdahale etmek 
suretiyle beni susturacağınıza hiç ihtimal verme
yiz. Ne kalben ne Jisancn hiç susmam, istediğim 
kadar söylerim. Maruzatım bu kadardır. O bir 
tarafını siz bilirsiniz Demokrat Partililer. 

BAŞKAN — Kâmil Gündeş. 
(Yok sesleri). 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli)— Muh

terem arkadaşlar; Hükümet programı müzakere 
edilirken bidayette bendeniz söz alacak değilim. 
Fakat Sayın Adnan Menderes arkadaşımız yazılı 
olarak okuduğu beyannamede ... 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Beyan-
nama değil, beyanat. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Be
yanat üzerine söz almak ihtiyacını duydum. 

Eğer bu beyarıat sadece-Adnan Menderes'in 
Muhalif Partili bir arkadaşın kendi fikirlerini ih
tiva etmiş, olsa idi yine söz almıyacaktım. Fa
kat öyle zannediyorum ki, Adnan Menderes ar
kadaşımız bu beyanatı Muhalif Parti Sözcüsü 
olaark buradan ifade ettiler. (Sağdan doğru, 
doğru, tabiî sesleri). 

Bidayette söylediğim gibi Hükümet progra
mının leh ve aleyhinde konuşacak değilim, 

Efendim; Adnan Menderes arkadaşımızın be
yanatı, gayet tabiî, iktidar Partisine muhalefeti 
ihtiva ediyor, tenkitler yapıyor. Şüphesiz Mu
halefet Partisi İktidar Partisine methiye okuya
cak değildir. Bir İngiliz zannederim Churchill'in 
babası Randolf Chorçil, muhalefetin vazifesi 
muhalefet etmektir, demiştir. Demokraside şüp
hesiz en az iki partiye ihtiyaç vardır, burada 
muhalefet hattâ haklı bulduğu noktalarda dahi 
bir çürük noktasını bulup iktidara hücum etme 
yolunu arar ve bu tabiî hakkıdır. Ancak ben 
Sayın Adnan Menderes'in beyanatına hâkim 
olan zihniyette bazı benim doğru bulmadığım... 
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Yahut böyle ifade etmiyeyiııı, tamamen benimsi-
yemediğim bazı fikirlere tesadüf ettim. Adnan 
.Vıuderes arkadaşım, şurada gelişi güzel tesbit 
ettiğim, (Çünkü beyannameyi daha evvel ver
medikleri için üzerinde mütalâalarımı tamamen 
tesbite imkân bulamadım) ve nihayet yanılabi-
leeeğinı ifadelerinde Cumhuriyet şimdiye ka
dar bir kalıp halinde yaşamıştır. 25 senedenberi 
Halk Partisi iktidarı murakabesiz geçmiştir. 
Sonra beyannamede maziyi örtmek temayülü ve 
gayreti sezilmektedir dediler. Arkadaşlar; eğer 
ben yanılmıyorsam sayın Adnan Menderes'in be
yanatına hâkim olan asıl ruhta çoktan beri de
vam eden ve bizim parti mücadelemizi bir türlü 
yoluna sokmıyaıı bir zihniyet hâkimdir. Yani 
25 senedenberi yaptığmıız işlerin seyyiat ve ha
senatı vardır. Birçok iyi ve yanlış işler yapıl
mıştır. Bunları parti propogandasına birer mi h-
ver ittihaz etmek temayülü kendilerinde sezili
yor. 

Arkadaşlar; mazinin seyyiat ve hasenatı hepi
mize mal olmuştur. Bunun hesabını iktidar par
tisinden değil fakat bu hesabı memleket çapında 
ve hatta burada muhalefette ve iktidarda yer al
mış ve hattâ bugün muhalefet saflarında bulun
makla beraber eskiden büyük devlet mesuliyet
leri deruhte etmiş zevattan benim ve benim gibi 
politika hayatına yeni girmiş bir neslin sorma
sı doğru olur. Fakat ben bunun bir nesil dâvası 
haline inkilâbmı şahsi olarak doğru bulmuyorum, 
hoş görmüyorum. 

Mazi hasenat ve seyyiatı ile hepimize mal olmuş
tur, demokrasinin gelişmesini kendine gaye edin
miş ve bunun tahakkukunu candan dileyenlerden 
benim ricam, mazinin eserlerinin propagandaya 
esas ittihaz edilmemesidir. Nasıl C. H. Partisi 
sadece mazideki eserlerini propagandasına mihver 
ittihaz edemezse muhaliflerimiz de mazinin 
seyyiatmı bize m al etmek vaziyetinde olmamalı
dırlar. Çünkü mazide bize isnat edilen bazı nokta-

! lar arasında vicdanı âmmeyi tahrik eden noktalar 
{ olabilir. Mazide şu vardır, bu vardır. Maziyi 
j bugünkü telâkkilerimizle ve bugün içinde bulun-
I duğumuz demokratik telâkkilerle tenkit etmek 

yoluna gidersek birçok şeyler bulunabilir. De
mokrasi en az iki parti olmadan kabili tasavvur 
değildir. Bizim bugün iki partili bir rejim zih
niyetiyle maziyi tenkit etmemiz yerinde olmaz 
kanaatmdayım. Böyle bir tenkit haklı ve isa
betli olamaz. 
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Sonra arkadaşlar bana bir nokta çok acı gel

miştir. Onu buraya yazdım; zaten ar/edeceğim 
son noktadır. Adnan Menderes arkadaşımın be
yanatından aynen aldım. «Halk Partisi her ne 
olursa olsun iktidarda kalmayı tek madde halin
de programlaştırmış bulunmaktadır» Arkadaşlar; 
eğer bunun mânası sadece parti sahasında müca
dele ile iktidarda kalmaksa doğrudur. Yoksa 
Hükümet kuvveti şu veya bu ile değil hiç bir ar
kadaşımda böyle bir telâkki yoktur. Sadece parti 
sahasında mücadele ile iktidarda kalmayı kas
tediyorsa gayret doğrudur Demokrat Partili ar
kadaşlarımız da her gün ve haklı olarak iktidarı 
ele almak için çalışmaktadırlar. O ayet tabiîdir 
bu. Pakat eğer her ne olursa olsun tâbirinden 
maksatları bizim gayrimeşru vasıtalara müra
caat ederek devlet kudretlerini partimiz lehine 
kazanmaksa bunu sureti katiyede şahsım ve ar
kadaşlarım namına reddederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlar; bugün müzakeresine giriştiği
miz, Hükümet programında ziraat işlerini ilgilen
diren ve bu sahada takip olunacak siyaseti gös
teren noktalar üzerinde, biraz duracağız. 

Nüfusunun yüzde seksen biri çiftçi olan bir 
memlekette, iş başına gelen yeni bir Hüküme
tin programında ana dâva olması icabeden zira
at işlerine daha geniş mikyasta yer verilmemiş 
olmasını üzüntü ile karşıladım. 

Programda istihsali artırmak için ziraatın 
iptidai vasıtalardan kurtarüması gerektiği ya-
zılmıştır. Böyle bir lüzuma kaani olmıyan ve 
böyle bir lüzumu ileri sürmiyen hiçbir kimse yok
tur. * 

Hükümet, programında bu umumi vaitle ik
tifa edecek yerde ziraati iptidai vasıtalardan kur
tarmak için ne tarzda hareket olunacağını açık
laması ve bu suretle, düşünülen hareket tarzı
nın, tedbirlerin bir hayal mahsulü olup olma
dığının, kabili tatbik bulunup bulunmadığının 
herkesçe anlaşılması uygun olurdu. 

Biz bu şekilde düşünmekte haklı bulunuyoruz; 
zira, ziraatı iptidai vasıtalardan kurtarma, key
fiyeti eski Hükümetlerce de sıra ile düşünül e 
gelmiş ve hatta bu düşünce ile bir de Zirai Dona
tım Kurumu tesis olunmuştur. 

Ziraatta kullanılan al ât ve vasıtaları tedarik j 
ye istihsal ederek Türk çiftçisine satmak gibi bir ! 
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gaye ile kurulan ve kendisine bu fakir mille
tin elli milyon lirası tahsis edilmiş bulunan hu 
müessesenin nasıl bir oyalanma içinde bulunduğu
nu, nasıl elindeki alet ve vasıtaları çiftçiye ser
best piyasa fiyatından daha pahalıya satmaya 
uğraştığını hergüıı görmekteyiz. 

Ziraati iptidai vasıtalardan kurtarma gibi 
umumi bir vaidde bulunurken ziraat aletlerini-
yapacak sanayi şubesinin memlekette kurulması 
hususuna programda temas olunmamıştır. 

Türk köylüsünün kalkınması gibi büyük bir 
dâva muvacehesinde programda, Devletin elin
de bulunan çiftliklerin bir örnek müessese haline 
konularak çiftçiye tohumluk temin olunacağı 
gösterilmiştir. Bu istikbale ait vait ve düşünce 
karşısında bugün Türk köylüsünün pek çoğu to
humluk derdiyle kıvranmaktadır. Yeni .Maliye, 
Ziraat ve Ticaret Bakanlarının bir araya gelerek 
bir komisyon teşkil ettiklerini, tohumsuz çiftçile
rin tohumluklarının temin olunacağını bir ajans 
haberi olarak gazetelerde okumuş olmamıza rağ
men Hükümetin bugün bütün Türkiye için an
cak 15 bin ton tohumluk temin ve tahsis edebil
diğini teessürle anladık. 

• 5242 sayılı Kanunla Ziraat Bankası tarafın
dan Hükümete açılan (i 750 000 liralık kredi
sinden dolayı Ziraat Bankasına olan 4 milyon 
liralık borç, borcuna karşı sadakati az olan in
sanlar gibi, Hükümet tarafından yıllardanberi 
Bankaya ödenmemekte olduğu için bu kredi 
dolmuş ve donmuş vaziyette bulunmakta, bu 
yüzden çiftçiye de 8242 sayılı Kanun gereğince 
tohumluk yardımı yapılamamaktadır. Hüküme
tin, Bankaya olan borcunu ödememesinden do
layı fakir çiftçinin tohumsuz kalması, 1948 
yılı bütçesine bile Ziraat Bankasına olan bu 
borcun tamamı için tahsisat konmamış olması, 
sonra da Devlet elindeki çiftliklerin örnek mü
esseseler haline getirilerek çiftçiye tohumluk te
inin olunacağının programda vait olunması, bu 
mütezat vaziyetler, bu dâvayı hal için etraflı 
olarak düşünülmediğine bariz bir delildir. 

Pahalılıkla mücadele için istihsalin artırıl
ması gerektiğinden bahseden Hükümetin, pro
gramında, tohumsuz çiftçiye derhal tohumluk 
temini gerekli tedbirlerin alınacağından ve bu 
arada 3242 sayılı Kanunla Hükümete açılan 
kredinin artırılması gerektiğinden bahsetmemiş 
olmasını bir noksanlık olarak görmekteyiz. 

Türk çiftçisinin büyük dertlerinden birisi 
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de zirai kredi işi olduğu) halde bu dâvanın ne 
tarzda hallolunacağına dair, memleketimizin ye
gâne kredi müessesesi olan Ziraat Bankası ser
mayesinin artırılması suretiyle mi, başka bir 
yolla mı bu meseleye çare bulunacağına dair 
programda hiçbir izaha tesadüf edememiş ol
maktan üzüntü duydum. 

Ziraat işlerine temas olunurken Türkiye de 
hayvancılık ve hayvan mahsûllerine ait mese
lelerle zirai sanayie ait önemli konuların, zirai 
sigorta h'isusunda yeni Hükümetin ne düşündü
ğünün, zirai asayiş ve emniyet meselesinin Hü
kümet programında yer bulmamış olmasını ayrı 
bir noksanlık olarak görmekteyiz. Programda 
gözümüze çarpan bir nokta da şudur: Tek bir 
cümle ile işçi ve çalışma hayatına temas olunur
ken, içtimai emniyetin sağlanacağından bahso-
lunmuştu. 

İçtimai emniyet ancak ve ancak içtimai ada
letin tesisi ile sağlanabilir. Programda içtimai 
adaletten ve bu konuda Türk işçisinin ücret me
selesinden bahsedilmemiş olmasını büyük bir 
noksanlık olarak telâkki etmekteyiz. 

Her çeşit fedakârlığın ebedi kaynağı olan 
Türk çiftçisine ve Türk işçisine ait dâvalarda 
ve meselelerde programda hiçbir noksanlık bu
lunmamasını iyi niyet sahibi insanlar olarak 
arzu ederdik (Sağdan alkışlar). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Sayın arkadaşlarım; Hükümet programının, 
yeni Hükümetin karekteristik vasfı yeni iç po
litika tabiriyle tavsif edilen demokratik rejim 
esaslarının son geleneklerinin yerine getirilmesi 
hususunda bir azmin, bir isteğin ifadesi olduğu 
halde Demokrat Partinin bu cepheye dahi mu
halefette bulunması bazı arkadaşlar için sürpi-
riz oldu. Bendeniz için bir sürpriz değildir. El
bette Demokrat Parti ya eksik bulacak, ya faz
la bulacak ve yine muhalefet mevkiinde kala
caktı. Zaten dış politikada bizimle beraber olan 
Demokrat Parti iç politikada da bizimle beraber 
olursa ona bize iştirak etmekten başka birşey 
kalmaz. Bu itibarla vâki muhalefetlerini yerinde 
bulurum. 

Ancak, Demokrat Parti namına yapılan mu
halefette üç noktayı haksız, insafsız buldum. 
Ilımlardan birisine şimdi İsmail Rüştü Bey ar
kadaşımız temas ettiler. Hükümet programı 
mevzuubahis olurken Cumhuriyet Halk Partisi
nin 25 senelik mazisine tarizde bulunmak doğru 
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değildir. Çünki parlamenter usullerde yeni te
şekkül eden bir Hükümetin programı mevzuu
bahis edilirken Hükümetin mensup olduğu par
tiye ve onun 25 - 30 senelik mazisine rücu edi-
lip bir tariz yapılmaz. Memlekette demokratik 
usulleri tesis etmekte bizimle beraber vazifedar 
olan arkadaşların aynı fikre riayet etmeleri 
lâzımdır. Bendeniz Cumhuriyet Halk Partisinin 
mesuliyetine bir buçuk senedenberi iştirak eden 
bir arkadaş olmak hasebiyle bu mesuliyet bah
sine karışmıyabilirim. Fakat Demokrat Partinin 
kurucuları uzun müddet bu mesuliyete iştirak 

"etmiş olmak itibariyle belki benden evvel kendi
lerinin cevap vermeleri daha muvafık olurdu. 
Onun için bu meselenin tahliline girmiyeceğim. 
Yalnız C. H. Partisi imtihanını tarih içinde de 
vermiş bulunmaktadır. Harp başlangıcına kadar 
C. H. Partisinin başında bulunan zat rahmetli 
Atatürk' tür, her sene muhaliflerimiz tarafın
dan da kendileri tebcil edilmekte ve mezarına 
çelenkler konmaktadır. Harpten evvelki dev
rin terbiyesi için bu kâfidir. Ondan sonraki de
vir yeni bir merhaledir ki bu husustaki hükmü 
tarih verecektir. 

. İkinci nokta; haksız ve insafsız bulduğum 
ikinci nokta: Her ne pahasına olursa olsun 
C. II. Partisi iktidarda kalmak prensipine bağ
lanmış bulunmaktadır noktasıdır. İler ne paha
sına olursa olsun, ister cebirle olsun, ister ted
hişle olsun, ister halkın meşru haklarını kullan
mak suretiyle olsun Halk Partisinin iktidarda 
kalması prensipi. 

Arkadaşlar, C. İT. Partisi bir şahıs değildir. 
Kabul buyurursunuz ki C. 11. Partisinin de ken
disine mensup milyonlarca âzası vardır. Nihayet 
milyonlarca vatandaş ve nihayet teşahhus etmiş 
olan hukuki şahsiyeti ile bu Parti Grupu ve ni
hayet Genel Başkanımız ve Devlet Başkanı 
olan zattır. 

Arkadaşlar her ne bahasına olursa olsun ik
tidarda kalmak kararında olduğumuza iddia 
etmek haksız bir ithamdır. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Çok te
şekkür ederim, daima bunu söyleyin 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Bu itham altında bizi bırakırsanız biz de size 
mukabil töhmetler yapabiliriz ki bu da hiç yerinde 
olmıyan bir müzakereye, lüzumsuz bir münaka
şaya çığır açmış olur. 
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Biz millî iradenin tecellisi için olan samimî 

kanaatlerimizi,muhaliflerimizin de kabulüne hak 
kazanmış olan insanlarız. 

ileri.sürdükleri üçüncü nokta samimiyetsiz
liktir. Hükümet programında bilhassa Demok
ratik inkişafı bakımından alacağı kararlar hak
kında ileri sürdüğü fikirlerin samimiyetsizliği
dir. Daha yeni teşekkül eden bir Hükümet 
hakkında bu kanaati ileriye sürmek onun ya
pacağı işleri beklemeden daha evvel edinilen 
fikirlerle muhalefet yapmak bilmem ki ne de
receye kadar insafa uygun bir harekettir. Bu 
işte biraz beklemek, yapacağı "işleri beklemek, 
lâzımdır. Onun harekâtında samimiyetsizlik 
görüldüğü takdirde hiç şüphe etmesinler 
ki bütün Büyük Millet Meclisi Hükümetin 
bu samimiyetsizliğini meydana koymakta de
mokratlardan geri kalmayacaklardır. 

Birkaç dakika içerisinde bazı meselelere te
mas edip geçmek durumundayım, müsaadeni
zi rica ederim. Bu meseleler milletin yakineıı 
alâkadar olduğu ve bu meclis müzakerelerinde 
işitmek istediği meselelerdir. 

Bunlardan, birisi sayın muhalif arkadaşları
mızın da temas ettikleri 7 Eylül kararlarıdır. 
7 Eylül kararları deyince hatıra birçok şeyler 
geliyor. Bunun esası para ayarlamasıdır. Fa
kat ondan sonra ne bileyim gümrük resminin 
c/o 1.55 artırılması yahut bazı maddelerin mese
lâ vakitsiz ve tedbirsiz canlı hayvan ihracatı
na müsaade edilmesi, yağ veya peynir gibi 
maddelerin de ihracına müsaade edilmesi gibi 
husuların heyeti umumiyesi 7 Eylül kararı içi
ne sokulup efkârı umum iyeye böylece arzedil-
nıiştir. Bunlar üzerinde de elbette düşünülür 
ve lâzım olan kararlar alınır. Fakat para ayar
lanması bizim ekonomimiz için kabul ettiğimiz 
ve daha Meclise gelmezden evvel büyük müs
tahsil ve halk kitleleri namına buraya Hükü
mete. hattâ B. M. Meclisine dahi teşebbüste bu
lunulmuş olan bir karardır. Para ayarlaması 
kararı bir zaruretin ifadesidir, öyle bir zaru
ret ki 1946 senesinin 7 Eylıîl tarihlerinde ve 
ondan daha birkaç ay evvel kendini kuvvetli 
bir şekilde hissetirmiş olan bir zarurettir. O 
zaman üç para vardı. Birisi 520 kuruş olan in
giliz, diğeri ticaret ihracat ve ithalâtında kul
lanılan 728 kuruş olan ingiliz, bir de Avrupa '-
da hususi takas muamelelerinde kullanılan İn
giliz lirası ki 1 200 kuruş olarak görülüyordu. 
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Müstahsilin ihraç malları 728 kuruştan muame
le görüyordu, i thal edilen malların fiyatları 
memleket dâhilinde Avrupadan hususi takas
la getirilen malların fiyatları ile aynı şekilde 
satılmak suretiyle nihayet bunlar da bugünkü 
kurdan daha yüksek bir kurda, 1 200 kuruş 
raddelerinde bulunuyordu. Binaenaleyh alınmış 
olan para ayarı kararı bilfiil mevcut olan üç 
türlü para rayicinden en yükseğini vermek su
retiyle para rayiçlerini tevhit, ihracat malları
nı kıymetlendirmek ve ithal matının fiyatları
nı da o şekilde muhafaza etmektir. 

Bunu büyük müstahsil kütlesi benimse
mektedir. Demokrat Partinin bunu açığa koy
ması bizim için mucibi memnuniyet olmuştur. 

" Bugün büyük müstahsil kitlesi kendi menfaa
tim1 olan bu kararın hangi parti tarafından alın
dığını ve bu kararın kimler tarafından müdafaa 
edildiğini yakineıı görmekte ve idrak etmektedir. 

| Hükümet, programında bunu mevzuubahis et
miyor. Bizim verdiğimiz itimat reyi, para ayar
laması kararının ihlâl eclilmiyeceği kaydına 
bağlı olduğunu arzederek, sayın Başbakandan 
bilhassa rica ederim; beyanatları ile bu para 
ayarlanması kararma dokunmanın mevzuubahis 
olmadığını ifade buyursunlar. Bu ifade bizim 
için matlup olduğu gibi binlerce tüccar ve yüz-
binlerce müstahsil tarafından aynı hararetle bek
lenmektedir. 

Arkadaşlar bahsettiler. Ben de kısaca bahse
deceğim: Sterlingle ihracata müsaade edilme
mesi memlekette bilhassa kuru meyve piyasasın
da büyük bir durgunluk tevlit etmiştir. Bunun 
sterlinle değil hususi takas suretiyle ihraç edil
mesi ve bilmukabele ithalât yapmak esası kabul 
edilmelidir. Kuru meyva fantazi sayılan mad-
delefdelıse artık bunlar için yarı fantazi olan ve
ya hiç fantazi olmıyan köntenan maddelerinde 
hususi takas suretiyle memlekete ithal etmek ve 
kuru meyvacıhğı himaye etmek lâzımdır. Ma
demki bunlar fantazi telâkki ediliyor ve bizim 
iktisat tarihimizde de fantazi telâkki edilegel-
miştir, şu halde bunları serbest döviz kaynağı 
telâkki etmemek de müstahsili himaye etmek de
mek olur. Zaten müstahsili himaye etmek prog
ramımızın ruhuna da uyar. 

' Hükümet programında müstahsilin himaye 
edileceğine dair sarih bir kayıt bulunmamaktadır, 
filhakika zirai istihsalimizi yükseltmek için bazı 
kayıtlar var ve bunlar da müstahsili himaye ile 
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meşgul olunacağını gösterirse de bunun program
da yer alması, müstahsilin Hükümet programın
da görmek istediği bir nokta olacaktır. 

Fakat hakikaten müstahsili himaye kaydı, Re
cep Peker Hükümetinin programında vardı, 
programda yer bulacak olursa bunun kredi'ba
kımından, müstahsili himaye bakımından reel 
neticelerinin sağlanması lâzımdır. Evvelce de 
arzettiğim gibi demokraside fazilet ne kadar kuv
vetli bir umde ise, samimiyet de aynı derecede 
kuvvetli bir umdedir. 

