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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bâzı Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için seçim yapıldı. 

Gündemde bulunan sorulara Başbakan Yar
dımcısı, 26 .1.1949 Çarşamba Birleşiminde ce
vap verileceğini bildirdi. 

24.1.1949 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl-

Tezkere 
1. — Koçarlı Bucağına bağlı Çallısağır Kö

yünden Alioğlu Mehmet Sökeli'nin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/305) (Adalet Komisyonuna) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANI» 

1. — Başbakan Şemsettin Günaltay'm, kur
duğu Hükümetin programı. 

BAŞKAN — Söz Başbakanındır. 

BAŞBAKAN — ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Büyük Millet Meclisinin Sayın Üye
leri, bugün programını okuyarak güveninizi 
istemek üzere Yüksek Kamutayın huzuruna 
çıkmış olan Hükümetiniz, bu vazifeyi içinde 
bulunduğumuz şartların ehemmiyetini kavramış 
olarak üzerine almıştır. 

Milletin beklediği huzur ve sükûna kavuş
muş olmaktan henüz uzak bulunan dünya ah
valinin, her yerde olduğu gibi memleketimiz 
üzerindeki ağır tesirleri devanı etmektedir. Bu 
hal ve şartlar millî ekonomiyi, Yüksek Meclisçe 
de bilindiği gibi, ağır tazyik altında tutmakta
dır, Fakat Yüksek huzurunuzda belirtmeye ha

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel C. Aksu 

Kâtip 
Erzincan Milletvekili 

B. K. Çağlar 

I Rapor 
2. ~ Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'-

m, Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1948 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1351 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair Önergesi ve 

j Dilekçe Komisyonu raporu - (4/114) (Gündeme). 

f KAMUTAYA SUNUŞLARI 

cet yoktur ki, durum ne olursa olsun, bizden 
önceki Hükümetleriniz gibi biz de, ülke bütün
lüğümüzün teminatı olan Millî Müdafaamızı her 
dâvanın başında tutacağız. (Bravo sesleri, 
Alkışlar) 

Dünya sulhunun korunması yolunda büyük 
gayretler gösteren memleketimizin kuvvetli ol
masındaki faydayı takdir eden dost Amerika Hü
kümetinin yardımiyle, hareket kabiliyeti ve 
harb kudreti artmakta olan kahraman ordumu
zun modern silâh ve araçlara intibakını sağlama
ya çalışırken, bir taraftan da Millî Savunma 
işlerinin bugünün ihtiyaç ve icaplarına göre ida
resi için yeni tertip ve tedbirler almak kararın
dayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Milletlerarasında iyi geçinmeyi, yer yüzünde 

2. - HAVELE EDİLEN KÂĞITLAR 

» • « 
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BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu 
KATİPLER: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 
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sulh ve emniyete ulaşmayı en büyük ideal 
saymakta devem edecek olan yeni Hükümetiniz 
bu uğurda kudretinin yettiği kadar çalışmak
tan geri durmayacaktır. Samimi olarak bağlı 
bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Kurulunu 
dünyayı bu neticeye ulaştıracak vasıtaların ba
şında görüyoruz. Bu Kurulun, bu güç ve asil va
zifeyi başarır ve daha iyi işler bir hale gelmesi 
emelimizdir. Türkiye Cumhuriyetinin Yüksek 
Heyetinizce bilinmekte olan ve devam edegelen 
dış politikası aynı yolda yürüyecektir. Yüksek 
huzurunuzda tekrar etmek isterim ki, bu siyase
tin ana vasıfları ittifak ve taahhütlerimize ve 
dostluklarımıza bağlılık, açıklık ve dürüstlük
tür. (Alkışlar) 

iç politikamızda; gelişmekte ve kökleşmekte 
olan demokratik rejimin memleketimiz için va-
adettiği aydın istikbali yaklaştıracak tedbirleri 
daima artan bir azimle almak bizim de vazife
miz olacaktır. (Bravo sesleri). Tek dereceli se
çim ve çok partili meclis sistemine dayanan 
demokrasimizin gayesi halk idaresinin en mü
kemmel şekilde belirmesine imkân sağlamaktır. 
Büyük Meclisin geçen yıl kabul buyurduğu Se
cim Kanunu bu maksadın elde edilmesi için or
taya konmuş ileri bir eserdir. Hükümetiniz, 1950 
seçimlerinin hiçbir vatandaşın yüreğinde şüphe
ye yer bırakmıyacak en teminatlı bir şekilde ya
pılması için, ilmin ve tecrübenin telkin edeceği 
tedbirleri göz önünde tutmaktan geri kalmaya
caktır. 

İçinde bulunduğumuz demokratik hayatın 
kolaylıkla ve süratle gelişmesi için, icap ettikçe 
her sahada yeni kanunlar sunmakta ve eskilerin 
değiştirilmesini arzetmekte tereddüt etmiyece-
ğiz. Bu cümleden olarak bizden önceki Hükü
metin üzerinde durduğu Basın Kanununu biz de 
ehemmiyetle ele alacağız. Bu konuda basın hür
riyetini âzami derecede teminat altına alan ve 
aynı zamanda vatandaş şeref ve haysiyetini kıs
kançlıkla koruyan Batı Demokrasilerinin mev
zuatını örnek tutacağız. Siyasi hürriyetlerle fer
din her türlü hak ve emniyetini tekeffül ede
cek tedbirlere âzami kıymet verirken, cemiye
timizin temelini sarsacak ve genç demokrasimi
zin taze bünyesini kemirecek zararlı cereyanlar
dan yurdumuzu korumayı vazifelerimizin başın
da sayacağız. (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, 
Türk inkılâbının anaprensiplerini titiz bir ] 

im 6:1 
itina ile savunmakta devam edeceğiz. Bütim 
diğer hürriyetler gibi vatandaşın vicdan hür
riyetini de mukaddes tanırız. Din öğretiminin 
ihtiyari olması esasına sadık kalarak, vatandaş
ların çocuklarına din bilgisi vermek haklarını 
kullanmaları için gereken imkânları hazırlaya
cağız. (Bravo sesleri). Fakat lâyiklik prensi-
pinden ayrılmamıza asla imkân tasavvur edil
memelidir. Bilhassa din perdesi altında bu mil
leti asırlar boyunca uyuşturmuş olan hurafele
rin yeni baştan belirmesine asla meydan ver-
miyeceğiz. Dinin siyasete ve şahsi menfaatlere 
alet edilmesine de müsamaha etmiyeceğiz. Bu 
konuda alınmasını gerekli sayacağımız tedbir
leri Yüksek tasvibinize sunmakta tereddüt et
miyeceğiz. 

Her türlü vicdan ve düşünce hürriyetinin 
masuniyeti esastır. Fakat kanaatler ve düşün
celer, kanunlarımızın yasak ettiği tahrik ve 

propaganda mahiyetini aldığı zaman, en ağır 
suç. sayılacaktır. Bu husustaki kanunlar da 
kısa -zamanda Büyük Meclise sunulacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Demokratik rejimin sarsılmaz temeller üze

rinde yükselmesinde Büyük Meclisin çıkaraca
ğı kanunların ve Hükümetin onları tatbikte 
göstereceği dikkatin ehemmiyeti aşikârdır. Fi
kirlerin serbestçe ortaya kounlabilmesi Cumhu
riyet Kanunlarının müeyyidesi altında bulun
duğu biı devirde her bakımdan müstakil olan 
mahkemelerimizin vatandaş hak ve hürriyeti 
ile birlikte sosyal nizamın ve memlekette huzur 
ve sükûnun korunması hususunda göstereceği 
itinanın da aynı ehemmiyeti taşıdığı kanaatin
deyiz. 

Her derecedeki memurların kendi sorumlu
luğu ile beraber salâhiyetini bilerek görevleri
ni yapmalarını ve böylece vatandaşların işleri
ni onlara beyhude zahmet vermeksizin görme
lerini ve halkın devlet işlerinde çalışanlara 
karşı gönülden sevgilerini sağlamak azmin
deyiz. Bunun için bir taraftan teşkilâtımızı da
ha verimli hale sokmak üzere kanunlarımızda 
ve bu arada memurlar statüsünde lüzumlu gör
düğümüz değişikliklerin kabulünü ve İller ve 
özel İdareler Kanunları tasarılannın bir an evvel 
müzakere ve tasvip buyurulmasını Yüksek Mec
listen rica edeceğiz. Diğer taraftan, memurları
mızda, yukarda söylediğimiz tarzda çalışmanın 

16Ş 
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İtiyat haline gelmesi için devamlı dikkat gös- ı 
tereceğiz. 

îdave âmirlerinin ve emniyet kuvvetlerinin 
asayişi ve halkın huzurunu sağlamak vazifele
rinde her türlü tesirden her nevi endişe ve te
reddütten uzak olarak ve yalnız kanunu kendi
lerine rehber bilerek cesaretle çalışmalarını ynri 
içinde huzurun başlıca teminatı sayıyoruz. 

Orman Kanununun esas prensiplerini muha
faza edecek ve fakat halkımıza kolaylıklar Bağ
lıyacak yeni tadil tasarısını yakında Büyük Mec
lise sunacağımızı bildirmek isteriz. 

Değerli arkadaşlar, 
Hükümet memleket iaşesini karşılamak, millî 

endüstriye gerekli ham maddelerle işletme mal
zemeleri sağlamak, döviz kaynaklarımızı kuvvet
lendirmek ve iktisadi kalkınmamızın temelini 
teşkil etmek ve istihsali artırmak üzere ziraati-
mizi beş yıllık bir gelişme programına bağlıya
caktır. 

Devlet sermayesiyle girişilen teşebbüslerde 
malî imkânlarımızın müsaadesi nispetinde, başta 
kömür havzası olmak üzere, madenlerimizi mo
dern teknik vasıtalarla mücehhez, rasyonel çalı 
sır ve istikrarlı bir döviz kaynağı teşkil eder 
hale getirmek için plânlı olmak kararındayız. 
Yurdumuzun, yakıt ihtiyacını mümkün olduğu 
kadar linyit kömürleriyle karşılayarak maden 
kömürlerimizi önemli istihsal faaliyetlerinin ham I 
maddesi ve döviz kaynağı olarak kıymetlendir
mek amacımızdır. 

Hususi sermayenin iktisadi sahalarda girişe
ceği teşebbüsleri teşvik etmek ve kolaylaştırmak 
Hükümetin başlıca 'şiarı olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, | 
Avrupa kalkınması için Amerika Birleşik t 

Devletleri Hükümetinin girişmiş olduğu büyük I 
ölçüde yardım hareketinden gereği gibi fayda
lanabilmeye âzami derecede dikkat göstermek 
kararındayız. Hükümetiniz, bu yardımı kalkın- [ 
ma ve istihsali çoğaltma işlerinde başlıca destek ı 
saymaktadır. Birleşik Devletlerin gösterdiği bu 
dostane anlayış hem ekonomik kalkınmamızı sağ- | 
lamaya , hem de bu sayede Avrupa Ekonomik 
îş Birliği Teşkilâtında faydalı bir unsur olmaya 
çalışacağız. Bunun için lâzm gelen teşkilâtı kur- j 
mak yolundayız. 

Büyük Meclisin Sayın Üyeleri, 
istikrarlı bir ekonomi düzeninin ve sağlam j 
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i bir malî politikanın her şeyden evvel bütçe 

muvazenesine dayanacağına inanıyoruz. Bu Muva
zeneyi sağlıyacak tedbirleri devamlı surette araş
tırıp tatbik etmek kararındayız. 

Vasıtasız vergilerimizde girişilen ıslahat ha
reketini süratle gerçekleştirmek için Büyük Mec
lise sunulmuş olan Gelir Vergisi tasarılarının 
bir an evvel kanunlaşmasını lüzumlu saymakta
yız. 

Vasıtalı vergilerimizin ve bilhassa Muamele 
Vergisinin ıslahına çalışacağız. 

Devlet daireleri kadrolarının hizmet ihtiyaç
larına göre ayarlanması ve buna muvazi olarak 
istihkakları düzenliyen teadül kanunlarının ıs
lah: için, girişilen çalışmaya devam olunacaktır. 

1949 Bütçesine gelince; Hükümetiniz, Büyük 
Mecliste beliren temayülleri göz önünde tutarak 
bâzı kısıntılara ve yeni tertiplere gitmeyi karar
laştırmıştır, Bu sebeple halen Meclisto incelen
mekte olan Lüks, Kazanç ve Yol vergileri tasa-
rılarmı geri istemek kararındayız. Ancak yol 
programını aksatmadan tatbik edebilmek için, 
Yüksek huzurunuza başka bir teklifle gelmeyi 
düşünüyoruz. 

Değerli Milletvekili arkadaşlarını, 
Yüksek huzurunuzda Hükümetin güdeceği 

iç ve dış politikayı ana hatlariyle belirtmiş bu
lunuyorum. Eğer programımız Yüksek tasvibi 

I nizi kazanırsa ve güveninizi bizden esirgemez-
seni;; kendimiz'; bütün varlığımızla yurt hizme-

I tine vererek., bu güvene lâyık olmaya çalışaca
ğız. (Alkışlar) 

(Soldan bravo sesleri, sürekli alkışlar). 
BAŞKAN — Daha evvel söz alanların isdm-

[ lerini okuyalım. Daha söz istiyen olursa ilâve. 
[ ederiz: 
I Osman Nuri Koni. Millet Partisi adına. 

Adnan Menderes, Demokrat Parti adına:. 
Hâzim Bozca, Müstakil Demokratlar adına. 

I Behçet Kemal Çağlar, Muhittin Baha Pars, 
I Sinan Tekelioğlu, Fahri Karakaya, Suphi Battır, 
t Kâmil Boran, Sadık Aldoğan, İbrahim Arvas, 
I Cihad Baban, Hüseyin Utasoy, Niyazi Aksu. 
I BAŞKAN — Buyurun Osman Nuri Koni. 