Sayın arkadaşlarım; maruzatı ma burada n i-
hayet vereceğim. Girdiğimiz bu yeni iç politi
ka durumunun memlekete uğur getireceği kana
atiyle milletin « bon sens'nm » milletin sağduyu
sunun ve millî vicdanın en iyi rehber olacağını 
arzederim. (Soldan alkışlar). 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar, yeni Hükümet programı 
üzerinde yapılan tafsilâtlı konuşmalardan sonra 
bendeniz bu programın bazı noktalarına temas 
etmekle iktifa edeceğim. Memleketin başlıca 
dertlerinden olan -mesken buhranını önlemek 
üzere alınacağı vâdedilen tedbirlerin kifayet
sizliği ve vuzuhsuzluğu meydandadır. înşaat 
faaliyetine engel olan yalnız malzeme darlığı de
ğildir. Başvurulacağı söylenilen sıkıntıyı gide 
rici çareler açıklanmamıştır. Çimento, demir 
ve kereste fikdanını gidermek üzere düşünülen 
ithalât ve gümrük kolaylıklarının temin edecek
leri menfaatlerin haddi nedir? Mesken buhranını 
yaratan diğer faktörler üzerinde durulmamıştır. 
Bunlar yukardakilerden daha az mühim değildir. 
Bu arada müessir âmiller olarak kredi parselas
yon, plânlaşma, nakliyat, arsa meseleleri ve hattâ 
Millî Korunma Kanununun kiracılar hakkındaki 
hükümlerini zikretmek yerinde olur. Lüzumsuz 
istimlâkler ve imar plânlarının sürüncemede bı
rakılmış olmasını da ayrıca ithal-etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, programın bayındırlık işlerine ta
allûk eden kısmında da sarahat yoktur. Çok iyi 
bilirsiniz ki, Cumhuriyet Halk Partisi Hükünjıet-
lerinin kendilerine en fazla iftihar vesilesi ittihaz 
ettikleri bu mevzu umumiyetle iyi yürütülmemiş, 
memleketin yüz milyonları plansızlık, etüdsüzdük 
ve programsızlık yüzünden heder olmuş gitmiş
tir. 

Bu sahada rakamlara istinat etmek mecburi
yeti olduğu kadar mütevazi olmak da şarttır. 
Senelerden beri daima kesilen kuradalardan tan-
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tanah bjr surette bahsedilerek başarılan işler 
birer propaganda vasıtası haline getirilmişlerdir. 
Hiçbir zaman yapılan işlerin yapılacak işlere 
nispeti halkın muvacehesinde açıklanmamış, 
memleketin bu yöndeki azîm ihtiyacı tebarüz 
ettirilmemiştir, öyle ki, yurdu görmeden onları 
dinleyenler baştan aşağı bir harabe olan bu gü
zel vatanı dünyanın en mamur bir ülkesi zanne
derler. 

Arkadaşlarım; memleketimizde hâlâ sulama, 
yol, liman, kanal, kurutma ve bina mevzularının 
hiçbiri halledilememiştir. Normal bütçelere is
tinat eden normal programla bu hayati ihtiyaç
ları asırlar boyu başarmaya da imkân yoktur. 
Hesap meydandadır, hesap apaçık karşımızdadır. 
Bu vaziyet karşısında Hükümetin ne düşündü
ğünü öğrenmek istiyorum. 

Arkadaşlar, yeni kabine tarafından progra
mına alman, büyük vasıta ve makinelerle yol 
yapımı işi diğer milletlerin uzlm senelerden beri 
tatbik ettikleri bir usuldür. Kullanmakta oldu
ğumuz şose sistemleri ise çoktanberi kitaplardan 
çıkarıbnıştır. Sistem bakımından da değişikli
ğin zaruri olduğu kanaatındayım. Sayın Bakan
la bir görüşmemiz esnasında getirilecek makine
lerin stratejik yollara tahsis edileceği bildiril
mişti. Programda umumi olarak bahsedildiğine 
göre bunun haricindeki yol şebekelerimiz için de 
aynı makineleri kullanmak imkânı hasıl olacak 
mıdır? Bu hususun açıklanmasını da rica ede
rim. 

Arkadaşlarım, teşkilât bakımından da bir 
noktaya dikkat nazarlarınızı çekmek istiyorum. 

Köy ve bucak yolları dışında kalan bütün 
yolların merkezden idare edilmesi lâzımdır. Bil
ûmum inşaatın ise bir vekâletten tedviri sure
tiyle işlerin daha iyi görüleceğine kaniim. (Sağ
dan alkışlar). 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Söz 
söylemeye pek iştihah olarak gelmemiş olmam 
sizi sıkabilir. .Affinizi-rica-ederim? Beni ufak 
bir. nokta biraz tahrik etti. Onun için konuş
maya sonradan karar verdim. 

Bunlardan evvelâ herkesin başladığı gibi 
ben de parti ve politika kısmından kısaca ko
nuşayım. 

Arkadaşlarımın bu mevzuun bir çok yerleri
ne temas etmiş olmaları tekrardan mütevellit 
bir-nevi ıstıraba sebebiyet veriyor, fakat zaru-
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ret de insanı sevkediyor. Hakikaten bir arkada- i 
şm da burada tebarüz ettirdiği gibi memleketin i 
muhtelif yerlerinde muhtelif isimlerle teşekkül et

miş bir cok cemiyetler hattâ zaman zaman taraftarı 
olmıyanlar tarafından alelade çeteler diye tav
sif edilecek mahiyette ve fakat hakikaten büyük 
iman ve enerji ile memleketi kurtarmağa ça
lışan bu teşekküllerle Müdafaai Hukuk Cemiye- j 
ti halinde toplanmıştı. Nihayet zaferi temin et
tikten sonra bellibaşlı esaslı demokratik bir Dev
let idaresi kurmak yolunu istihdaf edince, bu 
cemiyetin de bildiğimiz mânada bir partiye iıı-
kilâp etmesi çok zaruri oldu. işte Müdafaai Hu
kuk kurumlarından muhtelif şartlarda bir çok 
kurtarıcı cemiyetlerin meydana getirdiği cemi
yet nihayet C. II. Partisi namı altında bir siyasi 
parti vücude getirdi. Başında Heyeti Temsiliye 
! .ilinde dahi çalışmayı kabul etmiyen, milletin 
kendi işini milletin iradesiyle yapmayı kabul 
İmiş olan bu teşekkülün esasen demokratik 

zihniyetin belli başlı bir tezahürü olduğu mey
dandadır. Fakat hakikatları göz önüne alarak 
icaplarına göre tedbir almayı her halde herhangi 
bir kitap veya nasihatçmın göstereceği yoldan 
daha çok realist olarak hakka ve hakikata daha 
çabuk vâsıl olmak yolunda kurduğu müessese 
işte bu zihniyet tesiri altında Mücadelei Milli-
yeye parça, parça ellişer, yüzer, iki yüzer grup
lar halinde alaylar cemedildiği bir zamanda ve 
hususiyle asırların biriktirdiği, memleketin her 
ferdinin üzerinde derin tesirleri olduğu şüphesiz 
olan Padişah ve Halife ile karşı karşıya olarak 
çalışma sahasına girildiği bir zamanda memle
kette bir tek veya bir kaç kişiden mürekkep 
kudretli ellerin idaresi yerine milleti kendi ira
desine hâkim kılmak yolundaki hareketi bütün 
milletlerin tarihinde misal olarak gösterilecek 
ve bizim için övünülecek olan bir hâdisedir. 
Bu suretle arkadaşlarımız vatandan düşmanı kov
duktan sonra daha esaslı ve demokratik bir vazi
yete girmeyi de esaslı olarak d e almışlar ve bugün
kü Anayasayı ortaya koymuşlar ve Cumhuriyet 
Halk Partisini kurmuşlardır. Bu bakımdan 
Türk Milletinin baştan aşağı cidale girerken 
gösterdiği dürbinlik azim ve iman ve nihayet 
bu harbe girerken daha önce arzettiğim gibi 
bir müddet sonra kovup dışarıya attığımız hilâ
fet ve padişahlık müesseselere, bağlılıkları epey
ce, kuvvetli olan, epeyce büyük miktarda Mil
letvekilleri bulunan Büyük Millet Meclisinde .çok 
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derin bir inkılâba gidiş ve C. H. Partisini kuruş 
hakikaten çok derin bir samimiyetin imanın ne
ticesi olduğunu kabul etmek zaruridir. İşte bu 
suretle meydana gelmiş olan tek seçim sistemiyle, 
ve yine bugün Parti Şefliğini muhafaza eden 
Devlet Reisinin Büyük Millet Meclisini açış nut
ku ile ve daha sonra 12 Temmuz beyannamesiyle 
attığı ileri demokrasi adımları ve içinde yaşadı
ğımız muhalif partili çalışmalarımızla, söze, fik
re ve yazıya karşı büyük bir hürriyet ve hür
met gösteren hareketleriyle ve bunları büyük ço
ğunluğu. ile Meclisten çıkardığı kanunlarla ta
mamlayan Cumhuriyet Halk Partisinin tahteş
şuurunda yaşayan bir hissin tezahürü diye alma
mak hakikaten samimiyetsizlik olur. Bu bakım
dan ileri atılmış ve bu hamleyi yeni doğmuş ve 
meydana gelmiş olan Demokrat Partinin destek
lemiş olması ve bütün milletin buna sarılmış ol
masının görülmesi bütün dünyada Türk milleti
nin şerefle anılmasına vesile olur. Nihayet bir 
mimari eserin projesini veya sürveyansını yap
mış olmak gibi birşey C. II. P. için bir tefakür 
vesilesi telâkki edilebileceğini düşünmek, bir 
haksız hareket olmaz. 

Bazı noktalara umumi bir gözle temas etmek 
zarureti hasıl olmuştur. Arkadaşların bazıları 
sıkıyönetimi kâh bir ceza diye, kâh bir parti 
bakımından kazanç olur diye telâkki etmektedir
ler. C. H. Partisi çok geniş, çok müphem ve muğ
lâk bir ifadenin altında, kötü demeye değer bir 
vasıflandırış oldu. Bunların hepsine birden 
ufak bir şeyle temas edivermek mümkün olacak
tır. 

Arkadaşlar; yine bizden daha ileri demokra
tik haleti ruhiyenin sahipleri ve saikleri olduk
larını iddia eden arkadaşların her zaman haklı 
olarak öne sürdükleri, bu milletin erşet ve de
mokrasiye lâyık olduğu ve bunda geç kalındığı 
iddiasının yanı .başında, müfrit zümrenin için
den on kişilik bir heyetin memleketin rejimini 
değiştireceği yolundaki ikinci bir iddiayı görün
ce insanın bu tezadın içinden kendisini kurtar
masına ve hayretten hayrete düşmemesine imkân 
yoktur. Bir taraftan hali hazırdakinden daha 
geniş bir demokrasiye lâyık olan bir millet diğer 
taraftan da gazetelerde bu milletin önünde ha
yatiyle bir tuttuğu rejim değiştirileceği konu
larını ele alanları görünce insanı hayret ve te
essür kaplıyor ve hatırına şu geliyor: Ya o doğru, 
ya bu doğru; ya o gün için bu doğru veya doğru 
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değil. Evet muhalefet içinde çalışmadığım için 
kendileri kadar bilmiyorum, belki bu yol doğ
rudur. Eğer son yazdıkları daha doğru ise yani 
böyle tehlikeler içinde yaşıyorsa demek bu mil
letin yüzüne karşı ağır bir lâf söylenmiş olu
yor. Fakat sıkıyönetimin aleyhinde bulunuıflar-
ken bunun esbabı mucibesini kendileri veriyor
lar. 

Arkadaşlar, muhtelif Demokrat Partili ar
kadaşlar mütemadiyen aynı noktaya hücum 
ettiler. Bu noktada programda kâfi derecede 
vuzuh yoktur, bütün bu işleri nasıl yapacağız, 
anlatan birşey yoktur. Bahsettikleri şeyler bü
yük milyonlara ve belki uzun senelere ait işler 
olduğu halde nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, 
bunlar yazılmamıştır, diyorlar." Bu işlerin de
taylarına girmek pekte mutat olmadığı için ben
deniz söz almak istememiştim. Fakat şimdi ko
nuşan bir arkadaş elli senede olabilecek işlerin 
teferruatını dahi programda bahsetmek lâzım
dır gibi bazı şeyler söylediler, benim şahsi ka-
naatıma göre 500 milyon, 800 milyon lira ile 
başarılamıyaeak su işlerini programına alması, 
bağlıyacağını söylemesi memleketteki bütün su iş
lerini başaracağım demesi değildir. Tabiî Baş
bakanlığa gelirgelmez, haftasında hazırlıyacağı 
programda filân derelerle bentleri yapacağım, 
şunlar için, 40 milyon lira harcıyacağım demesi 
istenemez ve bu kadar teferruatı bir Başbakan
dan istemek doğru olmaz. Sonra Partisi adına 
söz söyliyen bir Başbakanın elli senede yapılabile
cek su işlerinden programında bahsetmesi gayet 
normaldir. Bunun yanında memlekete en mo
dern ziraat âletlerini getireceklerinden bahsedi
yorlar. Arkadaşlar, yalnız demir saban getirecek 
olsak 300 milyon lira ile bunu temin etmek ka
bil değildir. Bu kadar senedir alman pullukların 
mecmuu yapılan bütün gayretlere rağmen Tür-
kiyede 400 bini geçmemiştir, bunun için de enaz 
300 milyon lâzımdır. Bu nasıl olacak ve ne ka
dar zamanda olacak? Ufak hesaplarla bunu ;ken-
dimiz bulabiliriz; Bunun yanında bazı arkadaş
ların söyliyebileceği tavsiyeler olabilir. Bu jnev-
zuu tetkik ederek, bunları şuradan buradan; ala
cağımıza acaba memlekette bir pulluk veya trak
tör fabrikasını beraberce kurmak mümkün değil 
mi? Eğer hazırlanmış bir fikirleri varsa, bahusus 
milletvekili olan arkadaşların bilgilerini rapor 
halinde alâkalı makamlara, Bakanlıklara veya 
teklifi kanuni halinde Meclise sunmaları kendi-
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lerinden vazife ve . vatanseverlik bakımın
dan beklenen bir harekettir. Eğer bunlar 
da yoksa yalnız bazı hataları ihtiva eden 
şeylere işaret etmek istiyorlarsa bun
ları ayrı ayrı hesaplamak lâzımdır. Belki yalnız 
demiryolları için bir milyar lira lâzımdır. Yal
nız pulluk ve saban için 500 milyon lira, su işleri 
ve kanallar için 800 milyon lira lâzımdır. Hepsi 
lâzımdır. îsteriz. Fakat bugün Eskişehir'in su 
işlerini ancak yaparken yanındaki Kütahya bağı
rırsa haklıdır. Amma benden nihayet program 
ve bütçe dâhilinde yetiştirilemiyecek işler istemek 
haksızlıktır. Ben de elimdeki paraya göre iş ya
parsam ben de haklıyım. 

Bu hususlarda teferruata dair arkadaşlar ve 
alâkalı Bakanlar tabiî daha iyi cevaplar verir
ler. Fakat bugünün müzakeresi bakmamdan ben 
bu kısmın haklı bir tenkit yeri olabileceğine kaani 
değilim. Birtakım temenniler halinde ileri sü-
rülseydi daha iyi olurdu. 

Ticaret ve iktisadiyata dair işler de öyledir. 
Harbin bitmesini mütaakıp sulhun kaç günde 
olacağını tahmin edemeyen, faraziye ve tahmin
ler arasında çok geniş farklar meydana gelebilir. 
Altı ayda bitebileceği harb halinin bir buçuk se-. 
ne geçtikten sonra hâlâ sulha varılamamasma ba
karak hesap rapor hazırlamak mevkiinde olan in
sanların vazifeleri icabı hataya düşmüş oldukla
rını tekrar etmek bizi bu hatadan kurtaramaz. 
Harbin nihayetinde birçok malların ucuzlıyacağı-
nı hesap eden arkadaşlar Amerika'da başlıyan 
birçok krizlerden sonra ithal eşyalarımızın kıy
metlerinin yükseldiğini görünce onların hesapla
rının yanlış çıktığını söylemek tabiî gibi görü
nür. Fakat nihayet bü adamdan herşeyi doğru 
tahmin: istemek de bir kehanet olur. Bunun bir 
derecesini bulmak belki mümkündür. Binaena
leyh bu mevzuları bir politika meselesi yaparken 
nihayet politika mevzuu dâhilinde kaldıkça teh
likeli olmıyabilir. Fakat bütün bir memleketin 
vatandaşlarının birçok ıstıraplarına tuz eker gibi 
veya tırnakla onu yarasını kanat ir gibi hareket
ler iyi birşey olmaz. Mütemadiyen en iyi insan
ların ve bu memlekette yer verdiğimiz uzmanla
rın kararların neticeleri dahi dediğimiz gibi çık
madığı zaman, yalnız gelen giden Hükümet adam
ları değil, memleketin en ileri uzmanlarının ve 
hattâ diğer yüksek medeni memleketlerin uzman
larının kararma karşı da bir inansızlık, bir iti
barsızlık gibi bir duyguyu memlekette sâri bir 
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bir itiyat haline getirmiş oluruz. Bu da netice 
itibariyle memleket için çok ağır olur. Bu yol
lara gitmek yine memleketimiz için tehlikeli bir 
şeydir. Herkes kendi partisine ait propaganda
yı yapar. Fakat bunları mümkünolduğu kadar 
propaganda programının haricinde tutmak lâzım
dır. Çünkü bütün milletin huzurunu ihlâl ede
cek vaziyete kadar götürmek, yine o memleketin 
beka, ve hayatı için iyi değildir. Onun için mem
leketin böyle güç bir duruma girmesinde kendi
mizin de ayrı ayrı bir vatan mesuliyeti deruhde 
etmekte olduğumuzu düşünmeliyiz. 4 

Bu itibarla ben Hasan Saka'yi ve onun Hükü
metini, 27 yıldanberi şahsını tanıdığım, muhtelif 
hizmetler başında bulduğum ve en temiz bir insan 
olarak yakînen bildiğini Hasan Saka ve değerli 
arkadaşlarından mürekkep kabinesinin muvaffa
kiyetlerinden emin olarak basanlar diliyorum 
ve tebrik ediyorum. (Soldan alkıklar). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, benden evvel söz söyliyen arkadaşla
rımız ihtisaslarına taallûk eden kısımlar üzerin
de fikirlerini açıkladıkları için bendeniz sözleri
mi kısa kesmeye çalışacağım. 

Birkaç aydanberi estiğini sezdiğimiz; Cum
hurbaşkanının 12 Temmuz beyannamesiyle ve 
yer yer söylediği nutuklarında teminatını gör
düğümüz iyi hava bir hayal, ve bir seraptan mı 
ibaretti. (Maşaallah sesleri). Reeep Peker Hü
kümetinin düşmesi nasıl gönüllere ferahlık ver
miş ise demokrat görünen Hasan Saka Hüküme
tinin gelişi bu ferahlığı artırmış ve hele temas 
ettiğimiz Sayın Bakanların demokratik prensip
lere, Anayasya uygun şekilde hareket edecekleri 
yolundaki hitapları, tamimleri cümlemizi nik
bin eylemişti. İşte bu ümitle Hükümetin prog
ramını dört gözle bekledik. Bugün okunan be
yannameyi Başbakanın ağzından dinledik. Şu 
anda eidtu ı ağır bir ruh sıkıntısı ve ümit kırık
lığı her milletini seveni sarmış bulunuyor. (Sol
dan, asla sesleri). Bunca vaitler, İnönü'nün 
sözleri velhasıl her iyi görünen hareketler acaba 
bir rüya n ı idi? Hasan Sıka programını oku
du, bizden güven oyu istiyor. Saraçoğlu ve 
Recep Peker Hükümetlerinin baskı siyasetini tas
vip eden; aynı yolda yürüyeceğini söylerken si
yasi emniyetin inkişafını sağlamaya çalışacağını 
bildirerek tek parti otorit erliği ile demokratlığı 
telif etmek istiyor ve tezada düşüyor. 
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SEDAİ) PKK (Kocaeli) — Marifet onda za

ten. 
•KHMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Beyanna

mesinde |bugün olduğu gibi gelecekte de siyasi 
Ivuzıır ve emniyeti eksiksiz olarak değişmez bir 
nizam ve bir ahlâk geleneği şeklinde birleştire
cek unsurları tamamlamaya! çalışacağından bah
sederken Recep Peker'den miras aldığı bugünkü 
durumun asla değişmiyeceğini söylemek suretiy
le milletin gözlerinden yaşlar akıtıyor. (Soldan 
gürültüler). 

Arkadaşlar; bugünkü beyanname ile Hasan 
Saka'nm fikirleri meydana çıkmıştır. Bu bü
yük millet Matbuat Kanunları, Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanunları, .Memurin Muhakemat Ka
nunları, şu veya.bu şekildeki kanunların mü
sait hükümlerini başka türlü tefsir ederek âzami 
baskı gösteren idare adamlarının hareketlerine 
rağmen huzur ve düzeni bozacak en küçük hv<-
harekette bulunmamış ve böyle bir hareketin 
memlekete fena neticeler doğuracağını kavramış
tır. Biz bunları açıklamakla şeref duyuyoruz. 

Bütün bu asıl hareketler karşısında memleke
tin huzur ve sükûnunu bozan yegâne zümre 
Halk Partisi amalini yerine getirmeye uğraşan 
bir kısım idare adamlarıdır. (Soldan, ve bunu 
söyliyenlerdi, aferin, aferin sesleri, alkışlar). 

İdare adamlarının misilsiz baskı» ve keyfi 
hareketlerini ve dolay isiyle Saraçoğlu ve Pe
ker Hükümetlerinin baskı siyasetini tasvip ve o 
yolda yürüyeceğini vadeden Hasan Saka Hü
kümetine mi itimat oyu vereceğiz? (Soldan gü
lüşmeler, alkışlar). 

Şu halde bu zihniyetle karşımıza gelen, Re
cep Peker Hükümetinin hareketlerini tekrar et
mek istiyen Sayın Hasan Saka'dan soruyorum: 

Memlekette eşit muamele yapmamış, yapmı-, 
yan ve yapmıyacak, baskı yapmış ve yapan ve 
yapmak istiyen idare adamlarını vazifelerinden 
uzaklaştırmayı kabul ediyorlar mı? (Soldan ha
yır sesleri). 

İkincisi; antidemokratik diye tavsif edilen 
kanunların kaldırılmasını ve milletin serbest 
oy vermesini sağlıyacak kanun ve tedbirler 
alınacağını vait buyuruyorlar mı? 

Üçüncüsü; sıkıyönetimi kaldıracaklar mı? 
Velhasıl bizimle mücadele yapamıyan ve 

yapmaktan kaçınan Halk Partisinin yerine ge
çip bizimle mücadele yapmıyacağmı ve eşit 
muamele yapacağını şu yüksek Meclisten tek-
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rar edebilirler mi, teminat verebilirler mi? Ve
remezlerse şimdiden çekilsinler. Çünkü Türk 
Milleti böyle bir Hükümet istemiyor. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Sayın 
arkadaşlarım; ben yeni Hükümetin huzurunu
za getirdiği beyannamenin iç politika durumu
na ait olna kısmı üzerinde bir dakika durmak 
istiyorum. 