OSMAN NURİ KÖNI (istanbul) — Sayın 
I arkadaşlar, birtakım âmil ve saiklerdn ilcaatiyle 
j iş başına gelen yeni Hükümetin programını oku-
J duk, dinledik ve muhteviyatına muttali olduk: 
j Programın bâzı kısımlarında ferah verici mevzu-
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lara temas vardır, memleketin iyiliği için çalışı- I 
lacağı ihsas ve işrap ediliyor, ama Hükümet bun
da ne dereceye kadar samimîdir ve muvaffak ola
bilecektir ? Bilinemez. (Görürsün sesleri). Çün
kü bu gibi temayüller ve vaitler umuru batmadan 
olduğundan Hükümetin fiilî asar ve icraatını bek
lemek zaruridir. Şayet ilerde hayırlı tezahür
lere şahit olursak ancak o zaman samimiyetine 
inanabiliriz. 

ÎMRAHÎM ARVAS (Van) — Biz şimdiden, 
inanmışız. 

OSMAN NURİ KÖNt (Devamla) —Bahusus 
programda hayal; pahalılığından ve ihtikârdan ve 
bunlara karşı alınacak tedbirlerden hiç-bahsedil
memiştir. 

Bir de lâiklik prensipleri üzerindeki Hükümet 
telâkkisinde isabet yoktur. Zira nasıl ki din 
adamlarınm siyasete karışmaları caiz değilse Dev
let adamlarının da din işlerine ve müesseselerine 
müdahale etmemeleri esastır. Meselâ Diyanet 
İşleri ve Dinî Evkaf gibi teşekküllerin Devlet 
teşkilâtında resmî yer almaması şarttır. Bunla
rın cemaatlerin idaresine devri lâzımdır. 

BEHÇET KEMAL (/AĞLAR (Erzincan) — 
Bravo! 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — B u mev
zuda Anayasaya uygun hareket edilerek lâikli
ğin, yukarda da izah edildiği veçhile tatbiki ci
hetine gidilmesi ve vehim ve vesveseden azade 
yol takip olunması lüzumuna kaniiz. Bu pren
siple alâkalı kanunlar üzerinde ıslahat ve tadi
lât yapılmalıdır. Artık inkılâplar millete mal-
olmuştnr. Suizan devri tarihe karışmıştır. 

Yine programda; geçen sene yapılan meşhur 
Seçim Kanununun ihtiyaca mutabık olduğu be
yan edilmekte ise de bu nokta i nazarda da isa
betsizlik ve hata aşikârdır. Çünkü bu suretle 
millî iradenin tanı tahakkukuna mâni olan zih
niyet ve tatbikatının yaşatılacağı açıklanıyor. 

Adliyeye gelince : Anayasanın sekizinci mad
desi ve ilgili hükümleri icabına uygun ve yeni 
esaslara müstenit bir adalet kuvveti vücuda geti
rileceğine ve Anayasaya aykırı bulunduğunda 
tereddüt edilen Hâkimler Kanununun lâğvine ve 
yenisinin tanzimine dair programda bir kayıt ve 
işaret mevcut değildir. Bilâkis Anayasa hilâ
fında programda Adliye ve mahkemelere direk
tif verilir gibi beyan vardır. Unutmıyahm ki, 
bu bir Hükümet programından başka bir şey de-
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ğildir; hiçbir bağlayıcı kuvveti yoktur. 

Bir de eski kabinenin- birçok âzası yeni kabi 
nede yer almışlardır. Bu hale nazaran eski Hü
kümetle yeni Hükümetin siyasi simasında da de
ğişiklik görülmiemeüofeedlir. Binaenaleyh, progra
mın bâzı iyi noktaları hakkında bile bugünkü 
Hükümetin yalnız ve yallnız istikbaldeki'faaliye
tinin mahiyet ve derecesine ve bu faaliyetin mil
let ve memleket lıakkında faydalı, olarak tecelli 
edip etmiyeceğine göre, katî kanaat© varmak 
mümkün olabileceğinden, bilhassa programın' 
yukarda arzedilen sakat ve malûl cihetleri göz 
önünde tutulduğu takdirde MemLefcdfee huzur ve
recek mesut inkişafların doğacağı meşkûk bulun
duğundan Millet Partisi yakın mazinin malûm 
icraatından ilham alarak, Hükümette itimatsızlık 
reyi yani güvensizlik oyu verecektir.fZira, Mil
let Partisi (Aymesi işidir kişinin, lâfa bakıLmaz) 
meşhur sözünü kendisine şiar ^edinmiştir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; İkinci Hasan Saka Kabinesi
nin istifasına tekaddüm eden ağır durum De
mokrat Parti tarafından muhtelif vesileler I o 
tarif ve izah olunmuştur. 

İktisadi ve malî çöküntülerin yarattığı ıstı 
raplar m yanında ve belki de bumlardan daha 
mühim olarak, memlekette hâlâ mânevi bir hu
zursuzluk hüküm sürmektedir. Tek parti hâki-
mij-e'tine dayanan 'bir sistemden demokratik re; 
jime geçiş devrinin uzayıp gitmesi bu devrenin 
nasıl ve nerede biteceğinin kestirilememesi meni 
lekette, huzursuzluğun başlıca sebebini teşkil 
•ediyor. 

Gerçekten; bu vatanda çok esaslı değişiklik 
•ler vııkuagelmekte olduğuna ve bir intikal dev
resi içinde, bulunduğumuza şüphe yoktur. De
mokrat Partinin kuruluşu ile 1başlıyan bu devre
de, Demokrasi cereyanı kısa bir zaman içinde 
bütün 'memlekete yayılmış ve millî bir hareket 
halini almıştır. Şu varki, Halk Partisi İktidarı 
bu geniş hareketin anahiyöt ve ehemmiyetini 
ölçmek ve anlamakta daima hataya düşmüş ya
hut belkide bunun geçici veya zararlı tahriklerin 
eseri olduğu zannına kapılmıştır. Bu yüzden, 
yepyeni dünya şartları içinde kalkman ve irade 
sini kullanmak istiyen bir millettin azmini, bir 
takım eski usul 'tertiple bastırabilirim, ümi
di içinde çok kıymetli zaman ve fırsatların kay
bına sebep olmuştur. 

Bu itibarla denilebilir ki, (iç. politika hayatı 

W -
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mizm som üç yılı, (mazinin devaımını istiyem zıh- i 
niyet ve unsurlar memleketin «ydm istikbalini 
demokrasinin köl&eşmesinde gören görüş ve 
zihniyet arasında cereyan edem uzun ve şiddetli 
mücadeLelerle geçmiştir. Bu esnada iktidarın 
(ileriye doğru bâzı adımlar «aıttığını ikalbul etmemek 
mümküh değildir. îdari 'baskıların nispeten 
hafifletilmesi, sıkı yönetimin kaldırılması ve bâzı I 
kanunlarda değişiklikler yapılmış olması şüphe
siz İktidar Partdsi lehine kaydolunacak hareket
lerdir. 

Ancak bu iyiye, demokrasiye doğru hareket
lerim uzun bir zamandanberi durduğu ve yeni
den tereddüt ve kararsızlıklar içine düşüldüğü 
»de muhafckaMır. Seçim Kanununu iyileştirmeye 
doğru atılan adımın yan yolda geri alınması bu
nun bir daiiilidir. Artık antidemokratik kanunla
rın değiştireceğinden hiç bahis edilmez olması
nı ve âdeta her şey olmuş bitmiş gibi bu tavır tak-
nîlmış bulunulmasını demokrasiye doğru gidi
şin uzun bir sürünceme devresinle götürülmek 
istenildiğinin diğer bir delili olarak göstermek 
mümkündür. Millî vicdanda itimatsızlığın ve 
şüphenin devam edip yerleşmesine memleketin. 
huzurunu zehirleyici istidatların beslenmesine 
işte iktidarın bu tereddüt ve şüpheli hareket
leri yol açmış bulunuyor. 

Şimdi bu durumıu bir kat daha ağırlaştıran 
ve Hasan Saika Kabinesini başarısızlıklar içinde 
istifaya mecbur eden iktisadi ve malî zorluklara 
geçiyoruz. 

Halk Partisi liktidarı, memlekette ne kadar 
hatalı ve kötü işler olmuşsa bunları mukadder- i 
miş gibi, kaçınılmaz neticelermiş gibi gösterme
yi itiyat haline getirmiştir. Bütün muvaffaki-
yetsizlikleri İkinci Cihan Harbinin ve dünya ah
valinin menfi tesirlerine atfederek işin içinden 
çıkıvermek basit bir izah ve müdafaa yoludur. 
Yeni Hükümetin programında da aynı yola gi
dildiğini görüyoruz. Programda «Milletlerin 
beklediği huzur ve sükûna kavuşmaktan henüz 
uzak bulunan dünya ahvalinin, her yerde oldu- I 
ğu gibi memleketimizdeki ağır tesirleri de de
vam etmektedir. Bu hal ve şartlar millî ekono- | 
miyi Yüksek Meclisçe de belirtildiği gibi ağır I 
tazyik altında tutmaktadır.» deniliyor. i 

Dünya ahvalinin memleketimiz üzerinde bir- I 
takım menfi tesirleri olduğunu kabul etmekle 
beraber yine dünya ahvalinin, İkinci Cihan Har- | 
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bine fiilen katılmamış olduğumuz için, bize bîr* 
çok fırsatlar ve imkânlar vermiş olduğunu da 
reddetmeye imkân yoktur. 

İkinci Cihan Harbi ve onu takîbeden yıllar, 
memlekette istihsali bir türlü düzenleyip artıra-
mamak sonra da dış ticareti memleket menfa
atine göre ayarlıyamamak yüzünden kaybedil
miş fırsat ve imkânların acı hikâyeleri ile dolu
dur. 

Saydam'dan, Gürialtay'a kadar Halk Partisi 
Hükümetlerinin sanki başka başka partilerin 
Hükümetleri imişler gibi birbirine zıt politika
lar takip etmeleri, hattâ aynı Hükümetin biri 
diğerine zıt ve birbirini nakzeden bir sürü ic
raat ve kararları henüz unutulmuş değildir. 

Hatırlardadır ki, harbin ilk yıllarında bütün 
fiyatlar yükselirken buğday müstahsilim ve is
tihsali koruyacak tedrici artırmalar yapılacak 
yerde, sözde fiyat stopajı politikası diyerek 
buğday fiyatları 10 kuruş civarında zorla tu
tulmak için buğday müstahsili çok ağır tazyik
ler altına alınmıştı. Saraçoğlu Hükümeti işba
şına gelir gelmez bu sefer buğday fiyatlarını 
hiçbir tedbir almadan büsbütün serbest bırak
mış ve fiyatlar bir iki ay içinde on, on beş ku
ruştan 150 kuruşa kadar yükselmişti. 

Peker Hükümetini 7 Eylül kararlarını da 
hatırlıyalım, ozaman para fiyatında yapılan 
mevsimsiz ve isabetsiz indirmelerin memleket 
ekonomisinde yaptığı tahribatı bir tarafa bırak
sak bile şu meşhur çok taraflı ve serbest döviz 
esasına dayanan dış ticaret politikasının memle
ketin Tjiriknıiş satmalma kudretlerini istihsal 
faaliyet ve düzenine hiçbir şey ilâve etmeden 
kısa bir zamanda nasıl israf edip tükettiğini 
herkes bilmektedir. Şimdi ise, zaruri olarak ta
kip edilen dış ticaret politikasının Recep Peker 
Hükümetininki ile bir tezat teşkil etmekte ol
duğu meydandadır. 

Daha geçen gün Demokrat Partinin ağır ve 
ciddî tenkitleri karşısında Hasan Saka Hüküme
ti bütçede tasarruflar ve indirmeler yapacağını 
ve hayat pahalılığı ile mücadele edeceğini va-
dettiği halde, sonradan hayatı pahalılandırmak 
için elden geleni yapmadı mı? Bütçede tasarruf 
yerine yeni masraf kapıları açmadı mı? Yeni 
vergilerle yeniden ıstırap mevzuları yaratmak
tan ve hayat pahalılığını kamçılamaktan çekin
di mi? Hasan Saka Hükümeti eğer çekinmemiş 
olsaydı şimdi bize dünya ahvalini mazeret ve se-
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'bep göstererek bütçede tasarruf yapılanııyaca-
ğından bahsedecek ve teklif ettiği yeni vergi
lerin kaçınılmaz bir zaruret olduğundan dem 
vuracaktı. Halbuki, işte elimizdeki program, ge
rek bütçede tasarrufun gerekse yeni vergiler 
ihdasından kaçınmanın pekâlâ mümkün oldu
ğunu hem de kabinenin terkibinde büyük bir 
değişiklik olmadığı halde ispat etmektedir. 

Görülüyor ki, İkinci Cihan Harbi ve onu ta-
kibeden dünya ahvalinin ağır tesirlerinden ziya
de memleketimizi aynı partiye mensup gelmiş 
geçmiş hükümetlerin icraatı büyük zararlara 
aokmutşur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yeni Hükümetin, tasvibinize sunduğu prog

ramda, iç politikaya ve demokrasinin gelişmeye 
fazla yer vermiş olmasının Mzı hakikatlarm ar
tık iktidarca anlaşılmaya başlandığının delili 
sayıyoruz. 

Memlekette huzur ve itimadın tesisi ve ikti
sadi, malî zorlukların yenilmesi, kanaatimizce 
iç politikada hüküm sürmekte olan buhranın 
halline bağlı bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, programda memleketin 
«İç politikamızda gelişmek ve kökleşmekte olan 
demokratik rejimin, memleketimiz için vadet-
tiği aydın istikbali yaklaştıracak tedbirleri da
ima artan bir azimle almak bizim de vazifemiz 
olacaktır.» şeklinde ifade olunan görüşünü dik
katle kaydetmekteyiz. 