Beyannamenin bu kısmı tamamiyle Cumhur
başkanımızın 12 Temmuz beyannamesinin ru
hu ve anlayışı içinde yazılmıştır. Bu, tatmin 
edici, temin edici bir şeydir. Bu itibarla Hasan 
Saka Hükümetine bu yolda muvaffakiyetler 
dilemek her samimî arkadaşımızın vazifesidir 
zannederim. (Bravo sesleri). Bugün muhtelif 
arkadaşlarımız bu beyannamenin bu kısmına, 
dolayısiyle İnönü'nün 12 Temmuz beyanname
sine ve memleketteki iç politika tutumuna te
mas etmiş oldular. Onun için müsaade ederse
niz ben de bir an için Cumhurbaşkanının 12 
Temmuz beyanamesi ve dolayısiyle Hükümeti
miz beyannamesindeki buna ait kısım üzerin
de, mahiyetleri bakımından, durmak istiyo
rum. 

Yalnız bu öyle bir bahistir ki, bir parti 
noktainazarı değildir. Bu bahis bir parti nok
tainazarı olarak tetkik edilemez. Bu bir millî 
meseledir. Onun için partili olmaktan tecerrüt 
ederek bir an sadece bir Milletvekili sıfatiyle 
konuşmak isterim. Ancak bu suretle objektif 
bir mütalâaya varabiliriz. Evet, bu bir millî 
meseledir. Bütün arkadaşları böyle düşürmeye 
davet ederim. Nasıl bir dış meselede, bir mem
leket müdafaası meselesinde tam mutabakat ha
linde isek bu meselede de tam bir mutabakata 
varmamız zarureti vardır. 

Cumhurbaşkanının 12 Temmuz beyannamesi 
Anayasanın millî hâkimiyete ait olan maddeleri
nin tamamı tamamına tatbik edileceğini tekef
fül etmektedir. Cumhurbaşkanı millete karşı 
bize, partilere kefil olmaktadır. Ve bugün ikti
dara gelen yeni Hükümetimiz de bu bahis üzerin
de o beyanname ile tam mutabakat halinde oldu
ğunu bize bildirmektedir. 

Şimdi bu beyannamenin mahiyeti nedir? Bu
nun üzerinde biran durmamız lâzımdır. Acaba 
demokratik bir memlekette bir Cumhurbaşkanı 
her sene bu türlü beyannameler mi neşreder? Ve 
her yeni gelen Hükümet programında böyle te
minatlar mı verir? Biliriz ki, hayır! Bir hususi 
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I vaziyet Cumhurbaşkanımızı böyle bir beyanname 

neşretmeye ve yeni gelen Hükümeti de böyle bir 
\;ı:'Lte bulunmaya mecbur etmiştir. Niçin? On
larla farkımız nedir? Diğer garp devletlerinden 
farkımız nedir? 

Bunu bir bedbin arkadaşa sorarsanız der ki, 
«Efendim, bizde millî hâkimiyet yoktur ki, bizde 
demokrasi yoktur ki» 

Arkadaşlar, bizde demokrasi var mıdır, yok 
mudur? Halimizden bellidir. Hükümet beyan
namesi üzerinde biz Grupumuzda üç gün kavga 

I ettik. İki gün de demokratlar kavga etti. Ve ni
hayet burada da görüşüyoruz. Demokrasi denilen 
şey budur. Demokrasiden başka şeyler bekliyen-
ler varsa yanılmışlardır. Demokrasi demek, her
kesin fikirlerini serbestçe ortaya koyması ve ser
bestçe konuşması demektir. Budur asıl demok
rasi. Millî hâkimiyet de bu demektir. 

Demokrasi denilen mefhum aşariyle belli 
olur. Bunlar anasırı erbaa gibi şeyler, su, hava 
gibi şeylerdir. İçinde yaşayan canlı varlıklara 
bakarsınız, ondan mevcudiyetini anlarsınız. De
mokrasi balığı millî hâkimiyet denizi içinde yü
zer. Nerde ki balık vardır ve yüzüyor, orada su, 

I vardır, deniz vardır. Nerde ki kuş vardır, ve 
uçuyor, orada hava vardır. Gazetelerimizin son 
zamanlardaki haline bakınız. Bunlar yırtıcı kuş
lar gibi uçmaktadırlar. Bizde demokrasinin vü
cudunu, millî hâkimiyetin vücudunu inkâr 
edemeyiz. 

Ama olmıyan bir şey var, aksayan bir şey 
vardır ki, Cumhurbaşkanı bir kefalet beyanna
mesi neşretmeye mecbur oluyor ve yeni gelen 
Hükümet de beyannamesinin başına bir teminat 
mektubu bağlıyor. Olmayan şey, arkadaşlar, 
alışkanlıktır, Biz bu rejim içersine çok yeni gir
mişizdir. Demokrasinin bütün teşkilâtını bizim 
inkilâp rejimimiz hazırlamıştır. Fakat onun 
fonksiyone etmesi ancak yakm zamanda mümkün 
olmuştur. İki senedenberi bu rejime girmiş bulu
nuyoruz. Devlet ve millet hayatında bu müddet 
çok kısadır ve bu kadar kısa bir zamanda bu 
kadar yol almak, başka milletlere nasip olma
mıştır. 

Onun için henüz intibaksızlık vardır. Fakat 
süratle intibak etmekteyiz. Meselâ bir sene evvel
ki konuşmalarımızla bu seferki konuşmalarımız 
arasında derin bir fark vardır. Halk arasında da 
bir sene evvelki hava ile bugünkü hava arasında 

I yine geniş bir fark vardır. Bu alışkınlık devre-
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sinde biz çok güç zamanlar geçirdik, heyecanlı 
zamanlar geçirdik. 

Bilhassa bu devre, teşekkül eden iki parti 
arasında karşılıklı ithamlar şeklinde tecelli etti. 
Bir taraftan «Sen demokrasiye inanmıyorsun, sen 
milletin haklarını geri almaya çalışıyorsun, sen 
baskı yapıyorsun dendi. Bunun mukabili ise 
«Sen ihtilâl hazırlıyorsun, sen suikast yapıyor
sun, tezvir, yahut tahrik yapıyorsun», oldu. 

Bu hava içinde geçmiş bir senemiz vardır, 
kaybedilmiş bir senemiz vardır. Ama tecrübe
sizlik yüzünden bu yapılmıştır. Demokratik kav
galar kardeş kavgasına benzer. Kardeşinizle 
kavga eder, eder, sonra yine aynı evde oturur 
ve konuşursunuz. Çünkü, bir yahut iki kardeş 
vardır, onları da değiştiremezsiniz. Partiler de 
de böyledir. Yaptıkları kavga kardeş kavgası
dır. Günün birinde yüz yüze geliriz. Yüz yüze 
bakmaya mecburuz. Çünkü bu milletin işini gö
receğiz. Biz yüz yüze geldiğimiz zamanda iş baş
ka türlü oldu, O «Sen ispat et bakalım benim 
ihtilâlci olduğumu, tahrik yaptığımı» öteki ta
raf da «Benim, tazyik yaptığımı, demokrasi yo
lunda samimî olmadığını, istibdat rejimine doğ
ru gitmekte, olduğumu sen ispat et» dedi. Ha
kikat odur ki, arkadaşlar, ne o ispat edebilir 
ne de bu. 

Arada olmuş şeyler vardır. Fakat bunlar 
münferit vakalar halindedir. İki parti de va
tanperverdir, bunlar vatanperver partilerdir. 
Dış politikada birleşmeleriyle bunun çok gü
zel bir misalini vermişlerdir. Zaten bu suçlar 
onların ikisine de yakışmaz. Yalnız münferit 
suçlar vardır ki, işte bunlar ortadan kalkmalı
dır. Fakat hiçbir parti diğerine bu suçları sis
tematik bir şekilde işlediğini isnat edemez. 

İşte 12 Temmuz beyannamesi böyle bir hava 
içinde yayınlanmıştır. İhtiyaca uygun ve za
manında bir beyannemedir. Hakikaten bu kav
ga devri geçtikten sonra bu esas üzerinde, de
mokrasi esası üzerinde birleşmemiz lâzımdır. 
Bu nokta üzerinde partilerin birleşmesi zaruri
dir arkadaşlar. 

Ortada bir tek noktai nazar vardır. Bu da, 
millî hâkimiyetin kayıtsız, şartsız tecellisidir. Bu 
noktai nazar dışında hiçbir parti başka bir nok
tai nazar taşıyamaz. Çünkü partiler millî hâki
miyet temeli üzerine kurulmuşlardır. Bir parti 
kendi temelini nasıl tahrip edebilir, kendi bas
tığı dalı nasıl kesebilir? Amma kesen de olur. 
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Sonra ne olur? Allah bilir. Hoş bunu biz de bi
liriz. Mitler gibi bir demokrasi içinden gelir, 
bir istibdat rejimi kurar. Veya Musolini gibi bir 
ihtilâl içinden çıkar, yine bir istibdat rejimi 
kurar. Bunların gittikleri yol gözümüzün önün
dedir arkadaşlar Türkiye'de hiçbir parti bu yola 
gitmiyecektir. 

Ohalde bu anlayış esası üzerinde birleşmemiz 
zarureti vardır. Hasan Saka Hükümeti «Bu 
yolda bütün kuvvetimle çalışacağım» diyor. Biz 
onun bu sözüne inanıyoruz. Tereddüt edenler, 
şüphe edenler olabilir. Tereddüt ve şüphe her 
vatandaşın hakkıdır. Bu tereddüt ve şüpheleri 
izale eecek şey de Hükümetin icaraatı olacaktır. 
Başka çaresi yoktur. Başka türlü hiç kimseyi 
ikna edemeyiz. 

Masan Saka Hükümeti temenni ederim çok 
ömürlü olsun. Fakat bu demokrasi hayatıdır, 
günün birinde çekilecektir. Başka bir Hükü
met gelecektir, tun it ederim ki, o Hükümet 
beyannamesinin, başında böyle bir teminat ver-
miye kaini ıyacaktır. Çünkü biz bu millî esas 
üzerinde anlaşmış bulunacağız. 

Bu istikamet dışında yapılan konuşmalar ve 
neşriyat iyi bir şey değildir. Sayın Adnan 
Menderes'in buradaki beyanatı bu millî ve müş
terek dâvaya yardım etmemiştir. Açık söyliye-
yim kendisine, bu nevi konuşmalar müşterek 
ve millî anlayışımızı takviye etmez. Bu yolda 
konuşan başka arkadaşlar da, hangi partiye 
mensup olursa olsun, bu anlayışa hizmet et
memişlerdi ı*. 

Bunu bir millî zihniyet ve anlayış haline ge
tirmemiz lâzımdır. Bu bizim partilerimizin vazi
feleridir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; dünyada bir türlü demokrasi 
vardır, o da, millî hakimiyetin tam olarak te
cellisidir. Demokrasi usulleri birbirinden ayrı
lır, fakat bütün usullerin hedefleri millî hâki
miyetin tam olarak tecellisidir. Bunun için 
çalışmamız lâzımdır. Halka vermeye mecbur ol
duğumuz terbiye de şudur : 

Her vatandaş siyasi haklarını alacaktır. Fa
kat derhal ikinci şart: Her vatandaş kendi hakla-
riyle iktifa edecektir, kendi haklarına razı ola
caktır. Bunu kısa bir zamanda memleketimizde 
elbirliğiyle bir terbiye haline getireceğimizi ben 
çok umuyorum. 

Bir de su vardır ki, demokrasiler memleket-
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ten memlekte değişir. Prensipler değişmez am
ma tatbikleri değişir. Memleketler demokrasiye 
renk verirler. Bu da o milletlerin seciyelerine, 
uyanıklıklarına bağlı bir şeydir. Memleket var
dır ki, demokrasi ile perişan olmuştur, memle
ket vardır ki, dünyanın en kuvvetli hükümetleri
ni ancak demokrasi sayesinde kurmuştur. 

Bu hususta da bizim memleketimizde birkaç 
senedenberi şüpheler, tereddütler hâsıl olmuş
tur. «Biz bu demokrasiyi başaramayız» diyen
ler olmuştur. Daha iki sene evvel «fîöreceksiniz, 
Balkan memleketlerine döneceğiz» diyenler ol
muştur. Arkadaşlar, bunlar bizim millî tarihi
mizi bilmiyen, millî tarihimize inanmıyanlardır. 
Bunlar milletin yüksek seciyesine itimadı olmı-
yanlardır. tşte iki sene olmuştur, hiçbir Bal
kan memleketine benzememişizdir. (Benzemiye-
ceğiz sesleri) ve asla benzemiyeceğiz. 

Benim asîl milletim, benim hakkı, hukuku ta
nıyan milletim, nizam ve intizam bilen mille
tim hiçbir zaman bir Balkan milletine benze-
miyeccktir. Benim bu topraklar üzerinde do
kuz yüz senedenberi kudretli devletler kurmuş 
olan milletim, güzel bir medeniyet meydana ge
tirmiş olan milletim elbette demokrasi rejiminde 
de en güzel örneği verecektir. 

(-TCLÂli BAYATI (istanbul) — Biz de ona 
inandığımız için çalışıyoraz. 

TAHSİN BANOtroCîLU (Devamla) — Bir 
gün gelecek Türk Demokrasisi dünyada örnek 
olarak gösterilecektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, yeni kurulmuş Hükümetin 
beyannamesini okuması ve bu beyanname ile 
gelen Hükümetin istediği itimadın verilip veril
memesi işinin müzakeresi dolayısiyle bugün 
Mecliste hâsıl olan havayı, bilhassa muhterem 
arkadaşım ismail Rüştü Aksal ve Tahsin Ban-
guoğlu'nun sarih ifadelerle milletin özüne, şu
uruna ve bütünlüğüne dayanarak ve böyle bir 
milletin kaderinin demokrasi rejiminde daha 
iyi olacağına inanarak yaptıkları konuşmalarla 
hâsıl olan havayı memnunlukla kaydediyoruz. 
memleketteki mücadelenin iyice anlaşılması kar
şısında Mecliste, müşterek bir ruh bulabileceği
ni ispat etmek bakımından bu anlayış havası 
cidden millet huzurunda tecelli eden millî bir 
hâdisedir. (Soldan ve sağdan alkışlar). 

Türk vatan realitesi millî nıisakla bölünmez
lik ve istiklâl dâ vasiyi e her vatandaşın bağrı n-
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da bir ideal olmuştur. Türk milleti İmperator-
luklar kurmuş ve devirlerin türlü husumetlerine 
göğüs gererek medeni milletler camiasında var
lığını ispat etmiş bir millet olarak ayakta du
ruyor. Bu arada köy, kasaba, şehir, büyük şe
hir, bütün millet, millet olarak sükûnetle daha 
ileri bir millet olmanın ve memleketteki aksak
lıkların noksanlıkların düzenlenmesi kaygısın-
dadır. Bütün dünya tarihine istinat ederek hep 
beraber tesbit ediyoruz ki fert olarak cemiyet 
olarak; Devlet olarak yüksek bir milletin var 
olması için hürriyet idealine bağlı, demokrasi 
sistemine bağlı bir Türkiye'ye kavuşmak gerek
mekte ve bütün bu emelleri, gayeleri, tahakkuk 
ettirecek yegâne çare olarak meydanda durmak
tadır. Buna inanan Demokrat Parti milletin ka
derinde üzerine aldığı vazifeleri ifa etmek endi
şesi içinde elbette bu havanın hergün yeni bir 
inkişafa mazhar olmasını temenni etmekten 
başka bir şey yapacak değildir. Onun için ya
kın geçmişe dönerek, Samsun'da Devlet Baş
kanımıza hitap eden vatandaş gibi bugüne ka
dar olan hâdiseler bir yana, diye işe girişebilir-
sek ; arkadaşlar her birimiz hakikaten ruhları
mızın derinliğinden koşup gelen seslere uyarak 
bugüne kadar olan hâdiseler bir yana diyebilir-
sek ve Milletvekili olmanın omuzlarımıza yük
lediği ağır mesuliyeti heran idrak ederek mille
tin yeni bir devire kavuşmasını temin etmek 
yolunu alabilirsek hepimiz hakkiyle öğünebili-
riz. Bu idealin her vatandaşın malı olduğunu 
ve Devletin her türlü teşekkülüne hâkim oldu
ğunu gördüğümüz andan itibaren hakikaten 
Türkiyede iktisadiyatta, edebiyatta, sanatta 
ileri şan ve şerefle dolu yeni bir devir açılacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bu siyasi anlayışı 
böylece tesbit etmek her birimize ayrı ayrı hu
zur veren bir hâdise olduğu için müsaadenizle 
şu noktayı da belirtmek zarureti lâzımdır. 
Bakıyorum, harbiyemizin tarihi yüz şu kadar 
senelik, tıbbiyemizin tarihi, yüz şu kadar se
nelik, tophaneyi beraber nazarıdikkate alır
sak, mühendishanemizin tarihi şu kadar sene
liktir. 25 yılda millet için kurulmuş, halk için 
kurulmuş bir devlet manzumesi içinde hakika
ten yeni bir terakkiye kavuşmak için faaliyet
ler vardır. Fakat arkadaşlar,, hakikaten tes
lim etmek meebiriyetindeyiz ki, bu gayretler 
tam netice vermemekte ve kâfi gelmemektedir. 
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yeni münakale sisteminin getirdiği müsait ha
va içinde medeni dünyadaki inkişafı hergün 
sezebilen mühendisi, hergün sezebilen 
doktoru hergün sezebilen iktisatçısı 
bunun yanında da herbirimizin ruhunda muha
faza ettiğimiz terakki arzusu ve gayesi bunla
rın hepsi gerçektir. Fakat aldığımız mesafe re
alite olarak millet dertlerinin toptan hal çare
sini bulma bakımından cidden hepimizi* temin 
edecek hepimize sükûn ve huzur verecek bir 
mertebede değildir. Onun için sayın Tahsin 
Banguoğlu arkadaşımızın mütalâalarını dinler
ken ben, felsefi görüşler yanında millet dert
lerinin çaresini bulacak millî murakabeyi de
mokrasiyi biraz daha ilerletmek milletin kade
rinin biran evvel iyiye doğru, hatalardan sa
lim, her gün hatalarını tashih edebilen bir ida
re makinesine kavuşmayı elbette hepimiz arzu 
ediyoruz. Tarih, devlet hakkındaki görüşlerimizi 
biran evvel düzeltmezsek, millet meselelerinde 
zaman kaybetmekten, yarın herbirerimizi me
sul tutacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şu dağınık sözlerim
le siyasi görüşlerimi açıklamıya muvaffak ol-
(lumsa, programın tatbikat kısmına geçeceğim ; 

Arkadaşlar; programı yukarıdan aşağı oku
dum, muhtelif arkadaşlarım da çeşitli meselelere 
temas ettiler, ben Türkiye'de tesbit edilmesi lâ-

zımgelen bir realitenin üzerine parmak koyacağım. 
Hiz arkadaşlar, falar milletiz. Tarihî sebeplerini a-
ramıyorum, kimseye de mesuliyet tevcih etmiyo
rum. O halde nasıl olur da böyle bir milletin Hü
kümeti programında «tasarruf» kelimesini yalnız 
Devlet kadrosundan bahsettiği zaman zikreder? 
Yukardan aşağıya okuyorum: Temenniler ye
rinde. Fakat geçmişe rücu ediyorum: Tasarruf 
denilen kelime her Hükümet programının başın
da zikredildiği halde, tasarrufu realize edemi-
yen bir Devlet sistemi içinde yeni Hükümetin 
programım yalım Devlet kadrosundan bahse
derken ve hu kadronun tensikmdan bahseder
ken tasarruftan bahsetmesi beni korkuttu arka
daşlar. 

Arkadaşlar, tasarruf Türk Devleti için öy
le değişmez bir akide olmalıdır. Demin Doktor 
Mazhar ("îermen arkadaşımız dediler ki; temen
niler büyük rakamlara dayanıyor, bu nasıl ola
cak? Arkadaşlar, biz her işimizi tasarruf zih
niyeti içerisinde takip etmek sayesinde yapacağız. 
Bu tasarruf fikrini bütün Devlet işlerine nasıl 

teşmil edebiliriz diye düşünmeliyiz. Yine arka
daşlar, hiçbir şahsa mesuliyet tevcih etmek zih
niyetine saplanmadan söylüyorum: Siyasal Bil
giler okulunda bir şehircilik dersi mevcut iken 
Türkiye'de biz hâlâ şehirciliği meydan açmak 
diye anlıyoruz ve biz halâ park yapmak işini 
mektep yapmak işine tercih ediyoruz. Tasarruf 
kelimesi iki zihniyetle tecelli eder. Birisi fakir 
bir millet olmanın ve mazide türlü ihmaller ve
ya tarihî zaruretlerin meydana getirdikleri ek
sikliklerimizi biran evvel tamamlamk zaruretinin 
ilcası altında her imkânı illâ ve illâ mahalline 
sarfetınek gibi bir zaruret içerisinde olduğumu 
zu anlamalıyız. Arkadaşlar bu iş halk hayatında 
şöyle tecelli eder. K\ yapmak istiyen bir vatan
daş, her türlü ihtiyacından tecerrüt ederek evi
ne evvelâ maşa ie sacayağı alır. Hiçbir zaman 
arkadşlar, lüks koltuk, maroken eşya almak 
zaruretini hissetmez. Kvvelâ iktisadi varlığımızı 
böylece korumak zaruret indeyiz. Binaenaleyh 
iktidara gelen bütün ITürk Hükümetleri, hangi 
partiye mensup olursa olsun mutlak bir tasarruf 
zihniyeti içinde birçok dertlerimizin çaresini bul
mak ıztırarmdadır. Bu hakikati böyle tesbit 
ettikten sonra demin işaret ettiğim bir noktaya 
döneceğim. Biz; şimdiye kadar husule gelen in-
kilâpları, yüz küsur senedir vücuda gelen inki-
lâplari; Hükümeti ıslah etmek, Devlet teşkilâ
tını ıslah etmek ve bu sayede ileri millet olmak 
gibi dar bir anlayış çerçevesi içinde kalmış ola
rak mütalâa etmeliyiz. 

Arkadaşlar bunun aksi nazariye tam bir de
mokratik anlayışla ortaya konması lâznngelen 
bir dâva şudur: Biz yüksek bir millet olmak 
dâvasmdayız. Ferdi yüksek, cemiyeti yüksek, 
Devleti yüksek vasıflı bir millet. O halde Dev
let icraatının istikameti; süs yapmak, Devletin 
satvetini gösterecek inşaat yapmak değil, ferdin 
kültürel ve iktisadi seviyesini yükselten tedbir
ler üzerinde olmak lâzımgelir. Mevzuu buraya 
getirince haklı olarak şunu söylivebiliriz: Hü
kümet başına gelen Hasan Saka, bu memleketin 
tahsil ve tedris hayatında uzun müddet hizmet 
etmiş bir insan olmak sıfatiyle, nasıl oluyor da 
programında, 1947 nin hakikatlerini ihtiva et
mesi lâznngelen programlarında, ayakta duran 
meseleleri nasıl halledeceğini göstermesi lâzım-
gelen programında maarif işlerini ayrıca ele 
almamış bulunuyor. 

Arkadaşlar; Türkiye'de ilk tahsilin mecbu-
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riyeti hakkında bir kanun vardır. Bu kanun, 
tam kelimeyi kullanmak ieabederse, kanunun 
tatbiki mecburiyeti karşısında Devlet vazifesi
ni yapmadığı için âdeta gülünç bir manzara ar-
zediyor. ilk tahsilin mecburiyetine dair olan 
kanun çıkaran bir Devlet bu tahsili görmek is
teyen vatandaşlara mektep temin etmek işini 
bütün işlerinin başında sayıp da bu işleri hallet
mek peşinde değildir. 

Arkadaşlar bundan evvel Köy Enstitülerine 
dair olan bir müzakerede Saym Maarif Vekili 
arkadaşımız ilk tahsil meselesinin bel kemiğini 
teşkil eden kadro işine temas ettiği halde Hükü
met 25 senedir maaşını park yapmak için âbide 
yapmak için zaman zaman teraküm ettirerek 
verdiğimiz ve 15 lira maaşla başlayıp 20 senede 
22,5 lira maaşı idrak edememiş olan ilk tedrisat 
muallimleri kadrosunu hâlâ mahallî idare çer-
ç.ivesi içinde onların sıfırı bulmuş bütçeleri 
içinde yürütülecek ve yürümekte olan bir hiz
met telâkki ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, milletin kültürünü 
yükseltmek, bu her şeyden evvel ilk öğretimle 
mümkün olur. îlk öğretim meselesini halletmiş 
bir Devlet ordusunu iki misli kuvvetlendirmiş 
demektir. Bugünkü teknik vasıtaların inkişafını 
da düşünürsek bunun mânası üzerinde tereddüt 
edecek bir tek arkadaş olmadığı kanaatında-
yım. O halde arkadaşlar, dâva milletçe yüksel
menin esaslarını, çarelerini aramak olunca i ka
bul edersiniz ki kültür meselesinin halli, ikti
sadi işlerin halli ile beraber başta yürümesi lâ
zım gelen bir mevzudur. Onun için, yeni kabi
nede de Millî Eğitim Bakanlığı mevkiinde bu
lunan Türkiye'de ilk öğretim işinin halli bir 
Devlet işi olduğu kadar benim de şahsi gayem-
dir, diyen Sayın Bakan arkadaşımın bu mese
lenin esaslı unsurlarından birini teşkil eden ilk 
öğretmenlerin maaşlarının muvazeneye alınma
sı vadinin önümüzdeki bütçe ile muhakkak ve 
muhakkak temin etmeleri lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu, şimdiye kadar ihmal edildi 
ise biraz da ilkokul öğretmenlerinin sayısının 
20 bine yaklaşmış olmasından dolayı ihmal edil
miştir. Fakat teknik tedrisat zaruretini çok geç 
anlamış bulunuyoruz, şurada Hükümet progra
mı üzerinde konuşurken fırsattan istifade ede
rek söyliyeyim, bunun için nasıl 70 milyon lira 
vermiş isek, Türk kültür dâvasının kaburgasını 
teşkil eden ilk tahsil meselesini hallederken, 
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önümüzdeki seneler içinde lâzım gelen parayı 
ayırmalıyız. Bu hususun hemen diğer meselele
rin başında olarak ele alınmasını bendeniz za
ruri görüyorum. 

Arkadaşlar, Hükümet iş başına geçtiği an
dan itibaren derhal halledilmesi gereken Tür
kiye'de bir de mahallî idareler meselesi vardır. 

Dikkat ettim programda umumi idareye ait 
işlerden bahsederken Hükümet bu meseleye te
mas dahi etmiyor. Halbuki hatırlarsınız bele
diyelerimizin tediye kudret ve takatini bir tara
fa bırakırsak mahallî idarelerimiz öğretmen 
maaşını tediye edemiyecek • duruma gelmiştir. 
O halde nasıl olur da, şu hayatı zarureti nasıl 
halledeceğini Hükümet programında ifade etme
den Meclisten itimat istemek mevkiine gelebilir. 

Muhterem arkadaşlar; müsaade ederseniz bu 
esas meselelerin programda yer alması ve halli 
istikameti gösterildikten sonra Hükümetin Mec
listen itimat istemesi muvafık olur. Son söz ola
rak bugünkü müzakerelerin umumi havasından 
duyduğum memnunluğu tekrar kaydederek önü
müzdeki çalışmalarımızda bu zihniyetle Türki-
yedeki siyasi vasatın daha çok inkişaf etmesi 
ve demokrasinin gerçekleşmesi yolunda yeni 
yeni merhaleler katedilmesi ümidiyle huzuru
nuzdan ayrılıyorum. (Sağdan ve soldan alkışlar). 

NtHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar; hepiniz gibi, bu kürsüde, benden önce söz 
almış olan muhterem arkadaşları ben de derin 
bir dikkatele dinledim. Bunlar arasında bilhas
sa Muhalif Partili arkadaşlarımın sözlerine hu
susi bir itina atfettim. Çünkü; bendenizin nâçiz 
kanaatımca îktidar Partisi mensuplarının, mu
halefetten gelecek tenkit ve ikazlara kulakları 
daima dört açılmış olması lâzımdır. 

Muhalif Partili arkadaşlarımın sözleri arasın
da beni en ziyade endişe ile üzerinde durmaya 
sevkeden husus şu oldu: Bazı muhalif muhterem 
arkadaşlarım, Hasan Saka Kabinesinin progra
mında 12 Temmuz zihniyetinin kâfi derecede hâ
kim olmadığı hissine kapılmış bulunuyor. Hattâ, 
bunlardan birisi 12 Temmuz Beyannamesinin ar
tık bir hayalden ibaret kaldığından bahsetti. Ben
deniz bu noktai nazara asla iştirak etmemekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Temmuz Beyan
namesi bir hayal olamaz. Bundan sonra bu mil
letin hayatında geçecek her dakika, her an 12 
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Temmuz Beyannamesinin yarattığı havanın daha ; 
salim bir şekil, daha salim bir hal alması uğrun- i 
da sarf edilen gayretlerle olacaktır. (Sağdan al
kışlar) . Hasan Saka Kabinesi 12 Temmuz Beyan
namesinin yarattığı zihniyet içinde iktidara gel- | 
mistir. O zihniyet içinde iktidarda kalacaktır 
ve o zihniyetin memlekette hâkim olmasına ça
lışacaktır. (Sağdan, bravo sesleri). Hasan Saka I 
Kabinesinin Beyannamesinde bunu tamamiyle 
tavzih edilmiş, tâyin edilmiş gördüm ve bunun ' 
huzuru içindeyim. 

Arkadaşlar, burada kendimizi bir dakika için j 
bir hayale verelim ve diyelim ki, Hasan Saka Ka
binesi. 12 Temmuz Beyannamesini baltalamak az
mindedir. Arkadaşlar, değil Hasan Saka Kabine
si, hangi temayülde, hangi Hükümet hangi ter
tiple iktidara gelirse gelsin, 12 Temmuz Beyan
namesinin gösterdiği istikametten aksi bir isti
kamet tutamaz. Çünkü, Türk Millet 12 Tem
muz Beyannamesinin zihniyetiyle beraber oldu
ğunun, türlü vesilelerle, türlü şekilde, âdeta bir 
pilebisit halinde izhar etmiş bulunmaktadır. (Sağ
dan ve soldan alkışlar, bravo sesleri). 

Sayın ve değerli Adnan Menderes arkadaşım, 
Hasan Saka Hükümetinin demokrasiyi tekmil 
icaplariyle bu memlekette yerleştirmek dâvasında 
kâfi derecede süratle yürüyüp yürümiyeceği 
hususunda tereddütlerini izhar ettiler. Ben, Dev
let adamlarının ve şahısların arzu ve kabiliyet
lerini bir tarafa bırakarak, sadece bir sistem olarak 
demokrasiyi mütalâa ederek Hasan Saka'nm bu 
yolda yürümekten başka bir şey yapuımyacağım 
huzurunuzda nuçizane isbat etmeye çalışacağım: 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette de
mokrasi serbest konuşmak ve serbest yazmakla 
başlar. Bu memlekette serbest konuşmayı ve ser
best yazmayı esas olarak kabul etitk mi, artık 
onun neticeleri çorap söküğü gibi devam eder 
ve onun arkasında tek dereceli seçim gelir. Mem
leketimizde bunu gördük. Bir defa tek dereceli 
seçim kabul edildi mi, artık onun önünde dura
cak hiçbir kuvvet yoktur. Demokrasi bütün icap
lariyle yerleşecektir. Ben o kanaattayım. Bunu 
bu kürsüden ifade ediyorum. Evvelce de müta-
addit yazılarımda yazdım. 25 senedenberi bu 
memlekette başarılan işlere derin hayranlık du- j 
yan bir insanım. Evet, bu 25 sene içerisinde 
halk için halka rağmen de olsa çalışılmıştır. Za- j 
manın icabettirdiği bazı kanunlar çıkarılmıştır. 
O kanunlar bugün meriyettedir. Fakat zamanı I 
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gelecek ıre hattâ o zaman gelmiştir, bunlar ayık
lanacaktır. Bugün içine girdiğimiz sistemin tek
mil icapları tereddütsüz, kayıtsız, şartsız tahak
kuk edecektir. Ettirmemek hiç birimizin elinde 
değildir. (Sağdan bravo sesleri alkışlar). 

Ben şahsan eminim ki, Muhterem Hasan Sa
ka bu zihniyeti önceden anlamış olarak mesuli
yeti takabbül etmiş ve programını ona göre yap
mıştır. Kendilerinin tatbikatta bu iş üzerinde 
başarı göstereceklerine inanarak kendilerine dün 
grupta olduğu gibi burada da seve, seve itimat 
reyi vereceklerden biri de ben olacağını. 

Biran için, bütün Türk milletinin, İm yüksek 
milletin müşterek dâvası olan dâvaya, maziye 
bağlı kalmak, bugünkü vaziyeti idame etmek 
ımıksadiyie ayak diremek ve yahut yeni hayattan 
başı dönerek Türk demokrasisini soysuzlaştır
mak ve bu işi baltalamak tertipleri alınacağını 
ve hattâ alındığını farzedelim. Böyle bir hah1 

ve tertibe başvuranlar Türk milletinin lanet dal
gaları önünde muhakkak eriyeceklerdir ve tarihin 
lanet sayfaları içinde gömüleceklerdir. (Sağdan 
alkışlar) Bunu görmemek için kör olmak dahi 
kâfi değildir. Bundan dolayı bu dâva muhakkak 
muvaffakiyet yolunda yürüyecektir. Yüzde yüz 
muvaffak olacaktır. Okadar ki, bizi dışardan 
seyreden milletleri gıpta ettirecek kadar muvaf
fak olacaktır. 

Tahsin Banguoğlu'nun sözlerine işaret ede
rek ben de sözlerimi şu şekilde bitireceğim: Bu 
dâva süratle gelişme yolundadır. İki Parti ara
sında ve bütün muhalefet unsurlariyle iktidar 
arasında hâsıl olmuş olan iş ve elbirliğiyle bu 
ana dâvayı takviye etmeye çalışalım. Bu suretle 
göreceğiz ki, tahminimizden de çabuk bir zaman
da tahakkuk edecek demokrasi bu memlekete ebe
diyen payidar olacaktır. (Sağdan şiddetli alkış
lar). 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Gümüşime) — Sa
yın arkadaşlarım, Büyük Devlet adamımız Cum
hurbaşkanımız İnönü demokrasinin memleke
tin bünyesine uygun olarak daha ileri inkişaf 
arzetmesi için 12 Temmuz beyannamesinde 
vermiş olduğu direktifler içinde veyahut görüş
leri arasında şöyle cümleler vardır; 

«Karşılıklı şikâyetler arasında hakikat pay
ları vardır» 

«Geçmiş günler içinde idarecilerimiz müşkül 
şartlar altında vazifelerini yapmışlardır. Zaman 
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olmuştur ki, Hükümetin mevcudiyeti bile şüphe
ye düşmüştür.» 

Sayın arkadaşlarım büyük Cumhurbaşkanın 
bu görüşleriyle Sayın Hasan Saka Hükümetinin 
programı arasında bir mukayese yaptıktan somra 
Programın 12 Temmuz beyannamesiyle tama-
man mutabık olduğu ve aynı ruhu taşıdığına 
iman ederek Hasan Saka kabinesine başarı dile
mekten başka diyeceğim birşey yoktur. Bu ba
şarı dileğimle memlekette demokrasinin sürat
le kökleşmesini temenni ederek bir noktaya 
işaret etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Arkadaşlar, benim siyasi hayatım 8 Ağustos 
1942 de başlar. Beş senelik bir ömrü vardır. Bu 
siyasi hayat içerisinde bazı kusurlar yapmış ola
bilirim. Fakat ömrünün 40 senesi siyasi ha
yatta geçmiş insanların yaptığı kusurlar bizim 
kadar siyasi yaşta bulunanların yaptığı kusurlar
dan daha çok ağırdır. 

Aziz arkadaşlarım, bize diyorlar ki, Milletve
killerinin polisle takip edildiği bir memlekette 
domokrasi olamaz. Beni kürsüye getiren ve hu
zurunuzu, sizi rahatsız etmeme sebep budur. Ar
kadaşlar bütün şeref ve namusumla sizi temin 
ederim ki Türkiye'de benim bakanlık yaptığım 
devrede, hiçbir Milletvekili takip edilmemiş 
ve takip emri veren herhangi bir âmire rastlanma
mıştır. Ve herhangi bir takip emri de verilme
miştir. Herhangi bir âmir tarafından bir Millet
vekili için takip emrinin verilmiş olmasını zül 
telâkki eder ve böyle bir isnadı kesin olarak red
dederim. 

CELÂL BATAK (İstanbul) — İçimize gir
diler, içtimamızda bile bulundular. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Devamla) — Am
ma iki kişi yanyana konuşurken Devlet, millet 
meseleleri görüşülürken tabiî olarak kulağını 
vermişse, âmirinden emir almadan dinlemiş ? ise 
bunu mesul bir makam tarafından emir vejril-
miş gibi telâkki etmek günahtır, yazıktır. Tek
rar ediyorum, böyle bir hâdise yoktur, böyle bir 
emir verilmemiştir. Çünkü Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yer alan Milletvekillerinin taki
bine lüzum yoktur, onlar hür insanlardır, di
ledikleri gibi konuşur, diledikleri gibi fikirleri
ni ifade ederler. Onları kanaatları ve vicdani 
duygularını öğrenmek için polisle takip etmek 
asla doğru değildir, onlar açık insanlardır. Böyle 
bir şeye ihtiyaç da yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, bundan sonra şuna işa-
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I ret etmek istiyorum. Ben yüksek itimadınıza maz-
j har olarak İçişleri Bakanlığı vazifesini deruhte 

elliğim anda Başbakan Recep Peker bana şu 
direktifi vermiştir: En büyük kuvvetimiz kanun-

| dur, Türkiye'de yalnız kanun hâkim olacaktır. 
j Buna dikkat ediniz. îşte millet huzurunda ve 
| sizin huzurunuzda arzediyorum. Her idare âmi

rine verdiğim direktif bütün olayların üstünde 
kalacaksınız memlekette kanunu hâkim kıla-
caksınızdır. Arkadaşlar, şahsi kusurlar hatalar 

I olabilir. Bunları bir külle mal etmek doğru de-
j ğildir. Türkiyede vatandaşın hakkına karşı gel

miş tek bir polis tek bir jandarma yoktur ki, 
J hakkında takibat yapılmasın ve kanun icabı yc-
i riııe getirilmesin. îşte bu zihniyette bir ada-
I m iz arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri ve alkış

lar). (Başbakan Hasarı .Saka soldan yapılan al-
j kışlarla kürsüye geldi). 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
I Hükümetin beyannamesi üzerine huzurunuzda 

söz alan bütün hatipleri elimden geldiği kadar 
! takip ettim. C. H. Partisi mensubu olan arka-
j daşlarımızla bu beyanname üzerinde uzun uza-

dıya konuşduğumuz için onlara ait olanlar hak-
I kında yeniden mâruzâtta bulunmıyacağım. 
I Demokrat Parti arkadaşlarımız namına söz 

söyliyen ve okuduğu beyanatı bir sözcü sıfatiy
le burada ifade buyuran sayın arkadaşımız Ad
nan Menderes'in beyanatını kısaca cevaplandır
mak ihtiyacını duymaktayım. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, beyannameye mü
tenazır veyahut mukabil bir beyanatın yazılı ifa-

| d esinden bir insanın hafızası neleri tutabilirse 
j onlara temasla iktifa edeceğim. Arada benim bı-
| rakacağım bazı şeyler varsa lütfen onları benden 
| sormalarını rica ederim. 
I Sayın Menderes beyanatının ilk kısmında be

ni müteessir eden bir noktaya tesadüf ettim. O 
! da «Hasan Saka'nm hakikatleri tahrif etmiş ol-
( duğu» sözüdür. Bundan ne kasdettiler? Hangi 
| hakikatleri tahrif etmişim. Eğer bu, huzuru-
I nuza arzettiğim beyannamenin ilk sayfasında söy-
I lendiği gibi, memlekette demokrasi rejiminin ha-
j kiki olarak gerçekleştirilmesini ötedenberi men-
I sup olmakla iftihar ettiğim O. H. Partisinin um

deleri meyanında göstermem olmuşsa bununla ha
kikati tahrif değil, hakikatin tam kendisini ifa
de etmiş oluyorum. (Soldan bravo sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
I Anayasayı C, H. Partisi yaptı. 
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BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) 

— Sayın arkadaşım, bizim Cumhuriyet Halk 
Partisinde uzun zaman çalışmış bir siyaset ada
mıdır. Cumhuriyet Halk Partisi program ve 
nizamnamesinin ne suretle değiştiğini hatırlarlar. 
Bilmiyorum kendileri Program Komisyonunda bi
zimle beraber bulundu mu'< Bulunan arkadaşların 
hepsi bilirler ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi
ne umde edindiği esas prensiplerin başında 
memlekette hakiki bir demokrasiyi tatbik etmek 
idealini kendine esas mesnet ittihaz etmiştir. 
(Soldan bravo sesleri). Başka vesika aramaya lü
zum yoktur, hepimizin bugün hükümlerinin mah
fuz kalmasında ittifak ettiğimiz Anayasa dahi 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir eseridir. (Sol
dan şiddetli alkışlar). 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bu 
memlekette ondan evvel de Anayasa vardı beye
fendi. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) 
— Onu da biliyoruz. Hattâ onların dahi yapıl
masına karışmışınıdır. 

Şu halde Cumhuriyet Halk Partisinin dâvası 
olarak kurmak istediği demokrasi rejimini gös
termenin hakikatten de aykırı olduğunu iddia et
mek beni vicdanen müteessir etmiştir. 

Emin olsunlar ki, karşı karşıya geçmiş parti 
arkadaşlarımız olarak bu dâvanın teessüsünde 
hepimizin geçmiş olan hizmetleri vardır. Kendi
leriyle bunu paylaşmaya hazırım. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Biz 
Hükümet Reisini dinlemek isterdik, Parti Reisini 
değil. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) — 
İnhisarcılık zihniyeti bizde yoktur. Hiç şüphe et
miyorum ki, C. H. Partisi kadar, C. H. Partisi
nin âzası kadar Demokrat Parti arkadaşlarımızın 
dahi aynı hedefe; memlekette hakikî bir demok
rasi rejiminin yerleşmesi ve işletilmesi hususun
daki emeller tamamiyle birbirinin aynıdır. Bu 
hususta kendileriyle aynı şerefi paylaşmaktan 
zevk duyarım. 

Partim bu istikamette yürürken karşımızda 
ahzi mevki etmiş olan Demokrat Partinin de ay
nı yolda aynı ideal uğrunda bizimle beraber 
yürümekte olduğunu görmekten ayrıca bir se
vinç duymaktayım. Binaenaleyh, beyannamede 
bir hakikatin tahrifini aramak doğru bir şey de
ğildir. 
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Arzettiğim beyannamenin siyasi kısımları ara

sında demokrat Parti arkadaşlarımın hassasiyeti
ni mucip diğer bir mesele olarak ta idare âmir
lerinin müşkül şerait, içinde feragat ve fedakâr
lıkla çalışmış olmasının zikrine tesadüf etmele
ridir. Derhal arzedeyim ki, yirmi, otuz sene hat
tâ daha kısa bir zaman içinde demokrasi rejimi 
ile yoğrulmuş bir millette mevkii iktdara gelen 
bir Hükümet olsaydım böyle bir fikrin ifadesine 
beyannamede hiç bir yer vermezdim. Bunu bana 
yaptıran ve bunun zikrinde bana bir fayda ara
tan mefhum geçen senedenberi iki parti ile müş
tereken müşkülâtını iktihama uğraştığımız bir 
vaziyetin ieabettirdiği bir meseledir. Arkadaş
lar, demokrasi rejiminin esas temelinin bu rejim 
içinde siyasi faaliyetleri idare eden siyasi te
şekküllerin, partilerin mütekabil, birbirine karşı 
emniyetlerinden başka her partinin o memleke
tin idare cihazını elinde tutan memurlarına kar
şı emniyetlerinin de mevcut olması şarttır. Mü
tekabil olarak, idare cihazı dediğimiz teşkilâtın 
dahi siyasi iktidar mevkiine hangi parti gelirse 
gelsin ondan dolayı o cihazın herhangi bir endişe, 
herhangi bir şey sezmesine; aklına böyle bir şey 
getirmeye mahal olmaması dahi demokrasinin 
hakiki icaplarmdandır. (Bravo sesleri), idare 
teşkilâtı, idare cihazı bütün partilere karşı kendi 
faaliyetlerinde bütün haklarını kullanırken ken
disine karşı tarafsız, hakkaniyetli, adaletli mua
mele etmek, ellerindeki kanunların tatbikıdan 
başka hiçbir siyasi mülâhaza ile kendini bağlı 
saymamak mecburiyetindedir. Siyasi mesuliyet 
mevkiine gelmiş olan partiler de idareye karşı 
anlayış göstermesi, iktidar elimdedir, istediğim 
yoldan yürümezsen şöyle olur, böyle olur diye 
idare cihazına karşı tamamen onların emniyetle
rini bozmıyacak bir vaziyette bulunmaları elzem 
ve zaruridir. Bu demokrasinin iptidasında çalı
şan memleketlerde, partilerin gayet hassasiyetle 
üzerinde durması 1 âz imgelen bir mesele olduğu 
kanaatındayım. înşaaallâh zaman alır ve de
mokrasi prensipleri mefhumu memlekete bir ah
lâk, bir gelenek halini aldıktan sonra, ben de 
kabul ediyorum ki, bu sözlere lüzum yoktur. Fa
kat bugün, bu vaziyette bunları ifade etmekte, 
her iki partinin emniyeti ve partililerle idare ci
hazının emniyeti bakımından fayda mülâhaza et
mekteyim. Onun içindir ki, o kısım bej^anname-
de belirtmeyi zaruri mütalâa ettim. Bunu baş
ka bir meseleye atfetmemelerini kendilerinden ri-
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ca eder ve bu zihniyetle hareket etmiş olarak ka
bul etmelerini dilerim. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Şimdi 
maksat anlaşıldı. 

BAŞBAŞAN HASAN SAKA (Devamla) — 
Tek parti zihniyetiyle ve daima onun icaplarına 
uygun olarak yürümek maksadında olduğumu
zu sezecek hususlar beyannamede yoktur efen
dim. Böyle bir şey kastetmedik arkadaşlar. 
Bundan dolayı partimizi ve Hükümetimi tama
men tenzih ederim. (Soldan alkışlar). Bizi, 
kendileri kadar olsun samimiyetle bu yola gir
miş ve bu rejimi memlekette tesis etmek için 
her şeyi göze almış bir parti olarak kabul etme
lerini rica ederim. 

Demokrasiye uygun olmıyan, antidemokra
tik kanunlar:. 