önümüzdeki seçimlerin «Hiçbir vatandaşın 
yüreğinde şüpheye yer Tm-akmıyacak en temi
natlı şekilde yapılması için ilmin ve tecrübenin 
telkin edeceği tedbirleri göz önünde tutmak
tan geri» kalmmıyacağı yolundaki sözleri de iyi 
bir seçim kanununun yakında Meclise getirile
ceğinin teminatı olarak kabul ediyoruz. 

Yeni bir basın kanununun getirileceği ve bu 
kanunla basın hürriyetinin âzami derecede te
minat altına alınacağı va'dini iyi bir alâmet say
maktayız. 

Hele «Antidemokratik kanunların değiştiri
leceği mânasına gelen sözlerin memlekette iyi 
tesir bırakacağına şüphe yoktur. Bu arada Me
murin Muhakemat Kanununun, salma işleri ve 
muhtar seçimleri bakımından Köy Kanununun 
tadile tâbi tutulmasını lüzumlu bulmaktayız. 

Bundan başka programda «İdare âmirleri
nin ve emniyet kuvvetlerinin asayişi ve halkın 
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huzurunu sağlamak vazifelerini de her türlü 
tesirden her nevi endişe ve tereddütten uzak 
olarak ve yalnız kanunu kendilerine rehber 
bilerek cesaretle çalışmalarını yurt içinde huzu
run başlıca teminatı sayıyoruz.» şeklinde ifadelen
dirilen prensipi bundan böyle idarenin kanun dışı 
hareketlere sevk olunmıyaeağı ve partiler karşı
sında idarenin mutlak taraf sizliğinin teminat al
tına alınacağı hakkında verilmiş biı< taahhüt sa
yıyoruz. 

Vicdan ve düşünce hürriyetinin esas alınma
sını ve lâyikliğin vicdan hürriyeti prensipi içinde 
tarif ve izah olunmasını yerinde bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar ; 
Hükümet programında iç politika mesele

lerimize temas olunurken bâzı itirazi kayıtlara 
baş vurulmak zaruretinin hâsıl olmuş bulundu
ğunu gülüyoruz. Meselâ; her türlü vicdan ve dü
şünce hürriyetinin masuniyeti esastır denildikten 
sonra derhal «fakat kanaatler* düşünceler kanun
larımızın yasak ettiği tahrik ve propoganda ma
hiyetini aldığı zaman en ağır suç sayılacaktır.» 
denilmektedir. 

Kanunların yasak ettiği hususların suç sayıl
ması gayet tabiî olduğuna göre böyle bir kaydın 
ilâvesine neden lüzum görüldüğünü anlamak güç
tür. Aynı bahiste kısa zamanda Büyük Meclise 
bu konuda kanunlar sevkolunacağından bahsedil
mektedir. Bu Meclise getirileceği söylenen bu 
kanunların mahiyetleri açıklanmadığına göre bu 
ifadenin şüphe ve tereddütlere yol açması pek 
tabiîdir. 

Diğer bir misal olarak programdan şu satır
ları alalını : 

«Siyasi hürriyetlerle ferdin her türlü hak ve 
emniyetini tekeffül edecek tedbirlere âzami kıy
met verirken cemiyetimizin temelini sarsacak ve 
genç demokrasimizin taze bünyesini kemirecek 

! zararlı cereyanlardan yurdumuzu korumayı vazi-

I felerimizin başında sayacağız». Bu ifade otoriter 
bîr Devlet telâkkisine saplanmış olanların vatandaş 

I hak ve hürriyetlerini kayıtlamak için kullandık-
ı lan dile benzemektedir. Şayet bu vuzuhsuz söz 

lerden maksat hürriyeti yok etmeyi gaye edinen 
aşırı sağ ve sol irtîcaları önlemekten ibaret ise 
bunu daha açık ifade etmek icabederdi. Hürriyeti 
yok etmek hürriyetini tanımamakta elbette isa
bet vardır. 

Yine programdan aldığımız şu vazıh olmıyan 
cümleler üzerinde de durmak lüzumunu hissedi-
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yoruz: «Fikirlerin serbestçe ortaya konulabilmesi 
Cumhuriyet kanunlarının müeyyidesi altında bu
lunduğu bir devirde, her balamdan müstakil olan 
mahkemelerimizin, vatandaş hak ve hürriyeti ile 
birlikte sosyal nizamın ve memlekette huzur ve 
•sükûnun korunması hususunda göstereceği itina
nın da aynı ehemmiyeti taşıdığı kanaatindeyiz». 

Sosyal nizamın kanunların himayesi altında 
bulunduğuna ve müstakil olan mahkemelerimi
zin bu kanunları tatbik ile vazifeli olduklarına 
şüphe yoktur. Ohalde; böyle bir fıkranın progra
ma ilâvesine neden lüzum görülmüştür? 

Arkadaşlar; 
Hükümet programında bu gibi itirazi kayıt

lara ihtiyaç hissedilmiş olmasının mânası olmak 
ieabeder. Diğer taraftan iç politika bahislerinde 
programıda umumiyetl<e çekinlilen ve tereddütlü 
ruh haletinin hâkim olduğunu da sezmek güç ol
muyor. 

Halbuki bugünün zaruretleri ve şartların ol
gunluğu artık sarih ve kati adımlarla yürümeyi 
mecburi kılmaktadır. Şayet bu ihtiyat ve ihtiraz 
hâlâ tek parti zihniyetine bağlı kalmakda İsrar 
edenleri tatmin maksadına matuf ise bunun fay
dasız ve hattâ zararlı bir gayret olduğundan 
şüphe edilmemelidir. Böyle bir gayretin neticesi 
geri fikirlerden artakalan bir avuç mümessiline 
taviz vereceğim derken bütün bir memleketi 
şüphe ve tereddüde sevk etmek olur. 

Yeni Hükümetin demokrasi yolunda açık ve 
katî bir vaziyet alması elbetti; daha, doğru olur
du. Bu takdirde teveccühü gaip edilmek isten-
miyen bir avuç insana mukabil bütün memleke
tin tasvibini kazanmak gibi büyük bir fayda 
elde edilmiş olurdu. Memleket hayrına ve de
mokrasimizin kökleştirilmesi yolunda açık, 
katî ve fiiliyet ile de teyit olunacak samimî ha
reketleri partimiz bütün kuvvetiyle desteklemek 
azmindedir. 

Dış politika bahsine gelince; şimdiye kadar 
her vesileden faydalanarak açıkladığımız gibi 
bu hususta iktidarla aramızda esaslı bir görüş 
farkı yokldi'. Esasen ana hatları itibariyle dış 
politikamız -millî ni ' politika haline gelmiş bu
lunmaktadır. 

Hükümetle ı ıuuıbakat halinde olduğumuz di
ğer bii' nokta da, ülke bütünlüğümüzün teminatı 
olan Millî Müdafaamızı her dâvanın başında tut
maktır. Ancak ordumuz için millet tarafından 
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ihtiyar olunan büyük fedakârlıkların mahalline 
masraf olup olmadığını murakabede büyük bir 
dikkat ve hassasiyet gösterilmesi lüzumunda İs
rar edeceğiz. 

Hükümet Millî Savunma işlerini bugünün 
ihtiyaç ve icaplarına göre idaresi için yeni ter
tip ve tedbirler almak kararında olduğunu bil
dirmektedir. Bu münasebetle şurasını belirtmek 
yerinde olurki, ordumuzun sevk ve idare ve ku
mandasında vazife almış olanlar hakkında eh
liyete göre âdil ve haklı muameleye tâbi tutul
malarını istemek yerinde bir temenni olur. 

Ordumuzun hareket kabiliyeti ve harp kud
retinin artmasından dost Amerikan devletinin 
büyük yardımlarını teşekkürle anarken dünya
nın bu parçasında Türk ordusunun sulhun kud
retli bir bekçisi olduğunu ifade etmekle iftihar 
duyuyoruz. (Bravo sesleri alkışlar) 

Amerikan hükümetinin yardımından kalkın
mamız ve istihsali çoğaltmak için faydalanmak
ta hükümetin âzami derecede dikkat gösterece
ği yolundaki ifadesini bu konuda gösterilmiş 
olan ihmallerin, yapılan hataların tekerrür et-
miyeeeği mânasına almaktayız. 

Yapılan bir hatanın samimî olarak ifade 
olunması o hatanın bir daha tekrar edilmiyece-
ğinin bir teminatı olur. 

Hükümetin Amerikan yardımını kalkınma ve 
istihsali çoğaltma işlerinde başlıca destek saydığı 
hakkındaki ifadesini teessürle karşılamamak 
mümkün değildir. Dış yardımlar ne kadar ehem
miyetli olursa olsun bir memleketin asıl kendi 
kaynaklarına dayanabilecek kudrette olması 
esastır. Ancak uzun yıllar devam edegelen ve 
hakiki ihtiyaçlarımıza uymaktan çok uzak ka
lan ölçüsüz ve hesapsız bir gidişin nihayet kı
sırlaştırıp takattan düşürdüğü Millî ekonomimizin 
bugünkü durumunun Hükümetin ifadesine hak 
verdirecek bir manzara arzetmekte olduğunu da 
teessürle kabul ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Hükümet programı iktisatlı ve mali mese

leler bahsinde de çok umumi mütalâalardan ile
ri geçmemiştir. Demokrat Partinin bu konulardaki 
görüşlerini bütçe müzakeresi sırasında bir ke
re daha izah etmek fırsatını bulacağımız için 
bu bahisler üzerinde şimdilik fazla durmayı lü
zumsuz buluyoruz. Ancak şu kadarını söyleme
liyiz ki, malî ve iktisadi çöküntülerinin önüne 
geçmekte ilk adımın samimi ve açıksız bir but-
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çe olduğu hakikatinin yeni Hnkümetçe kaimi 
edüıo^f, olmflaını müsbfit bir iıareketiûtaaafcicar-
şilaın&kliayız. Ne yankki partimizin kurulduğu 

" finden beri büyükJbir ısracHe anlatmıya çalış
tığı bu hakikat aaemleket )»yük zararlara uğra
dıktan sonra iktidarca tesKtn edilmiş oluyor. 

Bütçs muvazenesi temin yolunda umumi ha
yatı bir kat daha sıkacak vergiler ihdasından 
kaeamlmış f̂tması ve yeni vergi tasarılarının geri 
alınmasını •• ayrıca tekdire şayan görmekteyiz. 

k ^Bütçede tasarruf zihniyeti evvelden beri mevcut 
olsaydı işler bur*lara kadar asla gelmezdi. 

Mtthterem arkadaşlar; 
Yeni Hükümetin programı hakkındaki görüş

lerimizi ifade ederken aynı zamanda gerilere 
giderek kül hâlhide Halk Partisi iktidarını da 
süratle gözden geçirmiş bulunduk. 

Halk Partisi Hükümetleri öylesine bir biri
nin içinden ve girift hâlde gelip geçmişlerdir ki, 
bunları bir birinden ayırt etmek pek kolay ola
mamaktadır. Bu itibârla dar parti zihniyetinden 
kurtulduğu hakkında kati ve fiilî deliller orta-

• ya koyuncaya kadar, halkımızın, Günaltay ka
binesi programı ve vaidleri ne olursa olsun, 
Halk Partisi iktidarının teşkil ettiği zincirin bir 
halkası olarak görmekte devam etmesi tabiidir. 

^ Bir birini takip eden Hükümetleri ve ayrı ayrı 
programları ile halâ devam edegelen bu iktida
rın niütevali ağır hatalar yüzünden uzun zaman
dan beri halkımızın itimadını gaip etmiş olma
sı ise şüphe götürmez bir hakikattir. 

HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar, bugün programını birlikte 
dinlediğimiz Şemsettin Günaitay Hükümeti, se
kizinci B. M. Meclisinin iki buçuk yıllık faaliyet 
devresinde, çoğunluk partisinin, karşnnıaa çı
kardığı dördüncü kabinesidir. ömürleri gittikçe 
kısalan, bu Hükümetlerin işbaşında tutunama-
malarınm hakiki sebep ve âmilleri üzerinde kı
saca durmak faydalı olur. Bu Arada çekilen Hü
kümetlerin demokrasi icaplarına ne kadar bigâ
ne kaldıklarını ve bu rejimin gerektirdiği açık
lığı istifa gibi mühim hallerde bile meydana 
vurmaktan kaçındıklarını şimdiye kadar devam 
edegelen samimiyetsizliğin bir delili olarak be
lirtmek yerinde olur. 

Bu dönemde idare mesuliyetini yüklenen Hü
kümetler memleketin sayısız ihtiyaçlarını, istih
sal, imkân ve kabiliyetlerini mevcut kaynakla-
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riyle ayarjayıp bir sıraya koyamamıştır. 4^nea 
vatandaşın gittikçe ağırlaşan bayat şartlan kar
şısında isabetli tedbir aimak şöyle dursun, -aksi
ne hareketlere teşebbüslerden dahi kaçınüma-
mıştır. 

Memlekette uyanan demokrasi anlayışı daha 
ilk hamlede baskı siyasetiyle söndürükneye uğ-
raşılırken müteakip devrede bu politikamın tev
lit ettiği aksülamelin bertaraf edilmesi gayre
tine sapılmıştır. Bütün bunlar Hükümetlerin 
daha fazla işbaşında kalmalarına, imkân bırak
mamış ve memleket idaresinde gerekli olan pren
sip, vuzuh ve istikrar esaslarının ortadan kalk
masına sebep olmuştur. 

İkinci Saka Hükümetinin de (son zamanlar
da karşılaştığı bâzı müşkülleri yenemediğini) 
ileri sürerek istifa ettiği malûmdur. Bu durum 
karşısında istifanm hakiki sebeplerini bilmede 
gerek karşılaşılan güçlükleri anlayıp çarelerini 
bulma ve gerekse onu takiben gelecek Hüküme
tin tutacağı yolun isabet derecesini tâyin etme
de büyük faydalar vardır. 

ötedenberi takip edilen dış politikada bir 
değişiklik olmadığına göre Hasan Şaka Hükü
metinin bahis konusu ettiği müşkülleri başka 
cephede aramak icabeder. îç politikada vatandaş 
hak ve hürriyetlerinin bir türlü tanınmak isten
memiş olmasına rağmen milletin büyük bir ol
gunluk göstererek demokrasiyi geliştirme saha
sında gösterdiği anlayışı, takdirle karşılamamak 
insafsızlık olur. Hal böyle olunca da Saka Hü
kümetinin istif asında yegâne sebebin malî ve 
iktisadi zorluklar olduğu^meydana çıkmaktadır. 
Memleketin bu ciddi dâvası karşısında .. aczini 
ifade ederek çekilen bir hükümeti istihlâf eden 
yeni kabinenin teşekkül tarzı üzerinde durmak 
için mühim sebepler vardır. 

Yüksek malûmunuzdur ki Şemsettin Günal
tay Kabinesini teşkil eden bakanların üçte ikisi 
Saka Hükümetinde vazife ve mesuliyet deruhte 
etmiş, getirdiği bütçede, mümkün olan her türlü 
tasarrufu yaptıklarını açıklamış, daha fasla ta
sarruf imkânlarının bulunmadığım iddia ede
rek bütçe açığının mühim bir kısmını kazanç, 
yol ye lüks vergileriyle kapryabilecelderine inan
mış, zevattan nrirteşekkildir. 

Bu inancı taşıyan ve yeni leatoede ekseriyeti 
teşkil eden arkadaşları» bu def a da yeni prog
ramlarında bütçede kısıntı yapacaklarına, vergi 

i kKsımlarmı geri almak suretiyle durumu düzel-
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teceklerine mütedair iddialarını tahakkuk ettirip 
ettiremiyeceklerini ve bu kanaatlerinde ne dere
ceye kadar samimî bulunduklarını cidden teem
müle değer sayarız. 

Aziz arkadaşlar; şimdi de programda ehem
miyetlerinden dolayı ele alman bâzı meseleleri 
yakından tetkike çalışayım. Dünyada huzur ve 
emniyet verici bir sükûnun teessüsünü candan 
arzuladığını her vesiyle ile izhar eden milleti
mizin toprak bütünlüğüne müteveccih her tür
lü hareketi millî vahdet halinde karşılıyaea-
ğı tabiidir. Beklenen sulhun teessüsünde mem
leketimizin kuvvetli olmasında ciddî fayda mü
lâhaza eden Amerika Hükümetinin yaptığı yar
dımı memnunlukla karşılarız. Harb kudretini 
yükselteceği tabiî olan bu yardımlara rağmen 
Türk Ordusunun dayandığı asıl harb gücünün 
kendi benlik ve varlığında aranmasının zarure
tini de aşikâr yasarız. 

Dünya milletlerini beklenen sükûna kavuş
turacağına birlikte inandığımız Birleşmiş Mil
letler Kuruluna olan güven ve inanımızın ya
nında ittifak ve taahhütlere bağlılık noktasına 
matuf dış siyasetimizin değişmemesini yerinde 
buluruz. 

Arkadaşlar, yeni Hükümet, kendinden ev
velkilere imtisalen, bir yandan demokrasi reji
minin yurtta yerleşip, kökleşmesini kendisine 
vazife saydığını söylerken bunun ilk şartı olan 
ve halk idaresini tecelli ettirecek tatminkâr 
bir Seçim Kanununun lüzumuna inanmak şöy
le dursun, son ara seçimleri tatbikatının acı 
tecellileri ile mübremiyeti bir kere daha tahak
kuk eden tadil lüzumu karşısında, mevcut ka
nunu (îleri bir eser) olarak vasıflandırmakla 
tezada düşmektedir. Gönül isterdi ki, Hükümet 
vatandaş vicdanında doğması melhuz şüphelere 
imkân vermiyecek bir Seçim Kanununun yeni 
baştan tedvin zaruretine kani bulunsun ve 
şahıslarla değişmesi tabiî olup her istikamette 
imaleye müsait tedbirleri değişmiyen kaidelere 
rapteylemiş bulunsun. 

Biz bu mühim dâvanın haklı alınacak ted
birlerle değil, Batı demokrasileri mevzuatının 
kül halinde göz önünde tutularak memleket bün
yesine has olarak yapılacak ciddî ve her türlü 
tesir ve müdahaleden azade, tatminkâr bir se
çim kanununun tedvininde bulmaktayız. 

Aylarla «iren müzakereler sonunda varılan 
neticeler hilâfına saatle ölçülebilecek kadar kısa 
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zamanda kanunlar çıkarabilmekte meharet gös
teren iktidar partisi zihniyetinin, matbuatı el-
yevm baskı altında tutan kanunda yapılması lü
zumuna aylarca evvel kani bulunduğunu ilân et
tiği değişikliği bir türlü yapmıyarak program
dan programa devirle iktifa eylemesi keyfiyeti
ni; üzerinde ehemmiyetle durulacak bir mevzu 
sayarız. 

Vicdan hürriyetinin memleketin tarih boyun
ca süregelen temiz geleneklerine uygun şekilde
ki inkişafını, memleket menfaatleri yönünden 
bir endişe tevlit ettiği söylenen hurafeciliği kıs
men olsun bertaraf edeceğine, salahiyetli ele
manların tedris edeceği islâm ekaidinin teessüsü
nü arzuladığımız ahlâk kaidelerinin memlekette 
inkişafına âmil alacağına kaniyiz. 

Vicdan ve düşünce hürriyetlerinin istimali, 
tahrik ve propaganda mahiyetini aldığı takdir
de mevcut mevzuatın ağır cezalarını istilzam 
etmektedir. Hal böyle iken Hükümetin bu nevi 
tahrik ve propagandaları yeni bir suç telâkki 
ederek Meclise yeni kanun getireceğini bildir
mesini bu hürriyetlerin de baskı altında tutula
cağına dair vicdanlarda şüphe uyandıran bir işa
ret saymaktayız. Programda vatandaş hak ve 
hürriyetle birlikte sosyal nizamın ve memlekette 
huzur ve sükûnun korunması hususunda mahke
melerin göstereceği itinanın ehemmiyetine işa
ret eden fıkranın mânasını anlamak oldukça 
güçtür. 

Anayasa muvacehesinde tamamen istiklâline 
sahip olan ve kanunların hassasiyetle tatbiki 
vazifesiyle mükellef bulunan mahkemelerin işle
yiş thizına bir direktif kokusu taşıyan bu fık
ranın adli istiklâle bir nevi tecavüz mahiyeti ta
şıdığını ifade etmekten kendimizi alamıyor ve 
Sayın (îünaltay'ın kurduğu bir kabinenin prog
ramında ağırbaşlılığı ile telifini kaabil bulama-
madığımız bu fıkranın yer almasını esefle kar
şılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî Ekonomi işlerinde şimdiye kadar hâ

kim olan kısır ve yanlış görüşlerin ve birbirine 
zıt politikaların zaruri neticesi olarak memle
ketin iktisadi ve malî durumu her zamankin
den daha fena ve ağır şartlar altında seyret
mekte bir taraftan Devlet masrafları müsmiri-
yet derecesi ve sairesâ gözetilmeden alabildiğine 
yükselirken diğer taraftan istihsalin artırılma
sı için gerekli tedbirler alınmamakta ve memle-
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ket idaresini zahmetsizce sağiıyan yollarda yü
rünmektedir. Bunun neticesi olarak hayat pa
halılığı mütemadiyen yükselmekte ve geçim 
zorluğu da bütün vatandaşları endişeye sevket-
mektedir. 1949 yılı bütçesinin; kaldırılması ge
reken bir hasta gibi önümüzde serilip kalmış 
olmasına da bugüne kadar takip olunan iktisa
di ve malî güdümdeki bozukluğun tabiî bir ne
ticesi sayarız. 

Praogramında istikrarlı bir ekonomi düze
ninin ve sağlam bir malî politikanın her şeyden 
evvel bütçe muvazenesine dayanacağına inandı
ğını belirten Hükümetin ilk iş olarak bütçede 
yeniden bâzı tasarruflara ve yeni tertiplere git
mesini ve kendinden önceki kabinenin sunduğu 
vergi kanun tasarılarını geri almasını kendile
rinde beliren yeni bir anlayışın tezahürü adde
der ve memnuniyetle karşılarız. 

Yıllardanberi dillerde dolaşan ve fakat bir 
türlü başarılamıyan vergiler reforumunun bün
yemize uygun şekilde biran evvel neticelendi
rilmesini de zaruri görürüz. Hükümetin üze
rinde ehemmiyette dınmasmı gerektiren ekono
mik işlerin yeni programda gereği gibi ele alın
mamış olması ve tatmin edici görüşlere* yer veril
memiş bulmaması dikkati! çekmiefctiedir. 

Ziraatimiain beş yılık bir gelişme programı 
na \ bağlanacağına sadece temas edilip geçilmekte 
ve böyle mühim bir meselenin nasıl ve hajıgi va
sıtalarla hallolunacağı hakkında programda bir 
sarahate rastlanmamaktadır. Bu itibarla bunun 
da şimdiye kadar aynı mevzular üzerinde yapıl
dığı ve hattâ tatbik -edildiği söylemedi mümasil 
programların akıbetlerinden gayri neticeler ve
receğini sanmıyoruz. 

Yurdun yakıt ihraçlarını karşılamaktan* 
uzak linyit istihsalinin bugünkü şerait ve vesa-
Me derhal artırümasmıın mümkün olamıyacağı 
ve ffcesisatm genişletilmesi halinde esasen odun 
ısarfiyatmııı yerini de tutması bakımmdan ancak 
artan ihtiyaçları karşılayabileceği tabiidir. Bu
nunla beraber menıleketin- muharrik kuvvetleri
nin büyük bir kısmında linyit istihlâki sağlan
madıkça maden kcmürierimiz&ı döviz kaynağı 
olarak kıymetlendirHnıesine de imkân göreme-
tmekteyiz. 

.Programında hususi, sermayenin iktisadi sa
halarda girişeceği teşebbüsleri teşvik edeceğini 
bildirea Hüüriiraet bu görüşüyle geçmiş Hüfoü 
metlerin programlarına ve vaittJlerine nazaran 
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bir gerileme halindedir. DeMfcfceillik sahasiyle 
hususi sermaye ve teşebbüslere ayrılan işlerin 
sınırlarının hiç olmazsa ana hatlariyle belirtil
memiş olması ve kısmen de tadat edilmemiş bu
lunması bu husufta sarahat beHiyen vatandaşı 
haklı bir endişeye düşürebilir ki, bu halin mem
leket menfaatlerine aykırı olacağı kanaatindeyiz. 

Bilhassa hükümetlerin tanaâmcililk kisvesi al
tında zaman zamatn bâzı tedbirlere baş vurmak 
suretiyle iş hayaftmm bütün kollarına müdahale 
etmiş olması keyfiyeti esasen iş hayatında mev
cut olan itimatsızlığı bir kat daha artırmakta vt 
müdahalelerin nerelere kadar gideceği haikkmda 
büyük şüpheler tevlit etmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
girilmiş olduğu büyük ödçüdeki yardımdan bida
yette gereği gibi istifade edinmediğini belirtir
ken: bu hususta yeni hükrümıetileriın büyük gayret
ler saıfetmesini zaruri görürüz. 

Türkiye gibi, iktisadi 'kaymaMarı ve iş kuv
veti çok müsait olan bir memlekete yapılacak ik
tisadi yardımın bir taraftan Birleşik Devletlerin 
dünya halinde müşterek gayelerine girişmelerin
de mühim bir fafobör olduğunun diğer taraftan 
Avrupa kalkınmasında üzerine düşen vazifelerin 
yerine getirilmesindeki ehemmiyetiniin ilgililere 
icabı gibi anlatılmasmı faydalı saymaktayız. 

Bugün memleketin içinde çırpındığı geçim 
zorluğuna kısa da otea programda yer verilmemiş 
bukunmasını ve sıhhat, bayındırlık, ulaştırma 
ve millî eğitim gibi günüa ihtiyaçları ile sıkı-
sıkıya alâkalı ve ehemmiyetlli çeşitli meseleler 
hakkında sükûtun ihtiyar edilmiş olmasını bu
günkü şartlar muvacehesinde Hükümetin henüz 
memleketin idaresindeki görüşlerinin tam bir 
şekilde belirmemiş oimasma aittflediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; programımı kısaca tah
lile çalıştığımız Günaltay Hükümetimi gerek te 
şekkül tarzı ve gerekse mensup bulunduğu parti • 
ain kendine has zihniyetieriyle bilhassa iç poli
tika bahsinde müphem Ve emniyet sağlamıyan 
fikirleri muvacehesinde itimada <lâyik görme 
mekteyiz. 

Gelip geçen hükümetler, halkını güvenine 
dayammadıfeları için memleketin maddi ve anâ
nevi ıstıraplarını dinddrememişlerdir. Karşılıklı 
itimaitsîzlık hiuvasmı yeni ve dürüst bir seçim ile 
dağrtır.adıtoça- iş basma -geçecek hükümetlerin 
memleket dertlerini cesaretle ele ajlanaik muvafak 
olacapdanna inanmak güçtür, 
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BEHÇET KEMAL ÇAÖLAR (Erzincan) — 

Siyasi hayatta şimdiye kadar etliye sütlüye ka
rışmadan kendi köşesinde Atatürk'ün kurduğu 
Tarih Cemiyetinde, memlekete ve dâvaya hiz
met eden Sayın CHinaltay'ın büyük bir hüsnü 
niyetle'kurduğu kabinenin pragraminı dinle
miş bulunuyoruz. 