Arkadaşlar, yakın tarihimizin, millî haki
miyet tarihimizin birçok tecellileri, birçok fev
kalâde halleri olarak tek parti içinde birçok is
tisnai tedbirler almak mecburiyeti ile bir ta
kım, bugünkü görüşle, bugünkü zihniyetle ta
mamen antidemokratik sayılan, demokrasi i-
caplarma uygun olmıyan birçok kanunlar ya
pılmışı.r. Fakat biz bu yola girdikten sonra bu 
kan'-mları birer birer elemeye başladık (Bravo 
sesleri). Bunun altı kesilecekmiş gibi bir zihni
yeti neden tasavvur buyuruyorlar. Sureti umu-
nüvede arzedeyim ki kendilerine taahhüt ha
linde söyliyeyim hakikaten demokrasi icabına 
uymıyan ne kadar mevzuatımız varsa, eski ye
ni, bunların hepsi bu icaba g-öre birer birer el
den geçecek ve birer birer tâdil olunacaktır. 
(Sağdan alkışlar), şu veya bu kanunun tâdili 
şeklinde hususi maksatlara atfedilecek tafsilâ
ta girmiyeceğim, bunların zamanı değildir*. 

REFİK KORALTAN (îçel) — Hükümet re
isinin ağzından bunları dinlemek ancak ferah
lık verir. 

BAŞBAKAN (Devamla) — 12 Temmuz be
yannamesinin ruhuna ve mefhumuna aykırı bir 
zihniyetle hareket etmekle beni şaibedar gör
memelerini rica ederim, tamamen onun içinde
yim. Bazı arkadaşların söylediği gibi onun icap
larım tamamen tahakkuk ettirmek kararı ile, 
kanaati ile bu vazifeyi ve bu mesuliyeti deruh
te ettim. (Sağdan, soldan bravo sesleri). 

İktisadi kısma gelince: Arkadaşlar; mem
leketin bu günkü durumunda birçok müşkül-
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lerle karşı karşıya olduğumuzun Hükümet da
hi farkındadır. Mesuliyet mevkiine gelir gel
mez ilk karşılaştığımız müşkülât, kısa bir za
man içinde Ekim ayının iptidasına kadar hazır
layıp Büyük Meclise 1948 yılının bütçe projesini 
sunmak mecburiyetinde idik. Birçok müşkülâtla 
karşılaştık, birçok tekliflerle karşılaştık. Niha
yet imkân dairesinde yapabildiğimizi yaparak 
bütçe tasarısını Büyük Millet Meclisine takdim 
edebildik. Bütçe huzurunuza geldiği zaman her 
kısım hakkında beraberce konuşurken göreceksi
niz ki, 7 - 8 senedenberi devam eden birçok fev
kalâde masarif at, bu ahvalin hâlâ temadisi do-
layısiyle maalesaf bütçede arzu edildiği gibi ıs
lâhat yapmaya, tasarruflar yapmaya bugün he
nüz fırsat bulamamıştır. Temenni ederim ki bu 
normal sayacağımız devir biranevvel elimize geç
sin ve bütçemiz üzerinde esaslı ıslahat yaparak 
memleketin kalkınmasına, gelişmesine mütaal-
lik işleri daha cezri, daha kati bir şekilde elimi
ze almak imkânı - siyasi ömrümün uzun olması 
mânasına almamanızı dilerim - bana nasip olsun. 
(tnşaallah sesleri). 

İktisadi kalkınma bakımından Hükümet be
yannamesinde, hayati ve mübrim ve herşeyden 
evel yapılmasını tasarladığımız ve sadece bunla
rın umumi fikirlerinin ifadesiyle iktifa ettiğimiz 
işlerin hiçbiri hakkında bu arzettiğim şekilde ol
mıyan bir şeyi bütçeye konmuş görmiyeceksiniz. 
Çünkü bütçenin, arzettiğim sebeplerle, iktiham 
etmek mecburiyetinde olduğumuz zaruri, müb
rim masraflar karşısında, Devletin normal geli
rinden bir pay ayırmak imkânını bulamadığımız 
için, bu mübrim masraf fazlalarını, yine ayrı
ca milletin Devletine olan itibarına istinadede-
rek, dahilî istikrazla kapatmak mecburiyetinde 
olduğumuzu sunduğumuz bütçe tasarısının esba
bı mucibesinde göreceksiniz. Binaenaleyh etüd-
leri yapılıp kanunları tanzim edlmiş bir iş halin
de Büyük Millet Meclisine arzedilmeden evvel 
bütçeye herhangi bir emel ve fikir için para kon
mamasını esas prensip olarak kabul ettik. Bina
enaleyh bundan sonra iş vadisinde ne kadar tah
sisat istiyeceksek bütçe ile değil hepsinin ayrı ay
rı kanunlarını, etüdlerini yaptıktan sonra ona 
ait olan kanunu Büyük Millet Meclisinin huzuru
na sunarak onun kabulünü temin ettikten sonra 
karşılığını da beraber getirerek, o işi yürürlüğe 
geçirecek bir iş haline getirmek imkânını görü
yorum. 
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Bütçe üzerinde tasavvur ettiğim bir ıslahat 

mevzuubahistir. îş programlarını idari masraf
ların içinde ayırıp bunları ayrı bütçe halinde ve 
karşılıklarını gerek içerden, gerek dışardan te
darik edeceğimiz kredi menabiinden ve diğer tah
sil edeceğimiz varidatla ayrı bir bütçe halinde 
sunmak kararındayız. Ötedenberi malî nazariye
ler içinde mevcut bütçede bir vahdet nazariyesi 
uğrunda bu lüzumu ihmal etmemek lüzumuna 
kaanyiz. Zaten bütçede vahdet nazariyesi deni
len şeyin bugün hiçbir memlekette yeri kalma
mıştır. Değil fevkalâde bir zamanda normal za
manlarda dahi bütçesini birçok kısma ayırmak 
mecburiyetin hissetmişlerdir. Katma bütçe dedi
ğimiz ve adetleri 15 - 20 yi bulan bütçeler bu 
vahdetin istisnasıdır, ihtiyacın husule getirdiği 
istisnai vaziyetlerdir.. 

Ben açık ve samimî olarak iş bütçesini fev
kalâde bütçeden ayırarak, fevkalâde bütçenin 
karşılığını fevkalâde varidattan terekküp ettir
mek üzere normal ve âdi idarei umumiye büt
çesinden ayırarak huzurunuza getirmek isterdim. 
Bu defa vakit bulamadım, gelecek bütçenin ya
pılması bana nasip olursa bu yolda yürümek ka-
rarmdayım. 

İktisadi meselelerimiz, dahilî meselelerimi
zin başında bir hayat pahalılığının mevcut oldu
ğunu programımızda kısaca ifade ettik. Bunun 
ne şekilde, ne suretle halledileceğine dair be
yannamede izahata girişmedik. Adnan Mende
res arkadaşım kalkınma programı işleri hakkın
da kısaca bir takım kelimeler, formüller söyle
diler ve bunların nasıl realize edileceği, nasıl 
tatbik edileceği, bunlara ait izahat görmedikle
rinden şikâyet ettiler. Belki hakları vardır. 
Fakat ele aldıkları işlerden her birine dair 
olan araştırmalardan, etüdlerden, sureti tatbik
lerinden ve ne suretle yapılacağından, mahiyet
lerinden teknik icaplarından beyannamede bah
setmek mecburiyetine girmiş olsaydım oturup 
sizi sıkacak şekilde belki yüzlerce sayfalık bir 
kitap yazmak mevkiinde kalabilirdim. Bundan 
bililtizam, bilerek içtinap ettim. Çünki bu işle
rin muhtaç oldukları teknik tetkikler, ve etüd-
ler yapılmış ve hazır bir halde değildir. 

Hayat pahalılığı; hiç şüphe yok ki beyanna
mede arzettiğim veçhile memlekette ve dünya 
çapında gayet muğlâk, girift birtakım sebepler 
altında karşımıza çıkan ve nazarı dikkatimizi 
çeken bir tarzda ve hakikaten memlekette sabit, 

değişmez gelirlilerin hayatııda çok büyük tesirler 
yapan bir hâdisenin, maişet darlığının, zorluğu
nun mevcut olduğuna ben de bütün arkadaşla
rım gibi kaaniim. Fakat bunun halline gelince 
meselenin o kadar basit şey olmadığını iktisat 
işleriyle maişet işleriyle istihsal ve istihlâk iş
leriyle meşgul olan arkadaşlarımız tamamen bi
lirler. 

Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kukdörik 
gibi bir değnek darbesiyle hal edilecek basit 
işler değildir. Evvelâ hattâ pahalılık nedir? Bu
nun tarifine girersek belki yetmiş defa ihtilâfa 
düşeriz. Hayat pahalılığından anladığımız mâ
na; esas ihtiyaçlarımızın istifasına yarıyan eş
yanın mübadele kıymetleriyle istihlâk sahiple
rinin iratları arasındaki nispetsizlik diye tarif 
edecek olursak belki bir parça hakikate uyan 
yakın bir tarif elde etmiş oluruz. Şu halde her 
nevi ihtiyacatın istifasına yarıyacak olan eşya
nın tedarik fiyatı, alım fiyatı, derhal karşımıza 
iki kategori çıkar; birisi, dâhilde istihlâkâtı-
mızın istifasına yarıyacak bin bir çeşit eşyanın 
tamamen memlekete ithalât malı olarak gir
mekte olduğunu htırlamamız icabeder. Bir çok 
ihtiyaçlarımızı evvelkisine nispetle dâhilden te
darik imkânlarını, vasıtalarını temin etmiş ol
mamıza rağmen, hep biliriz ki iğneden ipliğe 
kadar hâlâ bir çok ihtiyaçlarımız, hariçten, ya
bancı memleketlerden ithal ettiğimiz eşya ile 
istifa olunmaktadır. Şuhalde ithalât eşyasiyle 
tatmin etmek mecburiyetinde bulunduğumuz is
tihlâk eşyasının fiyatları üzerinde, benim, si
zin herhangi bir tasarrufumuza imkân var 
mıdır? Binbir çeşit şerait içinde tekevvün eden 
ecnebi memleketlerin maliyet fiyatları ve istih
sal şeraiti üzerinde benim tedbir almamın im
kânı var mıdır? (Gümrüklerde indirme yapabi
lirsiniz sesleri) Müsaade buyurun ben ucuzlatma 
imkânlarım da arzedeceğim. Memleketin dahilî 
istihlâkâtmm icabettirdiği şekilde ithalât eşya
sını mümkün olduğu kadar en iyi şeraitte bulup 
memlekete getirmek; biliyorsunuz ki harp sene
leri için çok defa bu imkândan mahrum olarak 
yaşadık. Bu mahrumiyetlerin tesiri altında 
memlekette meydana gelen istokçuluk, ihtikâr 
ve saire ile mücadele etmek için bir çok kanun
lar yaptık. Millî Korunma Kanunu bunun tipik 
misali olarak ortada yaşamaktadır. Bir ferahlık 
kapısı, zaten diğerlerinden çok pahalı olan bu 
eşyayı mümkün olduğu kadar ucuz tutmak için 
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bunlardan aldığımız ithalât resimlerini, güm
rük vergilerini mümkün mertebe hafifletmek 
yolu. Yegâne çare de bu. Aynı zamanda gelecek 
olan malları şunun ve bunun elinde stok edilip 
ihtikâr mevzuu yapılmasına mâni olacak kanu
ni ve idarî tedbirleri en iyi bir şekilde işler hal
de bulundurmak. Ihtiyacatımızı, istihlâkâtımızı 
dahilî istihsalâtımızla temin etmek, hububat ve
saire gibi şeyleri, bunları biliyorsunuz doğru
dan doğruya kendi millî ihtiyacatımıza tahsis 
etmiş olmakla hepsini top yekûn ihracatı mem-
nuiyet rejimine bağlamış bulunuyoruz. Memle
kette dahilî istihlâkâta cevap verecek miktarda 
bulunmalarını temin edecek bir çok eşyayı bu 
rejime bağlamışızdır. Ancak, istihsal edip te 
ötedenberi dışarıya sattığımız, kendi istihlâkâ-
tımız arasında cüzi bir miktar yeri olan incir, 
üzüm, fındık ve diğer eşya gibi zaten ihracat 
maddesi olan aşyalar üzerindeki serbest rejimi 
müdafaa ediyoruz. Daha ziyade dâhilde istih
sal ettiğimiz maddelerin fiyatı, maliyeti üzerin
de müessir olacak bütün tedbirleri bir arada 
mütalâa edip heyeti umumiyesiyle memlekette 
sabit gelirliler sınıfının maişetini temin hususunda 
mâruz kaldığımız müşkilâtı önliyecek tedbir
lerle müessir olmak imkânını görüyoruz. 

Hayat pahalılığı ile mücadele; yalnız Hükü
metin yapacağı kanunlarla, mevzuatla elde edi
lemez. Anlayışıma göre bunun millet çapında, 
milletle Devletin teşriki mesaisi ile halledilmesi 
lâzımgelen bir meseledir. Bunu herhangi bir 
Devlet kanunlarla halletmek, kanun yolu ile 
buna çare bulmak istemiş ise iflâs etmiştir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Hayat 
pahalılığı Hükümetin aldığı tedbirlerden ileri 
gelmiş ise... 

BAŞKAN — Rica ederim; hatibin sözlerini 
kesmeyin. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA . I r a m l a ) — 
Bunu bir teşkilâta bağlıyarak şimdilik merkezde 
alâkadar Bakanlardan müteşekkil bir merkez 
heyeti kurduk, mesele bunun ile hallolunacak de
ğildir; tasavvurumuza göre; memleketin her 
bölgesinde bir bölge kongresi vücudc ge
tirmek ve o kongreyi yalnız ticaret oda
ları ve belediye meclisi azaları ile değil, 
o mıntakanm ticaret adamları, o mahal
lin müteşebbisleri ve bilginlerinden teşkil et
mek suretiyle bunları her mahallin icabına göre 
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mümkün mertebe hayatı ucuzlatabilmek için 
ne yapmak lâzmıgeldiğini, ne gibi tedbirler dü
şünmek icabettiğini araştıran ve bir defa için 
değil, iki ay gibi, üç ay gibi fasılalarla daima iç
tima edip alınmış olan tedbirlerin tatbikattaki 
eksiklerini meydana koymak ve noksan tarafları
nı daima ıslah etmek ve daima ne gibi tedbirler 
almak icabediyorsa o tedbirleri almak üzere 
bunlar üzerinde esaslı surette işleyip bunlar zaten 
kanunların verdiği salâhiyetlere istinadediyorsa 
onları icra etmek ve eğer yeni kanunları gerekti
ren hususlarsa bunlar -hakkuıda Büyük Millet 
Meclisine kanun tekliflerinde bıılunmaK... gibi 
bir \ oldan gidilmediği takdirde Devletçe ve mil
letçe bu işden salim bir netice ahnamıyaeağı 
kanaatmdayım. 

Bu meyanda bir de mesken buhranı mesele
sine temas ettik. Arkadaşlarımızdan kimse bu hu
susta konuşmadı. Bendenizce hayat pahalılığı 
unsurlarından birisi de, bilhassa bütün şehirlerde 
kendini hissettiren mesken buhranı ve kiraların 
fevkalâde yüksek olmasını bir hâdise olarak ele-
almaya değer bir iş olduğu kanaatmdayım. Bil
hassa İstanbul'da hepimiz biliyoruz; bir apart
man katının 10 - 12 bin lira hava parası alınarak 
devredildiğine dair binbir misal hepimizin ha
tırasında vardır. Ankara'da ve İzmir'de vazi
yet daha iyi değildir. Bütün bunları esaslı ted
birlerle, yalnız mesken üzerine kanun yapmakla 
karşılamanın mümkün olmadığına ve bunlarla 
bu esaslı işin halledilemiyeceğine birçok memle
ketlerde olduğu gibi bizim yaptığımız tecrübeler 
de şahittir. Esas mesele inşaat meselesidir. İn
şaatı ucuzlatmak, ucuz malzemeyi devamlı olarak 
elealıp bunları bol miktarda inşaat sahiplerine 
yetecek miktarda tedarik etmek hattâ yeni yeni 
kanun mevzuatiyle icabeden teşvikleri yapmak ve 
millî sermayenin gayrimenkullere sarf edilmesi 
yolunda kendilerini tatmin edecek birtakım vesa
it getirmek lâzımgelecek ki bunlar Yüksek Hey
etinizin tasvibine iktiran etmesi lâzımgelen ka
nunlarla yapılacak şeylerdir. 

Yine Demokrat Partili arkadaşlarımızdan, 
mütalâalarına çok kıymet verdiğim, iktisatçı say
dığım arkadaşlarımızın sözleri arasında Hükü
metin kalkınma programında istihsalâtımızın ana
sını teşkil eden ve belki millî iradımızın, mesa
imizin topraktan aldığımız kıymetlerin % 90 -
95 ni teşkil eden zirai kalkınmamıza, İslâhatımıza 
kâfi derecede ehemmiyet vermediğimizi söyledi-
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ler. Bendeniz zannediyorum ki, beyannamedeki 
sözler biraz yakından tetkik edilecek olursa sa
dece işe sade sapandan, harman makinesine va
rıncaya kadar bütün ziraatımızın teknik ve me
kanik vesaitle yapılmasına mütevakkıf zirai kal
kınmamızın istilzam ettiği şeylerdir, bendenizin 
inanışıma göre ilk defa ele alınması ve iktisadi 
kalkınmamızın başında yapılması lâzım gel en şey
lerdir. Bunu Tarım Bakanlığının normal vazi-
zifeleri içine giren, bütün mücadele teşkilâtın
da tohumluk ve saireden istihsal vesaitine ka
dar bütün meseleleri bir kül halinde su ve sula
ma meselelerini, ziraatimizi kuraklığa karşı 
emniyet altına almak meselesini, büyük baraj
lara ihtiyaç arzeden Nafia işleriyle bir arada 
mütalâa etmek icabedeı. 

Gübre fabrikalarına bir arkadaşımız te
mas ettiler. Tamamen düşündüğüm gibi söy
lemişlerdir. Şimdiye kadar Ziraatten ve Zira-
atten başka sudan alman elektrik kuvveti 
mevzuu ile çok yakından alâkadar olan ba
raj , sulama ve kanalizasyon işlerini yaparken 
zannedilmesin ki santral elektriklerinin yanı-
başmda bulunan arazinin gübre ihtiyacını 
teemmül etmiyeceğiz. Bu da onlardan ayrılır 
bir iş olmıyarak santral elektrik yanında 
onunla beraber suni gübre fabrikalarını da dü
şünmek ieabederdi ki biz de böyle düşünmü
şüzdür. 

Su işlerinin; bazı arkadaşlarımızın söyle
dikleri program içinde o mütevazı birkaç ke
lime ile ifade edilen işlerin tahakkuk ettiril
mesi için bizim para ile 3 milyar liralık bir 
sermayeye ihtiyaç gösteren büyük işlerdir. 
Bunlar uzun zamanlarda yapabileceğimiz iş
lerdir. Bana yalnız bunların etütlerini yaptı
rıp kanunlarını getiren yüksek heyetinize 
tasdik ettirmek imkânına nasip olursak bunun
la kendimi bahtiyar sayarım, değil onların 
hepsini yapmak. 

Maden işlerimizde, kömür işlerimizde bil
hassa havzai fahmiyeye ait olan düşüncele
rimizin de yine vaziyeti aynıdır. Bereket ver
sin bunların bir kısmının etütleri yapılmıştır. 
Aşağı yukarı 350 - 400 milyon lira kadar bir 
sermaye şarkiyledir ki bu kömür havzamız 
mekanik tesisatla işler kendine mahsus liman
ları yapılmış ve diğer vesaiti tekemmül etti
rilerek istihsalinin şimdikinin üç misline çı
kabilecek bir seviyeye getirilecektir. Burada 
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para meselesi kalıyor. İktisadi kalkınmamız 
için dışardan, Amerika'dan bu kadarcık bir 
parayı bulacağımıza emniyet ediyorum. Dı
şardan temin edeceğimiz bu parları sıraladı
ğım işlere tahsis etmek kararmdayım. Sizin 
muvaffakatinizi, onlara ait kanunlarla elde 
edersem temin edeceğimiz parayı o işlere sarf-
edeceğim. 

Mahallî idarelerden ve Millî Eğitim, ilk öğ
retim meselelerinden bahseden arkadaşlarımız 
oldu. Kısaca da arzettiğim gibi her Bakanlığın 
normal ve genel hizmetlerine dâhil olan bütün 
işlerini programa yazmak yolunu tutmadık ve 
bunda bir fayda bulmadık. Bizim millî hayatı
mızda böyle demokratik bir devire girmek is
tediğimiz ve inkişafını temin etmeye uğraştığımız 
bir zamanda memleket çocuklarını, köy çocukla
rını, henüz ümmi sayılan çocuklarını biran evvel 
kanuni mecburiyetler altında dahi mekteplere 
kavuşturmayı bir Hükümetin ihmal etmesine im
kân var mıdır? Bu elimizde olan ve halledilmek 
üzere olan bir meseledir. 

Arkadaşlar, hemen söyliyeyim ki, bütün ilk 
tahsil, ilk mektep muallimlerinin masrafları te
min edilmiştir, Devlet bütçesine intikal ettire
ceğiz. (Sağdan ve soldan alkışlar). 

Bunun yanı başında sağlık işlerimizi de ihmal 
ettiğimizi zannetmesinler; elimizde memleketin 
belli başlı salgınlara karşı müdafaası için, sıhhati 
için, ve sairesi için, nüfusu için, tahripkâr bir 
tesir yapan bu salgınlara karşı müdafaa için 
icabeden hazırlıklar yapılmıştır ve millete bu, 
on, on beş sene zarfında 600 - 700 milyon liraya 
mal olacaktır. Bu etüdler mevcuttur. İmkânları 
bulmakla mukayyet olmak üzere her birinin ka
nunlarını Yüksek Heyetinize getirmeye çalışaca
ğım. Bana nasip olanları ben yapacağım, üst ta
rafını beni istihlâf edecek diğer Hükümetler ya
pacaktır. 

Mahallî idareler meselesi; aynı sualler benim 
Parti (Trupunda karşıma çıkmış saatlerce üze
rinde konuşmaya mecbur olduğum bir mevzudur. 
Anayasamızın esas prensiplerinden' birisi idareyi 
mahalliye ve tevsii mezuniyet sistemidir. Bel
ki bu hususta kanunlarımızda yapılacak birçok 
ıslahat mevcuttur. Fakat esas olarak ben bü
tün bu mahallî özel idareleri lâğvedip onlara 
ait işler idarei merkeziyetim masrafı imiş gibi 
merkez bütçesinin içine almak üzereyim. Ma
hallî idareler gerek belediye gerek özel idare-
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leri kendilerine mahsus varidat membaları ile 
ve hattâ Devletin umumi vergi ıslahatı yapması 
ile, ki o da elimizdedir, yaptığımız, zaman umumi 
vergilerden özel idare ve belediyelere isabet etmesi 
lâzımgelen, küsuratı ile birlikte, menabi ile 
teehiz etmek şartı ile mahallî idarelere ayrıca 
bir önem vermek lâzımdır, kanaatındayım. 

Bunun yalnız mahallî idarelerle, onların alâ
kalı daireleri tarafından yapılmasını göz önüne 
almıyoruz, onların teşkil edeceği heyetlerle 
halkın kendi işleri ile yakından alâkadar olma
sını, seçimi ile murakabesiyle meşgul olması
nın memleketimizin büyük hayrına okluğuna 
kaniim. 

Bir çok memleketlerde olduğu gibi bizde de 
özel idarelerin tevsii salâhiyetine taraftarım, 
maalesef bazı kanunlar bu yolda bazı istisnalar 
vücude getirmiştir, biz bu idareleri takviye 
etmek kararındayız. Bir arkadaşım sormuştu, 
bazı yerlerde istanbul ve Ankara'da istisnai 
vaziyetler vardır, belediye ile vilâyetin birleş
mesi gibi. bunlara da taraftar değilim, bunu da 
değiştireceğim. 

Bir kelime ile sözüme nihayet veriyorum; 
Demokrat Parti arkadaşlarımızdan, C. II. Parti
si Hükümetinin, karşısında mesuliyet mevkiinde 
yer almış olan adamların demokrasi zihniyetinde 
ve o yolda yürümek azminde hiç olmazsa ken
dileri kadar samimî ve kararlı olduklarını ka
bul etmelerini rica ederek sözlerime nihayet ve
riyorum. (Soldan alkışlar). 

Bu mâruzâtımla, Hükümetin yeni simasiyle 
ve düşündükleriyle onu itimadınıza lâyık görü
yorsanız bu kanaatinizi lütfen oylarınızla izhar 
buyurmanızı rica ederim. (Soldan alkışlar). 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Başvekilin sözlerine teşekkür-
lo başlamak isterim. Eğer kendilerinin program
ları da sözleri kadar açık ve sarih olsaydı o za
man belki tenkitlerimizin bazı taraflarına lüzum 
kalmıyacaktı. 

Maamafih bu şekilde mübhem kalan bazı nok
taların kendileri tarafından tasrih edilmesi ve 
bazı meseleler hakkında bütün millete karşı sa
rih vaitlerde bulunulması memnuniyetle karşıla
nacak bir hâdisedir. Yalnız müsaadeleriyle ar-
zedeyim ki, âdeta akademik addedebileceğimiz 
bir tarih meselesi tutturarak bizim o husustaki 
tenkitlerimize cevap verdiler. Biz hakikaten da

ima tekrar ediyoruz. Geçmişe ait 'mesuliyetleri 
uzun uzadıya arayıp, sende mi, bende mi diye 
bunun hesabım yapmakla mı vakit geçireceğiz? 
Bunu hiç bir zaman istemeyiz. Biz istikbalin iş
lerini düşünmekle mükelelfiz, istikbale ait yapa
caklarımız üzerinde münakaşa edeceğiz, yoksa 
geçmiş günlerin mesuliyetleri üzerinde konuş
mak lüzumsuz dedikodular üzerinde durmaktan 
ibaret kalır. (Soldan, bravo seleri). 

Bu itibarla Hükümetin beyannamesinde, pro
gramında açık ve sarih olarak ifade edileceği 
yerde âdeta bir nevi parti müdafaanamesi ya
par gibi Cumhuriyet Halk Partisinin demokra
tik temayüllerinden ve memlekette demokrasiyi 
vücude getirdiğinden âdeta bir nevi imtiyaz 
şeklinde ele alacak gibi sözlere hiç bir 
lüzum yoktur. Biz- hiç. bir zaman memlekette 
demokrasinin imtiyazını almak ve hiç kimsenin 
demokrasi fikirlerine taraftar olmıyacağmı id
dia etmek gibi acaip bir vaziyette bulunmadık. 
Ona mukabil karşmıızdakilerin de maziye ait 
münakaşalara girişmelerine hiç bir lüzum ve 
mâna yoktur. Onu tarihçilere bırakalım. 

Tarih ileride, biz göçüp gittikten sonra, bita
raf insanlar bu zamanın hâdiselerini birer birer 
tetkik ve tahlil etsinler, herkesin hissesini, her 
teşekkülün hisessini olduğu gibi versinler. Şu 
halde akıl için tarik bir olduğuna göre ve her 
taraf bu noktai nazara iştirak ettiğine göre 
artık bu münakaşayı kenara bırakmak elbette 
daha doğru olur. 

Arkadaşlar yine Sayın Başvekil arkadaşımın 
idare âmirleri hakkında söyledikleri mütalâayı 
ve buradaki tarzı izahlarını dinledim. Yalnız 
müsaadenizle eskiden, tarihten bahsetmek doğ
ru değildir dedim amma bir parça da hatırala
rımızı yoklıyacak olursak bu meselede bu kadar 
hassas davranmakta haklı olduğumuzu takdir 
buyurursunuz zannederim. Onun için buna da 
hiç lüzum yoktu. ' Evet Demokrat Parti hiç bir 
zaman memleketin bütün idaresini toptan tenkit 
edip idare içindeki bütün fertlerin hepsini ten
kit ve hepsinden şikâyet etmek mevkiinde de
ğildir amma çok haklı şikâyet ettiklerimiz oldu. 
Haklı şikâyet ettiğimizin delili de şudur ki, bu 
kürsüye getirdiğimiz iddialardan hiçbirinde hak
lı olmadığımız neticesine varıldı. Haklı oldu
ğumuzun bundan büyük delili olamaz. 

Arkadaşlar; bu itibarla biz yeni Hükümetin 
programında bu meseler hakkında da bir kayit 
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balunmasını ki, bulunmasında da hiçbir fayda 
yoktu, tercih ederdik. Eğer daha vazıh olsaydı, 
burada kürsüde söylediği tarzda bunların mâna
sını uzun uzadıya izah etseydi belki başka türlü 
düşünebilirdik. Ama elimizde mevcut program
daki şekil bizim tarafımızdan hiç de iyi bir su
rette karşılanamazdı. Demokrat Parti mensupla
rında birtakım acı hatıraların canlanmasına se
bebiyet verileceğinin düşünülmesi icabederdi. 
(Sağdan bravo sesleri). 

Evet idarenin bütün partilerin dışında ikti
dara hangi parti gelirse gelsin, onların dışında 
tamamen bitaraf ve müstakil işlemesi bugünkü 
medeni idarelerin ilk şartıdır. Ama müsaadenizle 
söyliyeyim ki, hiçbirimiz bizim henüz böyle bir 
idare tesis ettiğimizi iddia edemeyiz. Bundan son
ra gayemiz ve her iki partinin gayesi bu idareyi 
tesis etmek olmalıdır. Bunu tesis etmedikçe 
memleketin siyasi hayatında istikrar temini ne 
bugün ne de yarın için kabil olmıyacak, İkti
dara gelen parti, idare makanizmasmı kendi or
ganı olarak kullanmak vaziyetine düşecektir. Bu 
itibarla eski hatıralarımızı bir tarafa bırakıp, 
idarenin bitaraf olması hususundaki 12 Temmuz 
beyannamesine uygun olarak şimdi Sayın Başba
kan tarafından verilen izahatı memnuniyetle kar
şılamak vazifemizdir. 

Arkadaşlar, iktidar partisi ve onun Hükü
meti kendi programı karşısında Demokrat Par
tinin gösterdiği hassasiyeti tabiî görmelidir. Bu 
tarihi meseleyi bir tarafa bıraktıktan sonra anti 
demokratik kanunlar meselesine geçelim. Bu 
esaslı dâvayı bir buçuk yıldır söyliye söyliye di
limizde tüy bitti. Halbuki bu antidemokratik 
kanunların tadili hakkında programda hiçbir 
kayıt yoktur; örfî idarenin kaldırılacağı hakkın
da hiçbir kayit yoktur, örfî idare gibi şimdiye 
kadar gazete kapatmaktan başka hiçbir müspet 
faydası görülmeyen bir şeklin... (Soldan gürül
tüler) Sulh zamanında dünyanın hiçbir memle
ketinde emsaline tesadüf edilmeyen bir şeklin 
idame ettirilmesi bizce asla doğru değildir. Bu 
vaziyete pek haklı olarak şüpheye ve tereddüde 
düştük. Burada sizler üç gün münakaşa ettiniz; 
neler konuştuğunuzu, neler düşündüğünüzü bil
miyoruz... (Soldan; amma bilmiyor sunuz, gaze
teler yazdı, sesleri). 

Gazeteler yazdı ama doğru mudur, yanlış 
mıdır?... Gazetelerin yazdığına inanmak icabe-
derse, eğer doğru ise o vakit bize şu his gelmiş 
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olabilir; burada memleketin demokratik inkişa
fını hakikaten istiyen bir kısımla, ki adedleri 
malûm değildir, bunu istemiyen, bunun lâfını 
istemiyenler arasında galiba bir mücadele oldu. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Yanlış, bize zorla sırrı söyletemezsiniz. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Aramıza girin, 
FÜAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Bizim kim

senin arasına girmeye ihtiyacımız yoktur. Bunu 
tamamiyle böyle bilin. (İşte eski zihniyetin bir 
tezahürü daha). 

Arkadaşlar; hakikati söylemek icabederse 
kaç senedir burada içindeyiz ve biliyoruz; bu 
kürsüden bütün bir partiye karşı anarşist, psi
kopat, vatan haini ithamlarına mâruz kalmış 
bir partiyiz. Gazetelerde ve bu kürsüde bize psi
kopat, anarşist ve daha neler neler... Müsaade
nizle acı hatıraları deşmiyeyim. Onun için bu 
hassasiyetimizi mazur görmeniz icabeder. Geçen 
sene buraya antidemokratik kanunları değiş
tireceğim diye gelen bir kabinenin Matbuat Ka
nununun 1909 Kanunundan daha geriye götür
mek suretiyle nasıl soldan geri mürteci bir de
mokrasiyi getirmek istediğini burada görmüşüz
dür. Matbuat Kanununun 1909 Kanuniyle mu
kayese etmek doğru mudur? 

Samimî ve açık olmamız lâzımdır. Hataları
mız varsa itiraf etmeliyiz, bizim hatalarımız 
varsa biz, sizin hatalarınız varsa siz, itiraf et
meliyiz. Ancak o suretle birleşiriz. (Soldan ta
mam sesleri). 

Biz bu zihniyetin tecellilerine şahit olduk. 
Daha bundan bir buçuk ay evvel bu kürsüde, 
doğru mu, yalan mı, aleyhimizde sölenen çok 
acayip sözler oldu, mahsus sıfat kullanmıyorum, 
12 Temmuz beyannamesinden sonra Hükümete 
mensup bir Vekilin vilâyet vilâyet, kasaba ka
saba dolaşarak yaptığı propagandanın mahiye
tine vâkıfız. Binaenaleyh çok rica ederim; eski
yi, şimdiye kadar olanları doğrudur ve iyidir 
diye müdafaaya kalkmayın. Şimdiye kadar olan
lar hâlis demokrasi idi, şimdiye kadar olanlar 
iyi idi, mâkuldü diyecek olursanız bundan son
raki hattı hareketiniz hakkında da şüpheler uya
nabilir. (Soldan gürültüler). 

12 Temmuz beyanamesi memlekete bir ferah
lık vermiştir. Beyannamede eski bir takım yol
suzluklar antidemokratik vaziyetler itiraf edil
miş gibidir, ve istikbal yolu gösterilmiştir. (Sol
dan gürültüler). 
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Müsaade buyurun; eğer 12 Temmuz beyan

namesine kadar her şey gül gülistan olsaydı, 
memlekette hakiki demokrasi mevcut olsaydı 
12 Temmuz beyannamesine ne lüzum kalırdı? 

Binaenaleyh istikbale karşı, istikbale doğru 
hareketlerimizin sağlam ve samimî olabilmesi 
için eski hatalarımızı bırakmağı önceden kabul 
etmeliyiz. Ve bunu açık olarak söylemeliyiz. 
Bizim hatamız varsa kabul ediyoruz. Fakat siz 
de lütfen kabul ediniz. 

Biz vaziyeti bu şekilde telâkki etaiğimiz için 
pek haklı olarak yeni kabinenin programında 
bunların açıklanmasını ve daha cesaretle söylen
mesini istiyorduk. Evet düne kadar, bir Dahi
liye Vekili bizim peşimizde, hattâ kendi parti 
arkadaşlarının peşinde istihbarat memurları do
laştırmış kendi zihniyetine göre olabilir. Amma 
sonra belki ben hata etmişim demiş. Mesele 
yoktur, üstüne damga yapıştırıp kırk yıl devam 
ettirecek değiliz ya. (Soldan bir ses uydurma). 

Onu uydurma deyenin hakiki mahiyetini de 
bilirim. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bu kadar arka
daşız, sinirlenmeyiniz. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Ben si
nirlenmiyorum. Sinirlenen arkadaşımıza sü
kûnet tavsiye ederim. 

Arkadaşlar; burada bugün dinlediğimiz ar
kadaşlar içinde, gazetelerin yazdığını bir tarafa 
bırakıyorum, bugün dinlediğimiz arkadaşlar 
içinde iki zihniyet farkı açıktan açığa kendini 
göstermektedir. (Soldan böyle bir şey yok, size 
ne, ekseriyet kararına bakın sesleri). 

Müsaade buyurunuz, sinirlenmeye mahal 
yok. Bir kısım arkadaşlar burada gayet açık 
olarak, gayet samimi olarak görüştüler. Onlar 
da sizin partinizden. Amma bir kısım arkadaş
lar o türlü konuşmak istemediler. Kısmen ko
nuşmak istedilerse de belki eski itiyat saikasiyle 
muvaffak olamadılar. 

HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) — Fuad Bey, 
o sizde de var. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Varsa ben 
de alışırım. Bu itiyada yavaş yavaş alışmak lâ
zımdır. Bunu yeni mantaliteyi, yeni zihniyeti 
kafamıza yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun birinci şartı karşılıklı müsamaha, samimiyet 
ve açıklıktır. Kusurlarımız varsa onu itiraftır. 
(Yoktur sesleri). Kim o yok diyen? 
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EKREM ORAN (İzmir) — Benim. 
FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Vardır. 
Arkadaşlar, bazı arkadaşların tenkitlerinde 

bizim söylediğimiz sözleri güya te'vil eder gibi, 
beyanları bir politika oyunudur. Fakat politika 
âleminde bu gibi şeylere cevaz vardır, dediler. 
Arkadaşlar, size temin ederim ki, ve esasen bü
tün hareketlerimizle de sabittir ki, biz bütün 
tenkitlerimizde politika oyununu değil, memle
ketin menfaatından başka bir şeyi düşünmüyo
ruz. (Gürültüler). Biz millî gayemizin yerleş
mesini, gerçekleşmesini, vatandaşın hak ve 
hürriyetlerinin tamamiyle yerine getirilmesini 
istiyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Al-
doğan için ne dersin? 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Yoksa her
hangi bir şahsi hırsla, şahsi maksatla hareket 
etmediğimizi şimdiye kadar binbir misalle ispat 
etmişizdir. 

SEDAT DİKMEN (İzmir) — Aldoğan hak
kında ne dersin? 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Ona mu
kabil söylenecek binbir şey biliriz ama müsaade
nizle dnları söylemiydim. (Soldan söyle sesleri). 
Ve bilenler bilir. Müsaadenizle bunları söyle-
miyelim. (Soldan biz bilmiyoruz sesleri). Bilen
ler bilmiyenlere öğretir. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; esasen bu partinin kuruluşu 
doğrudan doğruya Milletin siyasi olgunluğuna 
inanması üzerinedir. Biz bu milletin siyasi ol
gunluğuna eğri ile doğruyu, yalanla doğruyu 
tefrik edecek kudret ve kabiliyette olduğuna 
tamamiyle inanmış bulunuyoruz. (Soldan, biz 
de, sesleri). Bu miilletin vasi sistemine ihtiyacı 
olmadığını demokrasi gibi hakikaten olgun mil
letlerin kullanabileceği bir şeyi kullanmak kud
retine erişmiş olduğuna inanıyoruz. Hâdiseler 
bizim bu kanaatimizde ne kadar haklı olduğu
muzu göstermiştir. Ve bugün burada Halk Par
tisine mensup bazı arkadaşlar da aynı kanaati 
aynı inan ve itminanla tekrar etmişlerdir. Bun
dan dolayı hakikaten çok bahtiyarız. Bu itibarla 
milletin siyasi şuuruna ve olgunluğuna inana
rak memlekette siyasi hayatın parti münasebet
lerinin bugüne kadar olduğu gibi anormal şekil
de değil normal bir şekilde olmasını temenni et
mekteyiz. 

Burada bir takım arkadaşlar bugün fikirle
rini ileri sürdüler, mütalâalarını bildirdiler ve 
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nihayet Başbakan Hükümet namına vermiş ol
duğu teminat bizde bu ümidi uyandırmaktadır. 

Arkadaşlar; Başbakanın iktisadi ve malî 
meseleler hakkında söylediklerine sırası ve bütçe 
geldiği zaman tabiatiyle partimiz tarafından o 
meseleler hakkındaki noktai nazarlarımız, ma
ruzat ve mütalâalarımız ileri sürülecektir. Mü
saadenizle tabiî muhalif parti olmak sıfatiyle ik
tidar partisine beyaz rey vermek âdet olmamak
la beraber, şu ciheti son söz olarak tebarüz et
tirmek isterim ki; Demokrat Parti Hükümetin 
memleket müdafaası, memleket istiklâli, top
rak bütünlüğü, memleket şeref ve haysiyeti, im
zalarımıza sadakat hakkındaki mütalâalarına ve 
Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde bütün Dün
yada bir sulhu sükûn ve refah âmili olarak ça
lışmak hususundaki noktai nazarına, şimdiye 
kadar olduğu gibi bu sefer de tam anı iyi e iştirak 
eder ve bunu belirtmeyi vazife bilir. (Bravo ses
leri, alkışlar). (Sağdan ve soldan alkışlar). 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Teşekkür ederim. 

tHSAN YALÇIN (Bolu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN "̂ — Buyurun. (Kâfi, kâfi sesleri, 

gürürtüler). 
IlISAN YALÇİN (Bolu) — Bir kelime söy-

liyeccğim. Muhterem arkadaşımız Köprülü üs
tadımız dediler ki, kendi müzakereleri arasında 
şu fikirde bulunan arkadaşlar da vardır. Fakat 
ben dikkat ettim; kendileri burada konuşur
ken karşıdan Sayın Celâl Bayar bir iki kelime
yi kullanmaması için adetâ işaret ediyorlardı. 
Bu, aralarında bir ihtilâf olduğunu mu gösteri
yor, hayır. Aralarında hiçbir ayrılık yoktur. 
Onlar da bu. memleketin hayrı için çalışıyor, biz 
de. (Kâfi, kâfi sesleri, gürültüler). 

EKREM ORAN (izmir) — Arkadaşlar; bu
gün konuşan hatipler içinde ikinci olarak söz 
alan ve demokrat Partinin noktai nazarını huzu
runuzda beyan buyuran Sayın Adnan Mende
res'in mübalâğasız, hattâ biraz da ufaltarak söy-
liyeyim, iğnelerle dolu olan ve fena bir hava ya
ratması kabil görünen beyanatını, «Tatlı söz 
deliğinden yılanı çıkarır, kötü söz insanı dinin
den, imanından çıkarır» sözünün masadaki ola
cak şekilde Sayın Feridun'un çok güzel sözler
le çerçevelediği beyanatından sonra Mecliste 
uyanana büyük anlaşma, sevişme, görüşme ben
de çok büyük ümitler uyandırdı ve bundan en 
büyük hazzı duydum ve bu hava esip durdu. 
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Ama yine şahsına çok hürmetim olan Sayın 
Köprülü bilmem âdeta çocuk kandırırcasma bir 
revişle âdeta Hükümeti, bundan evvelki Dahili
ye Vekilinin her nasılsa ayağı kayıp bazı müna
sebetsiz işleri yaptığını itiraf edivermesini ve 
ondan sonra da bunların bir daha yapılmryaca-
ğının ifade edilmesini istedi. Bundan acı duy
dum arkadaşlar. Ben güzel havamızın samimi
yetle malâmal okluğuna kaniim. Fakat bu söz
lerin neresinde samimiyet vardır? 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Neresinde 
yoktur. 

EKRUM ORAN (Devamla) — Neresinde 
vardır? Bu, hava, bulandırmaktan başka neye 
yarar? Önderin tarifini yapan arkadaştan ne 
farkı kalır ve mütemadiyen şunu bunu, şuralar
da buralarda dolaştırmak suretiyle cereyan 
uyandırmaktan ne farkı kalır? İyi havamızı 
bozmaktan başka neye yarar? 

(Sağdaki; bir ses : açık söyleyin). 
"Açık söylüyorum. Hiç. kapalı tarafı yoktur. 

Arkadaşlar açıkça kalbimin, vicdanımın sözünü 
huzurunuzda tekrar edeyim; Sayın Reisi Cıını-
hurumuz 12 Temmuz Beyannamesini yaptığı za
man o sırada memlekette iki partinin hattı vâsı
lı olan ip o kadar gerilmişti ki, kopmak üze
reydi. O gevşetti, güzel. Kendisinin daima tecrü
besinden, bilgisinden, faziletinden faydalandığı
mız inönü'nün açmış olduğu bu güzel cereyanın 
Yüksek Meclisinizde yaratmış olduğu havayı boz
mak hiçbirimizin hakkı değildir. Kendisinden 
soruyorum niçin buna vesile veriyorlar, kendi
sinde beklediğimiz bu mudur? 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Siz veriyor
sunuz... 

EKREM ORAN (izmir) — Evet evet, hepi
mizde ayrı ayrı heyecan uyandırıyorsunuz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Reis Bey söz istiyorum. (Kâfi sesleri. Hayır 12 
ye kadar da konuşuruz sesleri). 

EKREM ORAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
he])imiz hüsnüniyetle dolu insanlarız. Memle
kette hürriyet yok diyorlar. Eğer hürriyetsizlik 
bu ise onların hürriyet dedikleri korkarım he
pimizi, memleketi felâkete sürükler. Ben çıkıp 
burada bu suretle beyanatta bulunmak istemi
yordum. Benim beyanatım bütün arkadaşlarıma 
teşekkür ettikten sonra açılan bu hayırlı yolda 
vatanperverliklerinden emin olduğumuz gazeteci 
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arkadaşlarımızın bu yolda ayak uydurarak hep 
beraber bu yolda yürümeyi söylemekti. Fakat 
en akıllı farzettiğimiz, çok iyi kalpli bildiğimiz 
bir arkadaş çıkıyor, hepimizi heyacana sevkedi-
yor. Sayın özçoban'm yazmış olduğu beyanna
mesini okumaya başladığı zaman arkadaşların 
tezahürü, onu hüsnü suretle karşılamaktan iba
ret kalmıştı. O da sonra anlayış göstererek kısa 
kesti, birçok yerlerini de atladı, gülümsiyerek 
indi, oturdu. Niçin bu havayı bozuyorlar arka
daşlar, neden bu yapılıyor? (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Süreyya örgeevren. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 

Sayın Milletvekilleri!... Yeni kurulan Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti, Hasan Saka Hükümeti 
diye de adlandırılabilecek olan yeni Hükümetin 
programı hakkında konuşan arkadaşların yap
tıkları tariz, isnat, itham ve tenkitler karşısında 
konuşan Başbakan'm söz aldığı ana kadar söz 
söylememi mucip bir vaziyet olduğunu kendi 
kendimce takdir etmemiştim. Amma Hasan Saka 
konuştuktan ve onu takibeden hatipleri de dinle
dikten sonra benim gibi düşünen bir milletvekili 
için şahsi bir görüş ve inanışla bu millet kürsü
sünden söz söylemenin tarihî millî bir borç 
olduğu kanaati bana hâkim oldu. Böyle kesin 
bir kanaatle buraya geldim, kısaca maruzatta 
bulunacağım. 