Ben kendi nâçiz şahsim adına derhal soyli-
yeyim ki teşriî hayata az çok akıl erdirebildi-
ğim, memleketi ilce, ilce gezip incelemeye ve 
milletle haşir neşir olmaya başladığım 9-10 yıl-
danberi vazife başına gelen bütün Başbakanla
rın, birbirinden farksız, aynı güzel niyet ve sa
mimiyetle, aynı hizmet aşkı ile dolu oldukları
nı, beyannamelerinden, ilk nutuklarından, ilk 
tavır ve hareketlerinden dâima tesbit edebilmiş 
bulunuyorum. Ve bütün memleket, hele ilk sı
ralarda, bunları sevip bağrına basinıya, hizmet
lerinin verimini, niyetlerinin gerçekleşmesini 
beklemeye koyuluyor*. Fakat, Cumhuriyet Halk 
Partisi son kurultayının açık oturumlarında da 
belirtmiş olduğum veçhile bu yıllardaki Hükü
metler, birbirinden talihsiz ve başarısız olarak 
göçüp gidiyorlar. Toprak bütünlüğüne bütün 
varlığı ile bağlı, efendi ve hür ya
şamayı ikinci tabiatı edinmiş Türk Mil
leti ile onun bağrından kopup şuur
larda kaleleşen emsalsiz ordusunun sayesinde, 
İnönü'nün harici siyasetimizi dürbin bir 
dünya görüşü ile idare ve sevk edebilmesi ya
nında çoğu elimizde olmıyan hârici âmillerin 
de tesiriyle, harici siyasetimiz müstesna hiçbir 
esaslı ekonomik başarı gösterememiş bu hükü
metler, dünyanın gelişip karışması karşısında, 
gereken tedbirleri ne isabetli ne de zamanında 
alamamak mevkiine düşmüşlerdir. îş vaitle 
bitse ben kendi hesabıma bu şimdi dinlediğimiz 
programdan ve izahlardan daha vaitli daha 
(cümle derde deva) programların inandırıcı bir 
üslupla, tatmin edici açıklamalarla ortaya kon
muş olduğunu pekâlâ hatırlıyorum. Ve o sıra
larda duyduğum ferahlığı, beslediğim umudu 
şimdi acı acı gülümsiyerek hatırlıyorum. Artık 
her güzel niyete, bütün inanımla, birdenbire 
bağlanıp o hüsnü niyet uğruna sönük ve tesir
siz de olsa, .sözüm ve yazım, talâkatım ve hita
betim ne varsa harcayıp da sonradan halkla be
raber eli böğründe suyu çekilmiş değirmen 
gibi' kalivermenıe imkân yok. Artık hakkiyle 
reybiyim. Artık biri biri ardı sıra iflas eden 

1.1949 O : 1 
î hüsnüniyetler serisine körü körüne irianmıyo-
I rum. 
I Evvelki Hükümetlerin ele aldıkları dâvalar 
I isabetsiz mi idi? Memleketin ve milletin hayli* 
I na değil miydi? Meselâ toprak davası: Büyük 
I bir çoğunluğu topraktan geçinen bn halkın'alın 
I terini döktüğü toprağın bir parçasına mutlaka 
I sahip olması, nimetinden hep birlikte faydala-
I nacağı ve uğrunda hep birlikte kan dökeceği 
I vatan olarak toprağı görmesi: ne göz kamaştı-
I . rıcı, ne göğüs kabartıcı bir dâva. Meselâ, orman 
I dâvası, şimdi kel ve mahzun yaylaların ortasm-
I da kurulmuş şehirlere kadar indiğini çok yaş-
I lılarm anlattıkları ormanları, yeniden şenlen-
I dirmek, genişletmek ve memleketin iklimi ile 
I yaşayış şartlarını düzenlemek: Ne zevkli, ne 
I şiirli, ne hayati bir dâva. Meselâ, ilk tahsil dâ-
I vasi, sayısız medeniyetlere beşik ve pota olmuş 
I bu yurtta dünya görüşü ve iç sezişi emsalsiz 
I Türk halkını, taassupla cehaletin kâranlığın-
I dan müspet bilginin aydınlığına çıkarmak: Ta-
I savvuriyle insanı sevinçten çıldırtabilecek bir 

kutsal dâva. Halbuki işte bütün bu büyük dâ
valar, ya ele alınmalarının sırasızlığı, ya tat
biklerinin'aksaklığı, ya havale edilen elemanla
rın beceriksizliği, ya umumi efkârın bunlar için 
iyi hazırlanamayışı yüzünden bugün, güdük ve 

I mahzun, şaşırmış ve aksak, ortada boealamak-
I tadır*. Demek ki: Memleketin gerçeklerini iyice 

bilmeden, iktisadi faktörleri iyice hesaba kat
madan, milletin çalışma ve inanma şevkini ken
dimize ortak ve önder edinemeden işe başlıyo-

I ruz; ilk aksaklıkta azmimiz sarsılıyor ve tariz
lerimiz başlıyor. 

Millî mücadele yıllarında dünyaya parmak 
ısırtan yılmazlığımıza, yorulmazlığımıza rağ
men, işte bugün, günde vasati üç saatten 
fazla çalışmıyan bir gevşek ve mütevekkil var-

I lık gibi görünmek halinden kurtulamıyoruz. 
Meselâ, Orman dâvasına başlamanın doğru 

yolu daha ortada fol yok yumurta yokken ilk 
defa merkezde ön milyon liralık bir bina yap
mak mı olmalıdır? Nerede toprağa kavuştuğu 
için bayram eden sevgili rençpere lâzım alet, ye
ter kredi ve gerçek imkân? Nerede, yirmi haneli 
köyde köylünün iki ayağını bir papuca koydu
rarak yaptırılmış yüz yirmi öğrencilik okul bi-
nasma bir iki öğretmen? 
: Nerede, şâhısların yaptırdığı bir ev, on bin 

' liraya mal olurken, aym muhitte, aynı şartlarla 
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hem de seri hâlinde aynı inşaat resmî müessese
lere hîvaİe edilince oh beş bin, 20 bin liraya an
cak çıkmasının hikmeti üzerinde ısrarla durap, 
bunu giderecek zihniyet? Niçin yeni Erzincan 
on senedir liâiâ kurulamamış ve halk hâlâ tahta 
bankalarda üst üste s^ıştnif dururken Yeni 
şehre ayrılmış arsalar boşluğu ortasına bir hey
kel dikilmesini hoş görmek, için bunu önleme-
mek? Ne zamana kadar fakir halkı bağrına taş 
basan istanbul 'da iıiermerler içinde bir radyo 
sarayı? Ankara'dakı radyo tesisat ve kadrosunu 
kâfi görmeyip İstanbul'a da hazırlanış ve sonra 
bürkaç itiraz üzerine bü sefer Ankara'daki lü
zumlu tesislerden ve kadrolardan da vaz geçiş? 

Ne zamana Jkadar, başı açık yalın ayak kal
sa bile ruhundaki hazinelerle, görgüsündeki de
rinlikle dünyayı imrendiren Türk Halkının hiz
metindeki halk adamları gibi değil de, başka, 
refahlı ve konforlu bir diyardan lütfen gelmiş 
ıslahatçılar gibi davranmak? 

Bunlar bütçe darlığı, para imkânsızlığı ile 
geçiştirilerek, mazeret bniunaeak şeyler değil, 
doğrudan doğruya israflar; zihniyette isabetsiz
lik, gevşeklik... 

Ya ekonomik işlerdeki yillar süren bocala
malar, değişmeler., "kararsızlıklar : Aldığımız 
herhangi bir tedbirin mahzurlarına katlandık
tan sonra iyiliği ve faydası bağlıyacakken ondan 
vaz geçiş. Çünkü isabetine baştan vukuf ve salâ
hiyetle tam inanamayış. 

Durup dururken vesika, on gün sonra vesi
kadan vaz geçiş, 20 gün sonra tekrar vesika... 
Hâdiseleri önceden tahmin ederek oha göre ha
zırlamak yerine, hâdiselerin arkasından sürük
lenmek, geleceğin dertlerine gözü kapalı, ancak 
günün dertleri1 içinde bocalamak. Böyle şaşırtıcı, 
itimat seibedici bocalamalar yüzünden milletin 
malî'takati kadar güvenini ve sevgisini de ara
ya verdiğimizi itiraf mecburiyetindeyiz. (Bütün 
bunlar geçmişlere ait geç kalmış tenkitler) de
nebilir, fakat umumi kanavayı böyle çizmeden, 
bugün durumun muhasebesini amiyane ve ace
le de olsa böyle yapmadan bugünün, zaruretle
rine riasıİ intikal edebilirim'? (Eh, işte, bu ve bu
nâ  benzer dertleri kavramış ve şifasını, bulma
ya azmetmiş, bir kabine ve onun azimli prog-
ramii genç ve enerjik vekilleri, bekle) diyenler 
buhurabilir. Fakat bü kacınta bekleyiştir. Bu ; 
kaçıncr eli hoş kalıştır. Artık karınca kararın-
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ca, en iyimseriniz,* eh taşkın müdafaactnız, ben 
dahi mariımı kaybetmiş bulunuyorum. Türk 
Milletinin büyük yarınına inanımı mı? Hâşa; 
Türk Milletinin emsalsiz kabiliyetine ve Derfet 
kurma tâbktına güvenini mi? Hâşa. Fakat, da
rılmayın bana, gücenmeyin bana, iyi adamda, 
kötü lâf durmaz, bu Hükümetleri kurup tutmak 
imkânını hâlâ ekinde bulunduran parti adamla^ 
rıha itimadımı kaybetmiş bulunuyorum. Nasıl 
kaybetmiyeyim ki; bu kabinenin*üyeleri de, o»-
lar tarafından bir araya getitilmiştir; eski ka
binenin büyük bir çoğunluğunu teşkil ederek 
şimdi geriye istemekte oldukları bütçeyi, geriye 
alacaklarım söyledikleri* vergi taşanlarım, da^ 
ha birkaç |fün önce, ısrarlı tenkitler karşısında, 
Meclis Komisyonlarında, bilgilerinin bütün Q&> 
tası, talâkatlarımn bütün samimîyetiyle, uzu» 
uzun, tekrar tekrar müdafaa eden aynı kimse
lerdir. İki gece içinde hangi rabbani ilhamla, 
nasıl ayıldilar, nte çafbük fikir ve kanaat değiş
tirdiler, şaşıyorum. Bu mucizeyi beyannamede 
hiç de izah edilmemiş görüyorum ve bu kabil el-
çabukluğu bu mucizelere inanmıyorum. (Bir 
arada hemen söylemeliyim ki, Öteki kabineler
den cesaretçe üsttift davranarak bilya ile rey is
temeleri güzel bir jesttir; itimat kazanır, çalı
şırlarsa, ilerdeki bocalamalarından sonra da gü
ven oyu isterken aynı cesaretle devam edebil* 
melerini dilerim.) 

Yeni kabine programında en parlak cümle
ler, demokrasi gelişmesine bağlılığın ifadesi için 
ayrılmış bulunuyor. Hemen nâçiz kanaatimi kek
sin olarak kaydedeyim: Demokrasiyi Garbh zih
niyetin bir mükemmel metodu olarak tatbik ede
bilmek için ilk yapılacak şey, hiçbir vatandaşta 
şüphe bırakmıyâcak şekilde seçim emniyetini 
perkiştirmek, sonra da, ihtilâl havasında hazır
lanıp tek parti zihniyetiyle işlenen Anayasayı 
değiştirmektir. îşte bu kadardır ol hikâyet, ba
kisi duruğu binihayet. O halde Hükümet^ sara
hatle ifade samimiyet ve cesaretini göstermeliy
di' ki, kendisi bir intikal kabinesidir. Mümv 
kün olan kısa zaman zarfında J&çim Kâ
nununu yeniden ıslah azmindedir. Ve intiha* 
bı yenilemenin imkânlarım hazırlıyaeaktır. 
Çünkü Anayasayı değ^tirmek, ilmî seviyesi ne 
olursa olsun, Birinci Büyük MÜÎet Meclisi giM* 
şeflerle kurucuların tazyik ve teeİrinelen âasade, 
yalnız halkay hissi selime elayanaesk yera*bi* 
Meclisin hakkıdrr. 
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Programın iktisadi meselelere temas eden 

kısmı da bende şu düşünceleri uyandırmıştır : 
ikinci Cihan Harbi, Avrupa'da yepyeni bir eko
nomik durum yaratmıştır. Avrupa, artak doğu
sundaki memleketlerin kifayetsiz kaynaklatın-
dan başka yeni kaynaklara muhtaçtır. Türkiye '• 
nin zirai mahsulleri ve ham maddeleri için bir 
hazır pazardır. Türkiye gibi,geniş bir potansi
yeli plan memleket bu fırsatı kaçınoııyarak ta
biî kaynaklarını, maden ve ziraat istihsallerini 
geliştirmelidir. Bu maksatla çok iyi» teşkilâtlan
dırılmış istihsalâtm besliyeceği bir ihracat tica
reti kurmak durumundadır. Bunun için iki ana 
şart,lâzımdır: 1. Ana sermaye tenini^ 2. Yep
yeni bir zihniyet. Ana sermaye sağlanmışken 
bunun yanıbaşma o memleketi bilir ve garblı-
lığı kavrar yeni zihniyeti de getirtmek lâzım. 
Bu ana sermayenin daha gönüllü \şe çabuk gel- • 
mesi de yine bu zihniyetin âdeta elle tutulup 
gözle görülür şekilde doğup belirmesine bağlı
dır. Bu zihniyet bütün milletin Mer kuvvetiyle 
katışacağı bir hamleyle olur. Yeni nanikler için 
kuvvetimizi tazelemeliyiz. Bu rehavetteki silkin
mek kabine değiştirmekle olmaz, bu bakımdan 
da yeni bir seçime gitmemiz gerekiyor. 

Milletvekilliğim zamanında tende bu kadar 
inkisar uyandıran bir Hükümet değişmesi ha
tırlamıyorum. İnkisarımın bu kadar kesin ve 
hırçın ifade edilişi saflarımız içincüe kendilerine 
ümit .bağladığım kıymetlerin de böyle yersiz, 
takviyesiz, vuzuhsuz harcanmaya yönelmelerini 
görmektir. 

Millî birlik, millî müdafaa, Vatan, Millet. . . 
Gibi büyük sözleri karınca kararınca iyi kul
lananlardan biri de benim. Fakat artık bunlar 
bizim başarısızlıklarımızı örtbas etmiye kâfi 
gelmiyor. 

Diyen bulunabilir ki: (Peki neden böyle 
savunmalarda, bu tabiyede bugüne değin bu ka
dar ısrar edenlerden birisin*) Cevabım şöyle 
olacaktır: Bir gün gelip düzeleceğini ummuş 
olduğum aksaklıklara rağmen Halk Partisinin 
programındaki ana fikrin, ileri prensiplerin 
kurtarıcı olduğuna iman ediyorum. Bu imanın, 
işte kendimin de sayıp döktüğüm aksaklıklara, 
müdir unsura olan itimatsızlığıma rağmen sa-
lâbetini muhafaza ediyor. Çünkü bütün dünya 
değerlerinin hercümerç olduğu bu devirde yeni 
kımıldanmalar ve dluşlar ortasında, yeni mü
tefekkirlerin ağzından öğrendiğim ve kendi se- | 
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zişimle bildiğim bel bağladığım bir gerçek var
sa o da bütün bu badireler içinde bir milletin 
ancak Milliyetçi, Halkçı, Lâyik, Devletçi, Cum
huriyetçi ve inkılâpçı olarak ayakta kalabile
ceğidir. işte Cumhuriyet Halk Partisi bu kurta
rıcı prensiplerin partisidir diye onu elimden 
geldiği kadar savunmak borcum, zevkim ve 
şevkımdir. Karşıdaki partileri, bu prensipler
den ayrılıp geriye gidiyor diye taassup kırın
tılarının tesiriyle bu prensiplerin kurtarıcılığını 
henüz kavramamış kütlelerin gözüne girmek 
için yeni şeyler vadediyor diye hasım sayıyor
dum. Fakat şimdi görüyorum ki, bu kabine
nin teşekkül tarzı açıkça gösteriyor ki, bu kur
tarıcı prensiplere Cumhuriyet Halk Partisinin 
müdir unsurları da artık tam mânasiyle riayet 
etmez bir hale geldiler, (işte lâyik zihniyette 
ne güzel ve vazıh bir ısrar var, programdan 
daha ne istersin?) Diyenler bulunabilir; onlara 
karşı derim ki: Meselâ niçin Milliyetçilikte, ni
çin Halkçılıkta, niçin Cumhuriyetçilikte böyle 
sarih ve kesin ısrarlar beyannamede yer alma*-
mıştır da, lâyikliğe yer ayrılmıştır? Demek ki, 
bunun üzerinde oynanmış olduğuna, memleket 
münevverliğince şüpheler uyanmış bulunduğuna 
bizzat kabine de kanidir. Kabine, partisinin pren
siplerine sanlmak için kendi arasında şüpheye 
düşmeseydi öteki prensipler gibi bunu da mah
fuz sayarak meskût geçerdi. Yoksa teminat veri
lecek şey mi yok? 

Ona bakarsanız, milliyetçilikte bile teminat 
vermek gerekiyor. Yoksa, bir zamanların siya
seti icabı ve Turancı adı verilen muhayyel bir 
teşkilâtın memleketi ele geçireceği vehmi yü
zünden yapılan neşriyatın, tedhişin ve sindirişin 
.birçok hararetli ve halis milliyetçileri kırdığı
nı, telkin saflarından çektiğini unutuyor mu
yuz? Bu arada hür fikirlerini ser beşçe söyliyen 
insanları hemen yeşillikle, kızıllıkla damgala
mak dar görüşünün de yersizliğini belirtmeli
yim. Devletçilikte de teminat lâzım: Daha ge
çenlerde büyük bir çoğunluğu ticaret odalarına 
Halk Partisinin namzedi olarak geçmiş, teşkilât
ta çağu fiilî vazifede bulunan kimseler, bir ara
ya gelerek yaptıkları kongre de Devletçilik pren-
sipini didik didik ettiler, orada ana fikri müda
faa eden geniş ve inandırıcı bir bilgi ve heyecan 
sahibi tek parti unsuruna raslamadık. Üstelik 
o zevatın hiç biri parti teşkilâtının ihtarına bi
le uğramadılar. Halkçılıkta da teminat .lâzım:. 
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Çünki, müdür unsurun halk fakirliğine ve sade
liğine uymayı hiç akla getirmeden lükse düş
künlüğü, memurları koruyacağız zanniyle onlar 
üzerinde bile gülünç tesirler bırakacak şekilde 
arada bir ucuz fiyatlı şeker veya bez vermek 
gibi zavallıca tedbirlerle, halkın bulduğu tâbi
ri kullanayım, memuru öz evlât, halkı üvey ev
lât sayan bir sınıf yaratma beceriksizliği, (Mil
letçe hep beraber, dar gelirliler başta, sıkıntı
ya katlanarak iyi günleri bekliyoruz) nakara
tını yaparken birden Milletvekili ödenek ve 
yolluklarına zam yapıp imtiyazlı bir sınıf türet
miş görünmek zaıfı, halkçılık prensipini zedele
yip duran hâdiselerdir. Bu prensipleri Anaya
saya koyup mahfuz saymakla değil, gerçekten 
tatbik edip halka sindirmekle, iktidarı ve ekse
riyeti kaybetmek pahasına da olsa bunlar üze
rinde ısrar etmekle muhafaza edebiliriz. Amen-
tü'yü kılıç zoru ile söyletmekten ne çıkar? Hal
buki işte, bilhassa bu son iki yılda, halkın bir 
kısmını şuur altı temayüllerinden, iktisadi re-
fahsızlık sebebiyle düştüğü tevekkül ve öteki 
dünyaya bağlanmak hevesinden yakalamak 
gayretiyle lâyiklikten fedakârlıkta bulunuluyor. 
Büyük şehirlerde parası bol ve ağzı lâf yapar 
kimselerin liberalistçe temayüllerini okşar gö
rünerek yine el altından Devletçiliği en dola
şık tatbikatiyle yürütmeyi varidat sağlamak için 
çare sayarak Devletçilikten de tavizler» verili
yor. O halde hiçbir ihtiras ve menfaat gözet
meksizin, prensiplerine inanarak bir siyasi te
şekküle girmiş adamın bunca başarısızlıkların 
yükünü omuzunda taşımak pahasına, yeni bir 
kabine değişmesinden sonra da ayni gevşekliği 
ve kompromiyi görünce bu prensipler uğruna 
mücadele için seçeceği sâf o partinin müdür 
unsurları safi değildir. Bu prensipler uğruna 
artık ona sâdık kalmadığını gördüğü saflar
dan ayrılarak kanunların verdiği başka hak
lara dayanıp mücadele etmek gerekiyor. Kaleyi 
içinden fethetmek için Kurultaydan bugüne ka
dar bütün imkânları kullandım ve kapalı ku
tu faaliyetinin faydasızlığıni esefle gördüm 
Bu kürsüden, bütün memleket aydınlarını gün
delik kaygıların, mütelevvjn siyasetlerin üstünr 
çıkmaya, Atatürk'ün yaşadığı günlerde de tatbi 
katı kendilerince tatmin edici görünmese bilr 
bu memleket için kurtarıcı olduğu muhakka1 

olan Atatürk prensiplerini kanun dairesinde yıl
madan, yorulmadan, şuurla, sabırla savunmaya 
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i çalışıyorum. Bu mücadelenin en iyi yerlerinden 

birinin bu kürsü olduğunu bilmez değilim. Fa
kat saflarından ayrılıp külfetlerinden sıyrıldı
ğım bir kütlenin nimetlerinden faydalanmakta 
devam etmeye benim vicdanım ve ahlâkım mü
sait değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin nam
zedi olmak sayesinde kazandığım Milletvekilli
ğinden istifa kâğıdımı işte şimdi Reisliğe veri
yorum. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Bu 
kadro içinde gönlümün istediği kadar faydalı 
olamadığım Büyük Türk Milletinden ve cefa
keş Erzincan halkından alenen özür dilerim. 
(Sağdan, alkışlar) 

(Milletvekilliğinden çekildiğine dair önerge
sini Başkanlığa verdi ve Meclisi terketti.) 

(Soldan güle güle, bir daha gelirsin sesleri.) 
BAŞKAN r - Muhittin Baha Pars. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Aziz 

arkadaşlar; söz istediğim zaman bu kadar bek* 
lenmez bir hâdisenin tezahüründen sonra kür* 
süye çıkacağımı hatırıma getirmemiştim. 

Bizim dünkü parti, fikir, mücadele arkada* 
şımız Behçet Kemal partimizi de bizi de bıraktı. 

IBRAHÎM ARVAS (Van) — Uğurlar okun. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) -* 

Gençtir, memleketi sevdiğinden bahsediyor, el
bette memleketini sever. Bu gençlik heyeeaniyle 
yapılmış harketi ben ne mazur görürüm, ne de 
çok büyük bir kabahat olarak görürüm. 

Behçet Kemal de muhalif üç arkadaş gibi 
kendilerinden çok yaşlı çok tecrübe görmüş ve 
çak tanınmış, aleyhinde şimdiye kadar hiç lâ
kırdı söylenmemiş, Hükümet içine girip de o Hü
kümet makinesinin beğenilmiyen âdetlerini, ana* 
nelerini de tfikabbül etmemiş, ömrünü faziletle, 
ilim yolunda geçirmiş, partisinin içinde ve dışın* 
da herkesin muhabbetini kazanmış, şimdiye ka
dar kimse tarafından sözüne inanılmadığı mev* 
züubahis edilmemiş Şemsettin Günaltay'a inan* 
mıyoruz sana, diyorlar. 

E, a beyler^ a efendiler, ve a beyefendiler siz 
ona inanmazsınız da size kim inanır? (Soldan 
bravo sesleri) 

Biraz insaf. Kimi getirmeli? Bizim dün Par
timizin içinde bulunan arkadaş Şemsettin Gti-
naltay'ı küçük düşürmek için birtakım kabine
lerden ve onların kusurlarından bahsetti. Bonon 
kusuru yok. E, birşey de söylemek lâzımdı, bu
nu muhalifler yapardı. Veda eden arkadaş hiç 
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olmtam bunu yapmamalı idi. Fakat arkadaşlar 
bu, yapılmıştır ve bunlar yapılacaktır. Kemali 
nerede arıyorlar? Halk Partisi gökten inmedi, 
onlar iyi değilse, ötekiler iyimidir1? Biz bu mil
letin çocuklarıyız, kim iddia edebilir ki sağda 
oturanlar fena düşünüyor, memleketin menfaa
tini yalnız soldakiler düşünüyor, kim iddia ede
bilir ki bütün dünyanın aptalları bu tarafa, akıl
lıları da şu tarafa geldiler. Kim iddia edebilir 
ki bu taraftakiler biçare cahiller, ve şu taraftaki 
âlimlerdir? Rica ederim, memlekette huzurdan, 
huzuru fikirden bahsettiler. Zaten Hükümetten 
ben de onu istiyeceğim. Halkın huzurunu tücea-
nn huzurunu istiyeceğim, onlar tarafından da bi
zim tarafımızdan da bunlar istenmelidir. 

Arkadaşlar; kanunların yalnız kitaplara gir
mesi kâfi değildir. Kanunlar vicdanlara ve ka
falara hakkedilmelidir. Yoksa sokak ortasında 
Htikümete, mahkemede Hükümete, Mecliste, Rei
sicumhura sövülen yerde kitapta, kanunda olsa-
bfle tam' huzur vardır denilemez. Polisin önünde 
huzur ve asayiş ölsabile başka yerlerde yoktur. 
Huzur asayiş evvelâ vicdan ve kafadadır. 

Şunu söyliyebilirim; ben buraya Hükümetin 
müdafiliğini yapmaya gelmedim. Hiç olmazsa 
müsavat istiyorum. Bizde kabahat varsa, kabul 
©deriz, sâade varsa siz de kabul-ediniz. 

Şemsettin Günaltay Beyannamesini neşrettik
ten »©nra, tzmir de meşhur bir kabadayı çıkıyor, 
geçen sene de çıkmıştı. Bundan sonra seçimde 

1 hile yapmalar vasiyetnamelerini alsınlar dedi. 
(Baldan doğru sesleri). 

CELÂL BAYAR (İstanbul) — Benim de bu 
hususta çok sözüm olacak. Hattâ silâh bile atıldı. 
Tasgir* etmem.oyola girmenizi. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Mü-
saade buyurun» Celâl Bay ar; sözümü kesmeyin, 
ben (MâLBayar'dan böyle bir söz beklemiyorum. 
Onu ô k aevaerim, O dünyanın en temiz.adamla-
rmdan biridir. O benim eski dostumdur, görü
yorsunuz ne kadar itidalle söylüyorum. Müsavat 
istiyorum, fazla bir şey istemiyorum. 