Arkadaşlar; söylenen sözler içerisinde; en 
ağır ithamlar, hakikatlerin tahrifinden başka 
hiçbir mânası olmıyan ve bu hüviyeti ile çırıl
çıplak ortada duran fikirleri Hasan Saka, sözle
rinin başında çok iyi belirtti. Bildiriş ve ifade; 
veciz ve samimî bir kanaatin ifadesi idi. 

Bunun üzerinde duruldu, bazı safhalara ge
çildi, başka noktai nazarlar, başka maksat ve 
başka gayelere tevcih edilmiş sözler söylendi, 
en ağır söz, hakikaten tarihî değeri olan söz 
şudur. C. İT. Partisinin demokrat olduğunu in
kâr ve demokrasi esaslarını bu memlekette ku
ran bir parti olduğunu, demokrasinin banisi 
C. Tl. P. bulunduğunu her ne bahasına olursa 
olsun inkâr etmek meselesidir. 

Arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisinin ese
ri olan Türk Anayasası, demokratik görülüyor; 
bütün hükümleri, ruhu, mânası demokratiktir 
deniyor, fakat bu kanunu yaratan, bu kanunu 
' • (hin eden Cumhuriyet Halk Partisi olduğu 
halde bu eser takdir edilirken müessir inkâr 
ediliyor. Mantıksızlığın, haksızlığın bu dereee-
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si için dünyada bir misal daha gösterilemez. Bu 
değmetekin bir garabet değildir... 

Arkadaşlar; 12 Temmuz beyannamesinin 
ruhu diye her yerde, her zaman ve her hâdiseyi, 
her fikri ona isnad ve istinat etirerek, en batıl 
fikirlerin, en gayri varit kanaatlerin, hattâ en 
tehlikeli, en zararlı fikirlerin ispat edici delili 
diye ortaya sürülen beyanname buradadır. Cum
huriyet Halk Partisinin, 12 Temmuz beyanna
mesinin yüksek ruhunun irşat ve işaret ettiği 
esaslar ve gayelerle ihtilâf ettiği hiçbir nokta 
yoktur. Fakat, açık bir hakikat değilimdir ki, 
muhalefetin gerek Meclisteki, gerek Meclis dı
şındaki, bilhassa muhalif matbuatın söyledikleri 
mâna ve hüküm bu beyannamenin içinde mevcut 
ve mündemiç, değildir!.. Sıkılmazsanız, ihtilâfı
nız varsa, inkâr edeceksiniz okumaya hazırım. 
Bu beyannamede esas ruh şudur: Her iki parti 
şefini - yani Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
met Şefi ile Demokrat Parti Şefini - dinledim, 
her ikisi de ihtilâf halindedir. 

Biri diğerine şunu, biri diğerine bunu isnat 
etmektedir. Bunların içinde hakikatin payı var
dır, diyor. Fakat karşımıza çıkan tenkitçi va
tandaşlar, yani muhalefet, kendi aleyhinde olan 
hüküm kısmını unutarak Devlet Başkanının 
söylediklerinin içerisinde hakikat olan açık ifa
deleri kaale almıyarak sadece o en büyük ada
mın, kendisinin Genel Başkanı bulunduğu C. H. 
Partisi Hükümetine ve teşkilâtına atfı kusur 
ettiğini, beyannamede bulunmıyan ve esasen 
varit olmıyan fikirleri yayıyorlar. 

Bu kürsüden söz söyliyen muhalefet de bu
gün bu ruhun, bu zihniyetin tesiri altında kal
mıştır. Türk milletine bu hakikati ilân ediyo
rum. 

Arkadaşlar size bu beyannameden iki satır 
okumalıyım. Beyannameyi ihtiva eden gazete de 
buradadır. 

«Ben idare mekanizmasının baskı yaptığmı 
Hükümet Reisinin kabul etmemesini, böyle bir 
hareketi tasvip etmiyeceğini katiyetle beyan et
mesini bir teminat ifadesi olarak aldım. Ve 
bunu Bay Bayar'a söyledim. Ve muhalefet lide
rinin kanun dışı maksattan ve metotlar isna
dını reddetmesini, muhalif parti çalışması için 
şart olan kanun içinde kalmak esasının göz 
önünde tutulduğuna ve tutulacağına dair tatmin 
edici biı- teminat olarak kabul ettim, «Ve Başba-
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kana bunu söyledim. Ben iki tarafla konuşma
dan çıkaracağım bu neticelere inanmak istiyorum 
ve inanıyorum.» 

Arkadaşlar, bu o demek midir ki, muhalefet 
kanun dışı hareket etmiyor, ne yapıyorsa doğru
dur. Ne söylüyorsa doğrudur. Kanun içidir; ye
rindedir ; vatanperveranedir; hakikatpervcraııe-
dir; mâkuldür, müfittir; zararsızdır. B u m u 
demektir arkadaşlar? (Soldan hâşa sesleri). Ni
çin bunu anlamıyorlar? (Soldan anlamak 
istemiyorlar sesleri). Yine 12 Temmuz be
yannamesinden : «Şimdiye kadar memleket
te seçen iktidar ve muhalefet; tecrübesi
nin muvaffak olmamasını, bir senedenberi 
geçirdiğimiz tecrübelere, onların dayanmamış 
ve bugünkü siyasi durumu elde edememiş olma
sında görüyorum. Benim kanaatımea birbuçuk 
senedenberi geçirdiğimiz tecrübeler ümit kırıcı ol
muştur.» işte arkadaşlar, bütün vatan içinde, 
bütün vatandaşların, bilhassa iki parti grupıı-
nun karşı karşıya Meclis içinde olmaktan ziyade 
maalesef Meclis dışında - yaptıkları mücadele
lerden alman müşahede midir bu, yoksa yalnız 
bir tarafa tevcih edilmiş bir itiham mı? Yine 
beyannameden okuyorum; «Ama gelecek için her 
türlü ümitleri haklı çıkaracak bir muvaffakiyet 
teinin edilmiştir.» işte burada duracağım ve ica-
bederse daha mühim noktaları tekrar okuyaca
ğım. 

Arkadaşlar; yalnız Türk Milletinin en Büyü
ğü değil, bütün beşeriyetin en büyükleri içinde 
büyük olduğu muhakkak bulunan, muhalefetin 
de bildiği gibi, bizim Genel Başkanımız olan ve 
Devlet Başkanı bulunan, kendilerinin de benim
sediğini takdir ettiğimiz O Büyük Zatm söyle
miş olduğu sözlerin ihtiva ettiği mâna, gösterdi
ği yol, verdiği direktif yalnız C. H. Partisine 
mi müteveccihtir? Bunda kendilerinin ibret ve 
dikkat payı yok mudur? Niçin o direktife uymu
yorlar? İnanmadıkları için ini? Biz inanıyoruz, 
uyuyoruz ve uyacağız!.. (Bravo sesleri). 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Uyıya-
cağız, değil uyacağız. 

SÜREYYA ÖRCEEVRUN (Devamla) — 
Uyıyanlar, uyacağız sözünü de «Uyuyacağız» diye 
anlarlar. 

Arkadaşlar; sözlerimin son kısımları olarak 
bir hakikate daha işaret edeceğim. Beyanname
deki: «İdare mekanizması, yani valilerimiz ve 
maiyetleri bir senedenberi çok ağır bir tecrübe 
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geçirmişlerdir, öyle zamanlar oldu ki memlekette 
Hükümetin mevcut olup olmadığı bile şüphe gö
türür idi». 

Arkadaşlar, demokrasinin banisi olan Cum
huriyet Halk Partisi elbette ve elbette Devlet 
mevzuatı ve nıüessesatı içinde, bütün müdevve-
nat arasında bilmiyerek, düşüııülmiyerek - ge
rek bizzat Demokrat Parti Başkanının Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümetinde Başbakan ve Ba
kan olduğu zamanlarda kendi teklifleriyle vaz 
ve tedvin, edilmiş kanunlardan olsun gerek onun 
zamanı vekâleti olmıj^an devirlerde olsun - vaz 
ve tedvin edilmiş kanunlar içinde herhangi bir 
antidemokratik kanun ve hüküm kondu ise, 
partimizin kendi maksat ve şiarının hilâfına 
bir hüküm olacağı için onları elbette, ifade
ye lüzum yoktur ki kaldıracaktır. Ancak olup 
olmadığını şimdiden ifade etmek, ortaya bir 
eser, fikir, misal koymadan caiz değildir. İş
te şu kanun vardır bu antidemokratiktir 
denilmelidir. O kanaat kime hâkimse, Hükü
metin kanun teklif etmesine ihtiyaç yoktur, 
her Milletvekili bu hakka maliktir. Hükümet
ler kanun yapmaz. Kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapar ve onun yapacağı kanu
nun teklifini, yalnız Hükümet değil herhangi 
bir tek Milletvekili de salâhiyet ve aynı kud
retle yapabilir bu hakkı haizdir. Demokrat 
Partili arkadaşlarım da aynı kudrette, topye-
kûn ve tek tek olarak bu salâhiyete maliktir
ler-. Bu hakikati hukukiye ve ilmiye meydan
da iken demokratik olduğunu her yerde iti
raf ettikleri, fakat büyük banisini ve müessi
rini inkâr eyledikleri büyük eser; Anayasa
nın hükmü böyledir. 

Hükümetten niçin böyle veya şöyle ka
nunlar tâdil edilecektir diye vait almak lü
zumunu hissetmişlerdir, bunun hikmetini keş
fetmekten çok zeki olan Türk Milleti âciz de
ğildir. 

Sayın Milletvekilleri; C. II. P. demokrasi
nin banisi olan bu tarihi parti hakiki demok
rattır, ruhu ile, vicdanı ile, izaniyle, irfaniyle 
tam demokrattır! 

Şaşmıyan, yanılmıyan ve millî bünyenin 
icabatma uyan demokrasi esaslarına taraftar
dır.. Bunun dışındaki demokratlığı inkâr ede-
irz. 

SAĞDAN BÎR SES — Yani bizimkini..? 
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SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Arkadaşlar; C. II. P. nin bir mensubu bir Türk 
çocuğu ve Türk C. H. P. nin Milletvekili ola
rak bir hakikati daha arzetmek istiyorum: 
C. H. P. içinde bir fert olarak sıkı temaslarım, 
mütemadi konuşmalarımız, acı tatlı tartışma
larımız neticesinde muttali olduğum müşte
rek bir kanaatin ifadesini yapacağım, Türk 
Milletine ve sayın Demokrat arkadaşlarıma 
arzederim ki, bir memlekette demokrasinin mü
esses bulunup belki tatbikat ve gelişmelerinde 
eksik olduğu zannedilen cihetleri olabilir ve be
nim kanaatim a göre - itiraf etmeliyim ki biz de 
de - eksik tarafları vardır, çünkü herhangi böy
le büyük bir eserin doğduğu gün tam ve mü
kemmel olmasının imkânı yoktur. Amerika de
mokrasisinin, ingiltere Demokrasisinin eksik ta
rafları elan vardır. Bizde de vardır. Ancak de
mokrasi benimdir diyen, yalnız inhisarcı bir 
zihniyetle onu kendisine mal etmek gayretini gü
den insanlar iyi bilmelidirler ki; Türk Milleti
nin içtimai, siyasi ve millî bünyesne uygun 
demokratik esaslara herkesten önce kendileri ri
ayet etmelidir. Biz bu hususta kendilerine bol 
bol vaitler, bol bol taahhütler verebiliriz. Ha
kikat budur arkadaşlar. (Soldan alkışlar). 

RECEP PEKER (istanbul) — (Alkışları 
Sevgili arkadaşlarım; benim şeref bağı ile bağlı 
olduğum Cumhuriyet Halk Partisine mensup ve 
benim bu Meclisin sakafı altında bulunan muha
lif ve bağımsızlariyle aynı şerefi taşıyan, bütün 
sevgili arkadaşlarım, bugünkü konuşmaya hiç 
katılmamak niyetinde idim. Benim mesuliyet 
zamanıma ait noktalar hakkında bazı imalar ol
du, bir alınganlık yapar gibi onların üzerinde 
durmaktan bilhassa kaçınmak istiyorum. Fakat 
benim muhterem mesai arkadaşlarımla beraber 
geçirdiğim mesuliyet yılları kendi içindeki şe
refli hizmetleri veya eksiklikleri ile bugün tarihe 
intikal etmiş olduğu için onların üzerinde dur
maya yine lüzum görmüyorum. Yalnız bu Mec
liste vazife sahibi bir insan sıfatiyle elimizde en 
büyük emanet olan bu millet kürsüsünde söyle
nen sözler arasında bilhassa son sözü söyliyen 
muhalif arkadaşlardan birinin ifadelerinde, Dev
let anlayışı bakımından, eğer söylendiği gibi ka
lırsa, eğer söylenmiş olduğu gibi inanılırsa bu 
Devlete zarar verme bakımından hâsıl olan boş
luğu doldurmak için bu hususta aydınlık verece
ğini sandığım fikirlerimi arzetmek için söz aldım. 

Burada önceleri söylenmiş sözler arasında mu
halif arkadaşlara anarşistlik isnadeden nokta üze
rinde durdular. Takdir ederim; bir siyasi züm
re kendi muhalifi olan partinin iktidar mevkiin
deki Hükümetinin başkanı diliyle böyle bir is-
ııaddan yaralanabilir. Böyle bir söze muhatap 
olmak bu Meclisin, asalet istihkakında hiçbir 
eksiği olmıyan muhalif parti tarafından kendi
sine eza verecek bir hitap gibi telâkki oluna
bilir. Bunu pek güzel takdir ediyoruz. Fakat 
arkadaşlar, kullandığımız kelimelerin; sözlerin; 
ibarelerin şekil ve mânaları üzerinde çok büyük 
bir dikkat kullanmak vazifesini müştereken 
taşıyoruz.Hepimiz bütün bir Devlet için esas 
olan şartlara riayet lüzumunu unutmadan ko
nuşmalıyız. Bunun da esası, yurtiçinde endişe
siz yaşamanın teminatı olan mefhumlarda mu
tabakattır. Geçen sene bütçesi münasebetiyle 
bu kürsüye çıktığım zaman bir mesul Hükümetin 
başkanı sıfatiyle dış emniyet üzerinde Hüküme
tin dikkatli durduğunu söylemiş ve Hüküme
tin aynı dikkatle Devletin iç emniyeti üzerin
de de arasız bir surette devam ettiğini ve ede
ceğini ifade etmiştim. Bu söz ozaman bugüne 
nispetle daha toy, daha tecrübesiz olduğunu 
zannettiğim muhalefet sözcüsünün parti adına 
söylediği sözler arasında «Muhalif Partinin hür 
konuşmasını engellemek teşebbüsü» diye tarif 
edilmişti. Uzun sözleri tekrarlamak niyetinde 
değilim. Fakat öte taraftan bizim tarafa yönel
tilen sözler arasında hâlâ Köprülü arkadaşımı
zın bugün bu kürsüde dün de gazete sütununda 
tekrar ettiği ibareler arasında neler vardır! ba
na totaliter olmak lekesi isnada hâlâ devam 
ediyor. Bir Devletin dayandığı başlıca kuvvet
ler arasında - totaliter değil, yanlış nrnna veril
mesin tahrife gidilmesin - Devlette otorite zihni
yetinin muhafazası Devletin başlıca beka te
minatıdır. (Soldan bravo sesleri). 

Bir başka nutkumda arzettiğim gibi lüzumlu 
otorite anlayışından mahrum hafif görüşlü in
sanların - muhterem muhalifleri kastetmiyorum, 
mücerret konuşuyorum - otorite mefhumundan 
bibehre insanlara Devlet gibi koca bir millet 
varlığının idaresi emanet edilemez. Otorite an
layışına bigâne bir zihniyeti, eski bir zihniyet
le bir Devlet değil, meselâ bir terkos şirketi bile 
idare edilemez. 

Bir başka nutkumda arzetmiş olduğum gibi, 
bugün yalnız bizde değil, yer yüzünün tahrifli 
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ideoloji cereyanlarına sahne olan memleketle
rinde asıl mânada cemiyetlerin bekası ve hu
zuru için teminat teşkil eden mefhumlar, böyle 
haksız yere hırpalana, hırpalana Devletin mes
netleri çökmüş ve Devlet, Devlet olmaktan kalk
mıştır. Ve bunun neticesi olarak sade huzur, 
asayiş bakımından değil emniyetsizlik içinde 
ekonomik bakımından da cemiyetler perişan ol
muştur. 

Diz partilerimizin günlük politika başarıları
nı sağlıyaeağız diye varlığımız için aziz bildi
ğimiz, dokunulmaz bildiğimiz mefhumlar ara
sında Devlet otoritesinin zarar görmesinden 
kaçınmak vazifesi altındayız. Hürriyetler var
dır, namütenahi haklar vardır. Bunlar eksiksiz 
olarak hem kanunun hem de vazifeyi namus 
bilen hepimizin tekeffülü altındadır. 

Fakat bu hür yaşamak istiyen ve hür yaşa
maya hakkı olan fertlerin terkip ettiği milleti 
hür ve müstakil bir millet olarak bu topraklar 
üstünde mesut kılabilmenin, değişmez, tahrif 
edilemez şartı, bu varlığı millet tarafından se
çilmiş meşru bir Meclisin kanuni murakabesi 
altında çalışan bir Hükümetin ve milletin oto
ritesinden yani millî otoriteden mahrum kıl
mamaktır. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar). 

Pek muhterem arkadaşlarım, hayatta her 
türlü hayatta fizik hayatta, biolojik hayatta, 
kozmik hayatta olduğu gibi sosyal hayatta ve 
politik hayatta da değişmez büyük bir kaide 
ve kanun vardır ki hükmünü mebdei meçhul en 
eski tarihler boyunca değişmiyen bir kudretle 
hükümrandır. Bu kanun muvazene kanunudur. 

Arkadaşlar; muvazeneye dayanmadan, mef-
humi olsun, maddî olsun hiçbir varlık için beka 
düşünülemez. Asli varlığı teşkil eden milleti 
ayak üstünde tutabilmek için birinci şart hür
riyet anlayışı ile, nizam anlayışı arasında biri 
ötekini çürütüp yıpratmadan muvazeneli bir ha
yat kurabilecek zihniyette, ve anlayışta anla
şıp birleşmemizdir. Yoksa bin kere tecrübe 
edilmiş olan bu muvazenesizlikler yüzünden 
başlayacak çöküntüleri önlemek için hiçbir ted
bir kâfi gelmeyebilir. 

Mücerret ve hudutsuz hürriyet yoktur. Hür
riyetlerimizde, hürriyetler dışında gibi tarif 
ederek öyle göstermek istediğiniz meşru, kanu
ni ve millî murakabe altında işliyen Devletin 
müdafaasına muhtaçtır. Bu müdafaa da millî 
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hükümranlık çerçevesi içindedir. Bunlar belli 
hakikatlar, bedahatlerdir. Fakat zaman zaman 
bozulan havayı saflaştırmak için tekrar lâzım
dır. Yüksek huzurunuzda fazla suda' yapmak 
kusurdur bu kusuru yapmamak için sözlerimin 
bu kısımlarım kâfi görüyorum, başka bir nok
taya geçiyorum. Bunun ikinci kısmı için söz al
maya lüzum görmüyordum, fakat söz almışken 
bugünkü çalışma safhasının mühim bir noktası 
hakkında fikirlerimi arzetmek için fırsattan is
tifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün antidemokra
tik kanunlardan tekrar bahsediliyor. Bizim Gu-
rupumuzda münakaşa edilip Yüce Meclis hu
zuruna sunulmuş olan Hükümet programında 
böyle bir ifade yoktur. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Yoktur. 

RECEP PEKER (Devamla) — Yalnız sa
mimî olarak bugünkü demokrasi anlayışını ya-
ralıyan usul, âdet, emir, kanun mefhum... 1 tei
ne varsa bunları zamanı, sırası, icabı geldiği va
kit düzeltmek bu Devletin hizmetkârı olan biz
ler için, hepimiz için vazifedir. (Bravo sesleri). 
Yalnız birşeyi belirtmek, kuvvetli, açık bir 
surette belirtmek için arzetmeye ihtiyaç duyu
yorum ki, ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir üyesi olarak, kim tarafından ve ne vakit 
getirilirse getirilsin, çıkmış olan kanunlara, bu 
antidemokratiktir, bunu demokratik kılmak için 
değiştirmek istiyorum diyecek tarafın bu zih
niyetine karşı daima muhalefet edeceğim. Biz
lerin küller, yığınlar ve yokluklar içinde, hiz
metine girmek şerefini başımızın üstünde taşı
dığımız kuvayı Milliye devrinden bu yana, 
iç ve dış, içtimai siyasi, iktisadi ve askerî nice 
buhranlar içerisinden çıkararak kül yığınından 
bugünkü dünyaya şeref vermekte ve kuvvet 
göstermekte bulunan bu Devlete bir millî eser 
halinde vücut verecek işleri yapıyorum diye, 
yapılmış işler arasında yaptığımız çeşitli kanun
lar vardır. Türkiye Cumhuriyeti birliğinin ter
kibinde bulunan bugünkü bazı vilâyetlerimiz za
man oldu isyan ayakları altında çiğnendi, za
man oldu sınır aşırı haydutlar; müstebitler ve 
mütecavizler her hafta bir nutuk söylediler ve 
bu tazyikler altında Türkiye Cumhuriyetinin 
yeni ve taze kurulma devrinin ihtiyaçları çok 
sıkıntılara uğradı, o zamanlar bu çiftçi millet 
henüz Amerika unu ile beslenmekte iken 
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ekonomi hayatının kendi varlığı içinden, ken
dini yaşatıp dışarı çıkarabilecek hale geldi. Bü
tün bu güçlükler ve yoklukların ve karışıklıkla
rın ıstırapları, eksikleri tamamlanmaya, tehlikeleri 
emniyete kalbetmeye çabalarken çeşitli iç ve dış 
sebeplerle yapılmış çeşitli kanunlar vardır. 
Bunlar bugün bu şerefli partinin yüzünün kara
sı gibi antidemokratik tarif altında şekillendi
rip, şahıslandırarak yüzümüze vurulacak şey-
ler değildir. (Soldan alkışlar). 

ADNAN MENDERES (Kütahya) - . Kaldı
rılsın dâva kalmaz. 

RECEP PEKER (Devamla) — Bizim cemi
yetimizde antidemokratik diye tarif edilecek 
kanunlar olabilir. *Pakat niçin Demokrat Par
ti sade antidemokratik dediği kanunlarla uğra
şıyor, meselâ antisosyal kanunlar da olabilir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Nefes almak 
için evvelâ o lâzımdır. 