•Sağdan bir-ses (Gören Allah için söylesin). 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) -^ 

Efendim, ekalliyet partisinden müsavat istemek 
de, kabahatsa ne yapalun. Müsavat istemek de ku-
agursa,.. 
i,-;sS^PHlîBATUR .(Sinob) —• Biz de vaktiyle 
müsavat istedik yapmadınız, onun için yüreği
miz yandı da konuşuyoruz. 
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MUHİTTİN BAHA PARS Peşamla) • ~=-

İstediğinizi konuşun, konuştuğunuza bir şey söy
ledik mi? (Devam sesleri) Bu dünyaya meydan 
okuyan, elinde silâh, cebinde bomba, adam öldü
receğim diyen adamdan bahsediyorum. Siz mem
lekette huzur mu istiyorsunuz ? . (Devam sesleri) 
İşte Günaltay, Seçim. Kanununu memleketin 
her ferdini memnun edecek şekilde yapacağını 
vadediyor. Osman Nuri Koni gayet iyi bilir. Bu
nun aksini iddia etmek bir tevehhüm olur. Gü
naltay söz verdi. Tarihe do geçiyor, kitaba da 
geçiyor, samiin de dinliyor. Yapmazsa ben de 
sizinle beraber söyliyeeegnn. 

İzmir Demokrat Parti Kongresinde istedikleri 
asayişin nasıl ihlâl edildiğini fikirlerde ve vic
danlarda nasıl karışıklıklar çıkardıklarını söyli-
yeeeğim. Kendileri bahsi açtılar, söylemeselerdi 

; söylemiyecektim. 
' i Osman Kapanı - Yeni vali beye şunu hatır

latmak isterim ki seçim zamanında kanun dışı 
harekete müracaat edecek olursa onun hayatını 
sigorta edecek bir sigorta şirketi bulunmayacak
tır. 

Vali efendim, hükümetin mümessili, ter
biye cihetinden olsun insan hürmet-eder. Bu 
vali ki bitaraf-olmadığını hakikaten kimse söy
lemiyor, bunu kendisi de iddia etmiyor. - Fakat 
tehdidi savuruyor, gene Osman Kapani söylüyor. 
Biz diyoruz ki, sandık başında hile yapmak isti-
yenler varsa intiharı göze alsın ve evleriyle veda-
laşıp öyl<e gelsin. Recep Peker tam zamanında 
çekilmiştir, eğer çekilmemiş olsaydı Nokrfiışi Pa
şanı;! başına gelenler Recep Peker'm de başına 
gelecekti. Tam huzur, tam huzuru fikir vekslb 
var memlekette değil mi arkadaşlar? Beıi' bekler
dim ki, ona merkezden bir ihtar gelsin. Allah ra
zı olsun diyeyim eski dostumuz erendi yaratılışlı 
Refik İnce kongrede böyle sözler söylenmez demiş 
ve bu sözleri şiddetle protesto etmiştir. Celâl Ba-
yar orada olsaydı belki dki defa/bağırırdı, bura
dan da bağırmasını istiyorum. Refik İnce ayıp
tır böyle lâkırdı söylenmez demiş. 

Efendim, haydi bunlar bize ait şeylerdir-
Halk Partisi çofotanbem böyle şeylere tahammüle 
alıştı. Söylerler tabiî, demokrasi... Asıl şayanı 
teessüf olan ve şimdi onları harekete getirmesi 

I lâzımgelen cümle şu: «Bir gün bu HüMmete iti
matsızlık yüzünden Amerikalılar ; Çankeyşek'e 
yaptıkları gibi Türk; Milletini de yardımdan 

I, mahrum bırakabilecekler, fakat oeaman iktidarda-
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kiler Çankayşek gibi de feragat gösteremiyecek-
lerdir.» 

Arkadaşlar, bunu bir Türk bir parti kongre
sinde söylüyor. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Programla 
bu 'tahrikin ne alâkası var? Var mı bir alâkası? 

CELÂL BAYAR (İstanbul) — Ona verileıv 
cevabı da okuyacak mısınız? 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Refik Şev-
'ket'in verdiği cevabı da okuyacak mısın? Hava
yı bozmak için mi yapıyorsun? Hükümet pro
gramından bahset, tariz yapma. Bizi darağacma 
çekeceklerini söyliyenler vardı, sen de o lâfları 
söyliyenlerdendin. (Sağdan ve soldan gürültü
ler) . 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Beı*: ortada telâşı mucip bir şey görmüyorum. 
Neden telâş ediliyor? Ben bunu söylediğim zaman 
^kızacaklarını tahmin etmiyordum. Sözlerimde te
lâşı mucip bir şey görmüyorum. Bunu ben söy
ler söyl'emez kızacaklarını değil, benimle beraber 
olacaklarını zanaıetim, temin ederim size. Çıka
caklar buradan Refik İnce'nin söylediğini söyli-
yecekler. Yakışmaz, böyle bir şey kongrede olmaz 
diyeceklerdir, diyordum. 

CELÂL BAYAR (istanbul) — Cevabını al
mış. Daha ne istiyorsun? Mesele kapanmıştır. 
Bunu tekrar etmekte ne mâna vardır? Havayı 
bozmak için mi söylüyorsun? (Sağdan, havayı 
bozma sesleri). 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Ben böyle şeyleri mevzuubahis etmek isteseydim, 
bugünü beklemezdim. Ben neler biliyorum da 
söylemiyorum. 

Bursa'da bize sövecek adamı bulamadılar, 
Ezine'den, Kırklareli'nden, Balıkesir'den sürü
cüler getirdiler. Kırklareli'nden getirdiler, Ba
lıkesir'den getirdiler. Partinin karşısına, eski 
mensup oldukları partinin arkadaşlar... 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Mevzu dâhilinde 'niçin konuşmuyorsun? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Ozaman söylemedim, yine de söylemezdim, mü
teessir olacaklarını bilmiyordum. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Mevzu dâhilinde konuş, mevzu dâhilinde 
konuş... 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Mevzu dahilindedir. 
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AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

Mevzu dâhili değil. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 

— Evvelâ size gelmek lâzımdı. Şimdi mevzua 
geliyorum. 

Arkadaşlar, asayiş, hürriyet.... Bu hususta 
söylenenleri biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Şahsiyata girişmeyin.. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 

Hükümeti bende biliyorum; hürriyeti matbuatı 
ben de 'herkes kadar söverim. Fakat şahsi haysi
yeti de en aşağı hürriyet kadar severim. 

Arkadaşlar, gazeteler, yazar, beş kuruşa adam 
öldürülmüş. Beş kuruş için adam öldürülmez. 
Paramı ver, vermiyeceğim, batakçı, batakçı sen
sin, seni batakçı oğlu batakçı dedi mi adamı 
vuruyor. O cahildir, vurur. Fakat başkası? Baş
kası ıstırabını çeker. Mahkemeye gider. Mahke
meye gidip karar aldınız mı iltimas etti diyor
lar. Başıma geldiği için söylüyorum. 

Şimdi sadede geliyorum. Bu arkadaşları üz
düğüme hakikaten üzüldüm, bu hususta kendile
rini temin ederim. Gerçi kendilerine teminat 
vermeye de lüzum görmem, ama onları üzdüm. 

Burada kemali samimiyetle huzuru sükûn
dan bahsediyorsunuz. Ben de sizin arkadaşları
nızdan da biri var, bunun bir fikri var, bu hu
susta sizin fikriniz nedir demek istedim. Fakat 
asabileştiler, kızdılar. * • • 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkanım, sadede gelmiyecek mi? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Bence sadet Hükümetin programı vesilesiyle 
söylenen sözlerdir, bunu sadet içinde gördüğüm 
için arzettim, şimdi geçiyorum. 

Ben Şemsettin Günaltay'm Hükümet Başka
nı olduğunu öğrendiğim zaman çok sevindim. 
Sevincimin sebebi : Kendisinin bütün hayati 
müddetince faziletini, ahlakını, ilmini, bilhassa 
heyecanını bilirim, fenalıklara karşı duyduğu 
heyecanı, ve bu fenalıklarm ortadan kaldırılma
sı için gösterdiği tehalükü bilirim. 

Bence bir Başbakan için bunlar tam meziyet
lerdir. Yanında bulunan arkadaşlardan bir kıs
mı, bu işlerde bulunmuş tanıdığımız bir kısmı 
da ilim yolunda çalışmış, şimdi siyasete girmiş, 
memlekete faydalı hizmetler görmek için ken
dilerini ortaya atmış gençlerdir. 

Kabinenin fikrî kabiliyeti, gençliği - çünkü 
ben Şemsettin Günaltay gibi pürheyecan insan-
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lan da genç addederim, gençliğini muvaffakiyet 
için esas tutuyorum. 

Kendilerinden temennim, demincek de işaret 
ettiğim gibi Hükümetin haysiyet ve şerefinin 
mahkemelere gitikten sonra değil, fikirlerde ve 
kalblerde teessüsü, yani muhabbet telkini ve 
kanunların mahfuziyeti, bir de vergilerde dai-
mîlik, kanunlarda da öyle, daimîlik. 

Bizim memleketin iktisadi cephesinde en bü
yük dert şudur : Bir ticaret yapmak istiyen, ya
hut bir ticaret içinde bulunan bir adam yarın ne 
gibi teklifler karşısında bulunacağını bilmemek-

ve iş g$r«&«ttektedir. Vergi kanunlarında 
bir daimîlik tesisi şart ve zaruridir. 

Tekrar ediyorum, Şemsettin Günaltay Hükü
metinden birçok hizmetler beklemekteyim ve 
ümit etmekteyim. Kendilerine candan muvaffa
kiyetler temenni ederim. (Soldan alkışlar) 

REFİK KORALTAN (içel) — Behçet Ke
malden sonra kürsiye çıkman senin için büyük 
bir talihsizlik oldu, o yükseldi, sen bir şey yapa
madın. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TBKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; Şemsettin Günaltay Hükümetinin 
çizmiş olduğu programı hepimiz dinledik ve oku
duk. Şemsettin Günaltay bit memlekette namus 
ve şerefi ile tanınmış kıymetli bir âlimimizdir. 
Hükümet idaresini şu karışık zamanda üze
rine almasa hakikaten büyük bir fedakârlıktır. 
Binaenaleyh bu arkadaşa biz elimizden geldiği 
kadar yardım edecek olursak hiç şüphe yok ki, 
kendisine programını tamamiyle tatbik etmek 
için imkânlar verecektir. Memlekette particilik 
meselesinin: Bilhassa böyle tehlikeli zamanlarda 
millet arasında âdeta particiliği bir nifak ve şi-
kak unsuru durumuna sokmak hiçbirimiz için 
hak olamaz. Bendeniz gerek Demokrat Parti 
ve Millet Partisini şu memleket için çok faydalı 
unsurlar olduğuna «min olduğum gibi Halk 
Partisinin de bu memlekete faydalı olmak üzere 
senelerdenberi çalıştığına ve uzun zaman Demok
rat Parti ile Millet Partisinin kıymetli uzuvla
rını da sinesinde yaşattığına vakıfım. Bunu 
böylece tebarüz ettirdikten sonra hiç şüphe yok 
ki, Şemsettin Günaltay Hükümeti içerisinde tec
rübesiz arkadaşlarımız vardır. Fakat biz Şemset
tin Günaltay 'in, bu memlekete bağlılığı ve na-
muskârhğı, fedakârlığı ve ilmi, irfanı,bu arka-
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daşları hüsnüsuretle yürüteceğinden emin bulun
duğumuz için, kendisine itimat reyini verdik. 
Fakat itimat reyini verirken, bâzı matlubatımı-
zm da kendisinde yer etmesini istiyoruz. 

Hiç şüphe yoktur ki; Şemsettin Günaltay 
programında, her şeyi lâyikıyle ve vuzuhla izah 
etmiş değildir. Meselâ, irtikap ve irtişaya dair 
olan kısmında ufak bir izahat vererek geçmiş
tir. Memurların bilhassa kötü olanlannm, iyi 
olanlar arasında bulunmalarının tehlikeli oldu
ğunu ileri sürerek, onları doğru yola getirmek 
ve onlardan beyanname istemek usulünü derhal 
ve katî olarak temin edeceğini zikretmemiştir. 
Fakat onu yapmak üzere olduğuna bendeniz 
kuvvetle eminim. Çünkü partiden bu suretle bir 
kanun teklifi çıkmak üzeredir. Bunu derhal 
çıkartarak kötü memurların namuslu memurla
rımız arasından ayrılmasının teminini kendisin
den rica ediyorum. 

Sonra köylerde okur yazar insanların mik
tarının çok az olduğu mutlaktır. Bugün tutmuş 
olduğumuz yolun demokrasi olmasına göre tek 
derece ile intihap; ancak okur yazar halk ile da
ha iyi ve daha müspet şekillere gireceğine emi
niz. Hiç okuma yazma bilmiyen insan hücre içi
ne girerse orada vereceği reyi nasıl yazar. Şem
settin Günaltay'dan rica ediyorum; köylerde 
oyukup yazma bilmiyenlerin, okuma ve yazma
larını temin etmek için lâzım kararları derhal 
alsın. 

Şemsettin Günaltay, Devlet kadrolarının lâ
zımı veçhile olacağından bahsediyorlar. Bende
nizin kendi ifadelerinden anladığıma göre me
murları tensikata tâbi tutacak değillerdir. An
cak işe yaramıyan memurları kadro haricine 
çıkaracaktırlar, fazla olan kadroları daraltacak
lardır. 