RECEP PEKER (Devamla) — Evet bu günün 
gözü ile antisosyal kanunlar vardır. Antiadministif, 
veya kelime uydurup yakıştırdıktan sonra anti-
ekonomik kanunlar da olabilir. Muhterem Oğuz 
arkadaşımın cümlemin arasındaki ifadesine ce
vap olarak arzedeyim ki, nefes almak ve yaşa
mak için bütün bir anti ile tarif edilebilecek 
şeyleri düzeltmek lüzumunda mutabıkım... Amma 
geçmiş bir fena devrin birikmiş fenalıkları ola
rak bir telâkki ile değil bir devlet hayatının 
hergün herşeyi daha iyi yapmak gibi tabiî 
bir vazife olarak ... Arzederim ki, bu yalnız 
bizde değil, şimdi bizim mebdeini bir çeyrek yüz 
yıl evveline götürdüğümüz zaman içinde dün
yanın her yerinde mevcut olan kanun müesse
seleri müspet ise menfiye, menfi ise müspete, ak 
ise karaya, kara ise aka doğru yeni yeni sosyal 
icapların, yeni ekonomik şartlara göre değiş
mek zaruretini almıştır. Kamutay Büyük Millet 
let Meclisi herşeyden evvel en baştaki vasfı ile 
asıl bir vâzn kanun olmak müessesesidir. Meclis 
ve onun güvenini alan iktidar mevkiinde bulun
makta olan Hükümtin vazifesi geçmiş zamanla
ra, bütün geçmiş zamanlara, fakat bilhassa hü
kümlerin, şartların, ekonomik, sosyal, politik 
rejimin dünyanın her tarafında altüst olduğu 
l)iı yirmi beş senelik zaman zarfındaki kanun
ların demokrasiye mi, ekonomiye mi baş
ka şeylere mi her neresinde nesi varsa onu 
bulup düzeltmek için teşebbüs almak vazi-
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fesi altındadır. Ben bu arada bunlar ine-
yanında yeni kanunlar yapmayı; yapmak iste
meyi pek yerinde bulurum. Bu pek tabiî bir 
şeydir. Fakat buna fevkalâde bir sima verip de 
bizim geçmiş ve bir nevi taammütlü yüz karası 
kusurlarımızın muhasebesinin hulâsası demek 
olan bir antidemokratik kanunlar şebekesi var
mış da bunları düzeltmeye bizi icbar ediyorlar
mış gibi bir havayı vicdanımın en asîl mukave
metiyle karşılamak duygusu altındayım. Bunu 
ithamı reddederim. (Soldan, reddederiz sesleri). 

Her kanun ya Hükümet tarafından yahut 
Milletvekili tarafından o kanun şu veya bu se
beple değiştirilmesi teklif sebebi ve mânası al
tında Kamutayın huzuruna gelebilir. Burada 
biz onları en asîl iyi niyetle gözden geçilebili
riz. İsteklerine bu simayi versinler. Fakat geç
miş zamana ait bütün kanun yığınları içinde 
bizim için siyasi leke olacak bir antidemokratik 
bir kanun silsilesi yoktur. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN —• Görüşmenin yeterliği hakkında 
bir önerge vardır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Öner
ge aleyhinde konuşacağım. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — önergenin ne ol
duğu bilinmeden hakkında konuşulmaz, evvelâ 
okunsun. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. 

Gazianteb 
Cemil Said Barlas 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; Meclis hayatımın içerisinde en 
çok memleket için zararlı olabileceği ihtimalini 
düşündüğüm vakıa kifayeti müzakere takriridir. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Ben de 
aynı fikirdeyim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, dikkat ederseniz müzakere memnuni
yet verecek safhaları veya hepimizde endişe uyan
dıracak taraflariyle bir Hükümet beyannamesinin 
tahlili safhasından çıktı. Fakat bunun üstünde 
Meclisin bütün hayatını, şimdiden sonraki faa
liyetinde müessir olacak birtakım mefhumların 
tahlili ve efkârı umumiye karşısında bunların 
açıklanması, iki tarafın fikirlerinin sarih olarak 
bilinmesi icabeden yeni bir safhaya girmiş bulu
nuyor. 
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Î1ASAN ALİ YÜCEL (İzmir) — işte onun 

için yeter. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Hal 

böyle iken Sayın Recep Peker'in konuşmasından 
sonra ortaya sürdüğü, (Nezaman antidemok
ratik kanun var diye bir teklif getirilirse muha
lefet edeceğim..) tarzındaki beyanatına karşı el
bette muhalefetin de bir cevabı olacaktır. 

Meclisten rica ediyorum, zamanın kıymeti 
yoktur. Memleket bakımından bu müzakerelerin 
tarihî kıymeti vardır, müsamahanızı rica ede
rim, son sözü bendenize veriniz. (Hay hay ses
leri). Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, önergeyi oya 
koyayım. (Devam devam sesleri, reye sesleri). 

Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Buyurun, söze devam ediniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, maruzatımı kabul ederek bana 
söz söylemek imkânını verdiğinizden dolayı he
pinize teşekkür ederim. 

Sayın Recep Peker hakikaten, hemen kendi
sinden sonra gelen kabinenin programının mü
zakeresi dolayısiyle kendi zamanına ait icraata 
müteveccih tenkitlere cevap vermemek gibi bir 
olgunluk gösterdi. Ben bunu şahısları namına 
tebrik edilecek bir nokta olarak kaydederim. Fa
kat müzakerelerin istikametini, dikkat ederseniz, 
günün hâsılası diye kaydedebileceğimiz iyi ha
vayı yeniden birtakım mefhumların tariflerini 
yapmak isterken bu havayı memleketin menfaati 
istikametinde inkişaf etmesini durduracak mahi
yette bir noktaya getirdiler. Arkadaşlar; bir Dev
let hayatında vazife sistemlerini tesbit ettikten 
sonra otoriteyi tarif etmek başkadır otoriter 
devlet tarifi başkadır. Bizim parti olarak ve 
yurtta demokrasinin tahakkuk etmesi gerçekleş
mesi için mücadele ettiğimiz keyfiyet otoriter 
devlet zihniyetidir. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Biz otoriter 
millet istiyoruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Oto
riter devlet zihniyeti kendisini bütün varlıklar
dan tecerrüt ettirerek bu kuvvetler kendi öz var
lığında varmış gibi hüküm sürmek iddiasında 
olan bir zihniyettir. Bizim anladığımız vazifeler 
silsilesine istinadeden otorite ancak ve ancak ken
dine tevdi edilmiş olan vazifeleri yapmayı, sa
lâhiyetleri kullanmayı mesuliyetleri çerçevesinde J 
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telâkki eden bir zihniyet. Dikkat ederseniz bu iki 
zihniyet arasında demokrasi anlayışı bakımından 
yerden göğe kadar bir anlayış farkı vardır. 

İkincisi arkadaşlar; hürriyet mefhumu; hür
riyetin tarifini esas hukukuna göre yapıp geç
mek kâfi değildir. Türkiye'de 40 bin köy reali
tesini herkes bilir ve bu dillere destan olmuştur. 
Fakat köy zümresinin iktisadi sahada, içtimai 
sahada Cumhuriyetin şimdiye kadar iyilik diye, 
feyiz diye, ıslâhat diye yaptığı faaliyetlerden 
kendi hissesine muvazi ve müsavi derecede isti
fade etmemiştir. Çünkü köyden ilca gelmiyor. 

Köy siyasi haklarını kullanmak imkânına 
malik bulunmuyor ve imkânı kullanamıyor. Si
ze şahsan gayet basit bir misâl vereceğim. 
Hürriyeti bu misâl içerisinde tarif etmek, de
ğil Recep Peker kadar bu memlekette düze
nin bozulmasından endişe eden, fakat onun ya
nında memlekette Devlet işlerinin milletin 
tam murakabesi altında bulunmaması yüzün
den nasıl bütün iyi isteklere rağmen, en ba
riz hüsnüniyetlere rağmen Devletin asıl yö
nelmesi icabeden istikametlerden nasıl inhi
raf ettiğini ispat edeceğim. 

Arkadaşlar; köy realitesini olduğu gibi tes
bit ettikten sonra arkasından şöyle bir neti
ceye varırız: Biz Cumhuriyet müessesesi ola
rak son devrede prensipi münakaşa edilme
miş ve son defa tâdil edilen bir kanunla or
taya koyduğumuz bir mektep sistemi hari
cinde köye yaklaşmış ve köyü kucaklamış ve 
köye tahsildardan başka müessese götürmüş 
bir Devlet halinde bulunmuyoruz. Bunun ye
gâne sebebi bu memlekette hürriyet mefhumu
nun yanlış anlaşmasında, vatandaş hak ve 
hürriyetleri ve siyasi haklarının hakiki tari
finin bulunmamasında görüyoruz. O halde bu 
memlekette hürriyetten bahsedenlerin, sayın 
Recep Peker'de kabul etmelidir ki ne söğüt 
gölgesinde yatmak için, ne sokakta nara at
mak için hürriyet istemiyorlar. Fakat Dev
let hayatında murakabe tesis edebilmek için 
lâzım olan hürriyeti istihdaf ediyor. Dâva böy
le olunca muvazene kurmak zihniyeti içinde 
hürriyeti baltalamak muhakkak ki memleke
tin aleyhinedir. 

Arkadaşlar, sayın Recep Peker fikrini izah 
ederken matbuatın faziletinden ve olgunlaş
masından bahsetmiştir. Matbuatın faziletleş-
mesi için ilk şart hürriyet sisteminin kurulma-
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sına bağlıdır. Çünkü memlekette fikir hürri
yetinin tesis edilebilmesi için, herkesin fikir 
ve kanaatini söyliyebilmesi için evvelâ kanu
nun fikir hürriyetini teminat altında bulun
durması lâzımdır. En az misâlle, iktidar parti
sinin gazetesi olan Ulus gazetesinin sürümüne 
dikkat edersek şu veya bu şekilde otoriter 
zihniyetin matbuat müessesesinde beklediği
miz inkişafı temin edilemediğini görürüz. O 
halde arkadaşlar hürriyet mefhumu anlayışın
da da sayın Recep Peker'in, muvazene tesis 
etmek gibi bir zihniyet içerisinde hürriyeti, 
bu memlekette demokrasinin kurulması için 
yegâne şart kabul etmediği gibi yanlış bir zih
niyetle anlamış bulunuyoruz, bunu tebarüz 
ettirmeliyim. 

İkincisi, kanunlar sisteminden bahsettiler. 
Arkadaşlar, bu memlekette kanunlar sis

temi otoriter devlet zihniyetinin idame etti
rilmesi esasına müstenittir. Kundan dolayı 
hiçkimseyi itham etmeden biz, millî iradeye 
ve millî murakabeye istinadeden kanunlar 
sisteminin vazedilmesi zaruretinden bahsedi
yoruz. 

Antidemokratik kanunlar derken bir ka
nuna vas.ıf vermek zihniyeti içerisinde değil, 
fakat hep beraber iştirak ettiğimiz demokra
sinin kurulması zaruretinin teminat altına alın
ması işini istihdaf ediyoruz. Nasıl otoriter dev
let için otoriter devlet kanunları sistemine 
ihtiyaç varsa o kanunlar sisteminin tâdil edi
lerek demokrasi rejiminin sağlanması için 
demokratik kanunlar sisteminin kurulmasını 
sağlamayı Demokrat Parti gayet isabetli ola
rak istemektedir. Efkârı umumiyede antide
mokratik bazı kanunların tadili üzerinde İs
rarla duruyor. Bu anlayışla ve bu görüşle ge
tireceğimiz kanun tekliflerine sayın Recep Pe-
ker yalnız olarak muhalefet edecek olursa mil
lî iradeye tek başına karşı gelmek istiyen ce
sur bir insan olmak vasfından başka birşey 
göstermemiş olurlar. (Sağdan alkışlar). 

RECEP PEKER (İstanbul) — Arkadaşla
rım; demokrasinin olgunlaşması devrinde konu
şulmakta olan bir esaslı meselenin kenarından 
köşesinde çıkan mevzular üzerinde; şimdi Tahta 
kılıç arkadaşımızın bahsettiği nokta gibi mevzu
lar üzerinde biraz daha konuşmakta birbirimizi 
yetiştirici, olgunlaştırıcı, vaklaştırıeı bir fayda 
vardır. Onun iein biraz daha mevzu üzerinde 
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durmayı faydalı buluyorum. Bir defa en son 
sözlerini en önce tashih edeyim; buraya antide
mokratik tarifi altında getirilmiş olan bir kanun 
tasarısına benim hayır deyişimi millî iradeye mu
halefet şeklinde tenvir ettiler. Bir parti, bir mil
letvekili veya hattâ bir hükümet tarafından Mec
lise sunulacak bir teklif henüz bir tasarı halinde 
iken ona muhalif kalmanın millî iradeye aykırı 
olmasını iddia etmek pek mânâsız bir şeydir, asıl 
bir fikir, bir milletvekilinin tasarılar üstünde 
vazifesiz, şartsız, serbest çalışmasını takyit eder-
ki, bu millî iradeye mâni olan zihnij'-etin ta ken
disidir. Tahtakılıc diyor ki, kısaca hürriyet an
layışı üzerindeki bizim görüşümüzle otoriter dev
let anlayışı arasındaki ihtilâf mevzuu bahistir. 
Ben deminki konuşmamda acı kelimeler söyle
mek istemedim. Nasıl demin Köprülü'nün tah
rikiyle o izahatı vermek ihtiyaciyle karşılaşmış-
sam şimdi de bu yanlış ifadeyi düzeltmek zarure
tini duymakla daha realist konuşmak mecburiye
tinde kalacağım. 

Demin de arzettiğim gibi, muhalif parti için 
tesirli sözler söylemeye mecbur oluş bende derin 
ruhî bir eza doğurur. Demokrat Parti Mecliste 
siyasi bir hüviyet aldığı gün onları kürsüden ilk 
selâmlıyan ve başarı dileyen ben olmuştum. «Mu
halefetin sesi yüreklerimizi açıyor, istikbalimiz 
için yeni ufuklar açılıyor» dedim. Sonraki mec
buriyetler altında arzu edilmeyen kelimelerin 
benim dilimden telâffuzunun ana sebebi, şimdi 
Tahtakılıc'm anlattığı gibi değil bizlere terrör-
cülük, totaliterlik gibi menfur sıfatların söylen
mesi, hürriyet düşmanlığı atfedilmesi ve nihayet 
bizim durumumuzu Hitler'in durumuna ve Bü
yük Millet Meclisinin yaptığı kanunları faşist ve 
nazist kanunlarına benzetir mahiyette isnatlar 
yapılmasıdır. 

Bu sözler sade şahıslar tarafından gelişi gü
zel söylenmemiş, partilerinin şahsiyetini alâka
dar eden beyannamelerde yer bulmuş resmî iba
reler içinde kullanmıştır. Bu haksız ve ağır is
natları cevaplandırmak vazifem idi. Ve bu ce
vap bir atışma mahiyetinde yani bana şunu di
yene bende onun karşılığında, aynı kuvvetle 
söyl iyeyim ^ibi basit bir fikir mahsulü değildi. 

'Kamutayın yaptığı kanunun, onun itimadı
na dayanarak onun murakabesi altında tatbik et
mekte olan bir hükümetin hareketine totaliter 
hareket demek, sade yanlış bir zihniyet değil 
aynı zamanda muzır bir tecavüzdür. Ben, baıuı 
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bunu diyenin bir mukabelesini yapmak vaziyetin
de değilim. Mücerret olarak, ben veya siz ik
tidar mevkiindeki herhangi bir hükümet sade 
bizde değil herhangi bir devlette, yalınız mil
letin sektiği meclisin yaptığı kanunu tatbik edi
yorsa ve arasız meclisin murakabesi altında ise 
onun hareketini bizim muhaliflerimizin dedikle
ri gibi, totaliter diye tarif edilemez. Bu, tam 
demokrat meşru bir devletin işleyiş halidir. Bu 
vasıfta meşru bir devletin kanuni surette işleyi
şine totaliter hareket diyen zihniyet yalnız ve 
yalnız içtimai nizamı bilerek veya bilmiverek 
düşünerek veya düşünmiyerek yıkacak mahiyette 
zehirli bir zihniyet demektir ki, bunun kitaptaki 
yeri ideolojik manada tam anarşistiktir. Ben 
muhterem herhangi bir arkadaşımın şahsını bu 
kelimenin yaralayıcı mânasiyle rahatsız etmek 
gayesinde değilim. Fakat lütufkâr olsunlar bu 
Devletin binbir güçlükler içinde idaresi musuli-
yetini taşıyan kanuna göre hareket eden Meclis 
murakabası altında çalışan adamların hareketle
rine Hitler idaresi diye alın karasını yapıştırma
ya siyasi ahlâk bakımından kendisini mezun sa
yanlara başka ne denebilirdi? Bunu hâlâ söy
lemekte İsrar edenler müdafaai nefis sadedinde 
bu tarzda konuşmamdan gocunmasınlar. 

Fazla bir şey ilâve etmek istemiyorum. Yal
nız Tahtakılıç'm söylediği köylüler bahsinde bir 
tek cümle söylemek istiyorum. Bir çift hayvanı, 
bir tarım aleti, bir siyasi mesele, bir sosyal iş 
mevzuubahis olduğu zaman yakışır veya yakışmaz 
Cumhuriyet Halk Partisi ve onun hizmetinde 
bulunmuş olan hükümetler için, devamlı bir ta
riz noktası olarak bunu kullanırlar. Bu memle
ketin, bu milletin asil çoğunluğunu teşkil eden 
köylü mevzuunu daima ve pek çok politika oyu
nu olarak suiistimal ettiklerini söylemekle kay
dederek bu noktada umulan uyanıklığa hizmet 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter görülmüştür. Hükümetin be-

;. annamesinde bildirdiği işlerin tahakkukunu di-
Iiverek güven oyuna geçilmesini teklif ederiz. 

(İazianteb Yozgad 
Cemil Said Barlas Ziya Arkant 

îzmir Kars 
Sedat Dikmen Hüsamettin Tugaç 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Benim de bir 
takririm var. okunmasını rica ediyorum. Aynı 
mealde olabilir, fakat kitabetin bunu ıskata hak
kı yoktur. 

NECMEDDİN SAİIÎR SİLAN (Tunceli) — 
Okunan önerge, güven oyuna aittir, arkadaşımı
zın önergesi ise konuşmanın yeterliğine matuf
tur. 

Halbuki söz alanların hepsi konuşmuş, baş
ka sözü olan da kalmamıştır. Bu sebeple yeter
lik hakkındaki önergenin, Başkanlığa, da arzey-
lediğim gibi, okunmasına lüzum görülmemiştir. 

Zaten önerge de şundan ibaret : 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. 

Kocaeli 
Sedad Pek 

BAŞKAN —• Edirne seçim çevresinden itiba
ren. oyların toplanmasına başlıyoruz. Güven 
oyu verenler beyaz, vermeyenler kırmızı, çekin-
serler yeşil, oy pusulası kullanacaklardır. 

(Edirne'den itibaren oyların kullanılmasına 
başlandı). 

Oyunu kullanmıyan var imi Oy toplama işi 
bitmiştir. 

Oyların neticesini arzediyorum. Başbakan 
Hasan. Saka'nın kurduğu Hükümete güven oyu 
için (411) üye iştirak etmiş, (49) kırmızı oya 
karşı (362) oyla Hükümete güven oyu verilmiş
tir (Alkışlar). 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Alkışlar ara
sında) kürsüye gelerek — « Sayın arkadaşlarım; 
Hükümetinizi, yüksek, güveninize mazhar etmek 
suretiyle size lâyık hizmetler ifa edecek bir me
suliyet altına koydunuz. Bundan sonra bu yük
sek teveccüh ve güveninize lâyık olmak için biz
den beklediğiniz hizmetleri ifa edebilmek için 
dahi yine Büyük Meclisin yüksek yardım ve ir
şadına muhtaç olduğumuzu tekrarlıyarak bütün 
kalbimle Hükümetin teşekkür ve minnettarlığı
nı huzurunuzda arzediyorum » . 

BAŞKAN — Başbakanlığın gösterdiği lüzum 
üzerine Anayasanın 19 nen maddesine göre Cum
hurbaşkanı tarafından toplantıya çağırılmış 
olan Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan 
Başbakan Hasan Saka'nın kurduğu Hükümetin 
Programına ait görüşmelerini bitirmiş ve Hü
kümete güven oyu vermiştir. 
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Yüksek Kamutayca evvelce verilmiş olan 

karar dairesinde 1 Kasım 1947 Cumartesi gü-
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nü toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 23,23 

B. Son tutanak özeti 

Başbakan Hasan Saka, kurduğu Hükümetin 
programını okudu. 

Sözalan Milletvekilleri, bu konudaki düşün
celerini belirttiler. 

Başbakan, tamamlayıcı açıklamalarda bu
lunarak güvenoyu istedi. 

Bir müddet daha görüşmelere devam olun
duktan sonra toplanan oylar sayıldı ve 

Hasan Saka Hükümetinin 49 kırmızı oya kar

şı 362 güven oyu aldığı bildirildi. 
1 Kasım 1947 Cumartesi günü toplanılmak 

üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

istanbul Tunceli 
K. Karabekir Necmeddin S ahir Sılan 

Kâtip 
Mardin 

Dr. A. Ur as 

Hasan Saka'nın Başkanlığı altındaki Bakanlar Kuruluna verilen güven oyunun sonucu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebruro Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik .Bekman 
Raşit Börekçi 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 411 

Kabul edenler : 362 
Oya katıhnıyanlar : 54 

Reddedenler : 4 9 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
'Mümtaz Ökmen 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
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Gl. Refet Alpman 
Emin Arkaym 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan • 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fehrettin Tiritoğlu 

» — 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhsin Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtri Gören 
Cemil özçağlar 



Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Dura 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 
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DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Otsman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrcl 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. I. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
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Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Gl. Refet Bele 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih Ilter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail HakkıBaltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
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Dr. »Sadi İrmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza^Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Memduh îspartalığil 

MALATYA 
Atıf Eaenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

Mahmud Nedim Zabcı 
MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmü idil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 

AFYON KARAHİSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinççr 
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Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
•Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
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Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galib Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahined Barutçu 

Ahmed Veziroğlu 
BURDUR 

Ahmet Ali Çınar 

Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlui 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Cf̂ lâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kami] Erbek 
Sırrı Içöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza îneealemdaroğlıı 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

[Reddedenler] 
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İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Di*. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

tÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
T)r. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 

Faruk Nafiz Çamlıbei 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 

Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıc 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

[Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 

ANKARA 
Falih Rıi'kı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekatâ 
Cevdet Gölet 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevrcn 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Dr. M. Talât Simer 

ÇORUM 
İsmet Eker 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli (1.) 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Ahmed Ulus (1.) 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan (1.) 
Edip Tör (1.) 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Maraşal Fevzi Çakmak 
Osman Nuri Koni (1.) 
Dr. Mim Kemal Öke ( ! ) 

İZMİR 
Atıl! İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hilmi Çoruk 

KONYA 
Fatin Gökmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA 
A. Ulvi Bey dağı 
Di*. Cafer özelçi 
Tevfik Temelli 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 

MUĞLA 
Necati Erdem 

Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran (1.) 

ORDU 
Şevket Akyazı (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (1.) 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SEYHAN 
Dr. Kemal Satır 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy (1.) 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

Erzurum O. TL Partisi 1947 kongresinin top
lanması dolayısiyle üyelerin bağlılıklarını bil-

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Başkanlıkça gereken karşılık diren telgrafa 
verilmiştir. 

T. B. M. M. Basımevi 