Arkadaşlar, hepimiz biliriz ki, devletçilik 
sisteminde çok memur almak Devletin kendi hata
sıdır, vaktiyle onlara iş vermiş, yer vermiş ve 
onlarla zımni bir mukavele yapmıştır. Şimdi bu 
memurları her ne şekilde olursa olsun kadro ha
ricine çıkaracak olursak memlekette sefalet ve 
felâket artacaktır. Bugün elimizde 300 bini mü
tecaviz memur vardır bunların bir kısmı kadın, 
bir kısmı da erkektir. Kadınlar da erkekler de 
aynı suretle bu memleketin, bu milletin ve bu 
Hükümetin atifetine muhtaçtırlar. Onlar mah
rumiyet ve sefaletle yaşamamak için memur ol
muşlardır. Esasen dışarda iş olmadığı için bun-
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ların hiçbirini çıkarmak doğru olmaz. Ancak 
kadınlardan bâzılarını meselâ daktiloları çıkar
mak kabetse bile bunların hayatlarını temin 
edecek bir avans vermek lâzımdır. Bilhassa bun
ları evlendirme çarelerini aramak Devletin ve 
Hükümetin en büyük vazifesi olmalıdır. Daire
de çalışan kadınların hiçbirisinin evlenemedik-
lerine biz yakinen vâkıfız. Bunun için de çare 
bulmak Hükümet için de bir borçtur. Çünkü öy
le bir zaman gelecek ki, memlekette nüfus ta-
.mamiyle azalacak ve evlenme hiç kalmiyacak 
binnetioe memleket felâkete doğru gidecektir. 
Bunun için buna vaziyet ederek çare bulmak 
Şemsettin Günaltay Hükümetinin birinci vazi
fesi olmalıdır. Millî Savunmayı en evvel elde 
bulundurduğunu ve hemen Devletin varidatının 
kemen yarısından çoğunu verdiğini Şemsettin 
Günaltay programında izah etmektedir. Arka
daşlar, zamanı gelmiş ve çoktan geçmiştir. Bi
zim ordumuz iki başa bağlıdır. Bu iki başı birleştir
mek en önemli vazifemizdir. Anayasa Büyük 
Meclisine Başkomutanlık sıfat ve salâhiyetini 
vermiş olduğuna göre onun Millî Savunmada 
Bakanı olan zat Başkomutanlığı temsil eden zat 
demektir. Binaenaleyh o bakanın emrine artık 
Genel Kurmay Başkanlığını bağlamak ve orada 
Millî Savunma Bakanlığiyle mütenazır olan teş
kilâtı da kaldırmak suretiyle Devlete aşağı yu
karı 50 milyon lira kazandırmak mümkündür. 
Şemsettin Günaltay'dan bu işin derhal temin 
Duyurulmasını istemek bu millet için bir zaru
ret olduğu için biz vekilleri de bunu Şemsettin 
Günaltay'dan sabırsızlıkla bekliyor ve istiyo
ruz. 

Sonra Başbakanlıkta bugüne kadar kalmış 
olan bir topyekûn seferberlik kanunu vardır. 
O kanunun da süratle çıkarılmasını Şemsettin 
Günaltay'dan istiyoruz. 

Sonra arkadaşlar; memur kadroları tetkik 
edilirken tecrübeli, işten anlar elemanlara ehem
miyet ve kıymet vermek lâzımdır. Bundan bir 
müddet evvel Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürüne üç tane takdirname vermek suretiy
le Devlet Denizyollarmdaki maaşı almasını te
min ederek Denizyolları Umum Müdürlüğüne ge
tirilmiştir. Bu işe hiç aklım ermedi. Acaba deniz 
aitntda toprak mı aranacaktır. 

Arkadaşlar; orası bir ihtisas bir meslek yu
vasıdır, Orada vapurların tahriki temin edilir, 
tamiri temm edilir, fabrikaları işletilir, limanla-
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rın işletilmesi temin edilir. Bu arkadaş bu işleri 
nasıl yapacaktır? Eğer kendisine verilen mua
vinler de öteden beriden temin edilmişler»* vay 
bu müessesenin haline. Şemsettin Günaltay ora
ya bir deniz kurmay subayı tâyin ederse, hem 
vapurlar yürütür, hem fabrikalar istenir, hem de 
limanlar istif ade ettirilir bir hale getirilmiş olur. 
Esasen Denizyollarından kâr ettiğimiz yoktur, 
hiç olmazsa bunları iyi muhafaza etmiş olalım. 

Sonra Genelkurmayla Millî Savmamanın ay
rı ayrı birer müessese olması yüzünden birçok 
aksaklıklar vücuda geliyor. Meselâ Amerika'ya 
baytarları ihtisas yapmak üzere, gönderildiğini 
işittim. Amerika'Ular bizde baytar teşkilâtı yok 
demişler. Millî Savunma Bakanı, vaziyetin böy
le olduğunu bilmiş obaydı tabu göndermiyecek-
t.\ 

Binaenaleyh, ben tekrar ©diyorum, Oft&el-
kurmayı, Millî Savunma Bakanlığının emrine 
vererek ordunun daha mükemel bir suret ve şe
kside teçhiz ve idaresini taralin edelim. Hattâ 
bu işi Büyük Millet Meclisinin ele alarak bir an 
evvel lâzımgelen kanunları çıkarmasının zaruri 
olduğuna katiyetle emin bulunuyorum. 

Sonra arkadaşlar, tasarruf yaparken bu defa 
Başbakan Sayın Şemsettin Günaltay iki bakan
lığı birliştirmiş, İktisat ile Ticaret Bakanl)i»Bi 
birleştirmiş. Bu iki bakanlık bizim memleketimi
zin en mühim işlerini üaerine almış olan bakan
lıklardır. Fabrikaları vardır, kömürleri vardır, 
ordunun ve memleketin iaşesini temin vazifesi 
vardır. Demek ki bu iki işi bir bakanlık yapa-
biliyormuş. Esasen daha evvele gidersek İktisat 
Bakanlığı namı altında Ticaret, İktisat ve Zira
at Bakanlıkları birer umum müdürlüktür. Fakat 
yavaş yavaş zengin olduğumuzu anladığımız 
için bunları dağıtalım dedik, ve bir bakanlığı 
üç bakanlık yaptık. Şimdi fakir olduğumuzu an
lamaya başladığımız için 4e toplamaya çalışı
yoruz. 

Mademki Ekonomi ve Ticaret Bakanlığını 
birleştirdik; Ulaştırma ile Bayındırlık Bakan
lıklarını da birleştirelim. Ulaştırma Bayındırlık 
Bakanlığının yaptığı yol üstünden gidiyor, Öy
leyse hem yolunu yapanı hem d« üstünden git
sin. Bu suretle hem vekil bulmakta gnçlük çek
meyiz, hem de masrafımızı azaltmtfotos'&z. 

. Sonra Çalışma Bakanlığının mevcudiyetini 
ben anlamıyorum. Çünkü Çalışma Bakaafcisun 
yapacağı işler, nihayet; Dev^t çerçevesi jçi#4*ki 
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işlerdir. Meselâ, Zorıguldakta her hangi bir ma
den ocağında bir arıza ve bir kaza olursa Ça
lışma Bakanlığının müfettişleri oraya gidecek 
kontrol edecek, binaenaleyh Devleti kontrol 
edecek. Bir Devlet müessesesi tabiî, bizatihi 
kendi kendini tetkik ve kontrol edecek fakat 
neticeye varamıyaeaktır. Bu kontrolü Çalışma 
Bakanlığı yapacağına Ticaret Bakanlığı yapsın. 
Onun için bendenizce Çalışma Bakanlığı da za
ittir, bu Bakanlığın da lağvedilerek Sağlık Ba
kanlığına bir Umum Müdürlük olarak ilâvesi 
çok faideli olur kanaatindeyim. 

Tabiî Toprak Ofisi; Ticaret Bakanlığı işleri
nin çoğalması ve o müessese ile yakından alâka
dar olamıyaeağmı kendileri de kabul buyurur
lar. Binaenaleyh bunu Ziraat Bankasına bağ
larsak hem iyi kontrol edilir, hem de millete 
zararlı olmaktan kurtarılmış olur. 

Sonra, görüyoruz ki, büyük bir şehir kadar 
vüsat peydah etmiş olan Bakanlıklar vardır, 
günden güne kadrolar artıyor, daireler çoğalı
yor, umum müdürlerin konforları artıyor, kol
tuklar, kanapeler, vantilatörler ve saireler. Bi
naenaleyh, büyük bir odada bir adam oturuyor. 
Bu kanapeleri, koltukları kaldıralım, vantila
törleri kaldıralım. Onların yerine diğer memur
ların masalarını koyalım, dışarda bulunan bi
naları boşaltalım. Bu suretle hem halkm mes
ken buhranını, sıkıntısını izale edelim, hem de 
Hükümeti bu binaların büyük masraflarından 
kurtaralım. Bunu da Şemsettin Günaltaydan 
istiyorum. Hasan Saka'dan da istemiştim, O 
yapmaya başlamıştı, fakat çekilmek zaruretinde 
kaldı. 

Sonra müfettişler meselesi: Biliyoruz ki, ar
kadaşlar, her vekâletin müfettişleri vardır. Fa
kat bugüne kadar hiçbir müfettiş kendi daire
si memurlarını mesul edecek şekilde bir tahki
kat yapmamış veyahut yapamamış; veyahut 
yapmıştır da ucuz kurtarılmıştır. Netice itiba
riyle bunların heyeti umumiy esini Başbakanlık
ta toplamak çok yerinde olur, hem masraftan 
kurtulmuş oluruz, hem de bu zevatı daha iyi va
zifeye sevketmiş bulunuruz. Bir çokları, merkez
leri dışarda olduğu halde, burada bulunurlar, 
size bunların adedlerini ve isimlerini de isterse
niz sayabilirim. 

Sonra arkadaşlar, memleket dışına ihtisas 
ve saire dolayısiyle, tahsil dolayısiyle birçok 
taemurlar ve talebeler gönderiyoruz. Bu giden-
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ler hep hısam, akraba oluyor. Geçenlerde Millî 
Savunma adına iki çocuk gönderildi, bunları 
tetkik ettik biz; hakikaten bâzı yüksek şahsi
yetlerin çocukları imiş. Milletin ve memleketin 
böyle fuzuli olarak sarfedeceği parası yoktur. 

Sonra Adalet Bakanlığı meselesine gelince; 
Osman Nuri Koni arkadaşım Anayasaya uya
rak bâzı şeyler söylediler. Bendenizin kendi ka
naatime ve Anayasadan anladığıma göre Tür
kiye Cumhuriyetinde Adalet Bakanlığının olmi-
yacağma kaani oluyorum. Çünki Anayasa diyor-
ki ; Yargı hakkı bağımsız mahkemeler vasta-
siyle millet adına gördürülür. Bugünkü şekil
deki vaziyete göre, millet adına bağımsız mah
keme olur mu? Bugünkü şekle göre adalet ci
hazı icra kuvvetinin içine girmiş oluyor. Halbu
ki adalet cihazı hiçbir » zaman icra 
kuvveti içine giremez, çünki kaza kuv
veti ayrı bir kuvvettir. Binaenaleyh 
Büyük Millet Meclisine bağlı olması lâzım geli
yor. Bu bakımdan adlî ve askeri temyiz mah
kemelerinin Büyük Millet Meclisine bağlanarak 
bütün terfi ve tefeyyüz nakil, teftiş tecziye ve 
taltif Temyiz Mahkemesi vasıtası ile yapılması
nın muvafık olacağını zannediyorum. Benim 
kanaatim böyledir. 

Cenabı haktan Şemsettin Günaltay kabine
sine muvaffakiyetler diler, sözlerime son verir
ken bu istirhamımın kabul buyrulmasmı ken
dilerinden bilhassa istirham ederim. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Aziz ar
kadaşlarımı; içimizden bir arkadaş ayrıldı. Bura
dan ayrıldığından dolayı, arkasından, onum bak 
kında söz söylemek doğru değildir. Yalnız -ju 
kadar söyliyelim ki, bu arkadaş Cumhuriyet ida
recilerine de tarizde bulundu. Bu idareci arkadaş
lara, eski iiizamna'me, Milletvekili adayı seçmek 
hakkını verdiğinden, bu haklarını iyi kullanama
malardır, diyeceğim, bu kadar kâfi, Arkadaşımı
za uğurlar olsun. înşaallah gençliği biraz daha 
ilerler, olgunlaşır ve memlekete daüıa faydalı 
olur. 

Şimdi gelelim tenkitlere: 
Millet Partisi namına söz söyliyem Sayın Os

man Nuri Koni arkadaşım, programda güzel va-
itler olduğundan bahsettiler. Zımnen Hükümetin 
iyi bir programla Yüksek Meclisin huzuruna gel 
miş olduğunu kabul etmiş oldular. Yalnız arada 
lâyiklifcten bahis buyurarak Divane/t isterinin 
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Devlet Teşkilâtında yer adnıasının ve Hükümetin 
dinle meşgul olmanm Anayasaya aykırı bulun
duğunu söylediler. Biliyorsunuz ki, Diyanet 
işleri bizde yalnız dinle uğraşan, daha doğrusu 
ibadethanelerin memurlarını ve idare mekaniz 
masmı idare eden bir makamdır. Yoksa din işle
riyle uğrattığı vâki d&ğildir. Kaldıki, Devlet 
eğer bu kanalla dinle uğraşıyorsa, kendileri de 
partileri de burada tenisi'] edilmektedirler, bir 
teklifle Anayasanın tâdili cihetine gidebilirler. 

Hâkimler Kanununun' da Anayasaya aykırı 
olduğunu söylediler. Hâkimler Kanununun ba 
rada teşrihini yapacak değiliz. Çünkü Anayasa
ya da bir aykırılığı yoktur. Sonra Hükümetin 
programımda hâkimlerden bahsedilmesini de hoş 
karşılamadıklarım söylediler. Bunu Sayın De
mokrat Parti namına konuşan arkadaş da söy
ledi. Kanunların, nizamların tatbikatı Ana
yasa ile doğrudan doğruya kendisine 
tevdi edilmiş bulunan hâkimlerimizden 
programda bahsedilmesi bilâkis onları teş
vik ve teşci eder. Bu lâzımdır ve yerin
dedir. Hâkimler hakikaten müstakil ve Anaya 
sanın nıüdafiidârler bu vazifeyi yapan hâkimle
rin programda adlarının geçmesi ve vazifeleri
nin hatırlatılması eksiklik değil, bilâkis doğru 
bir iştir. 

En son olarak Osman Nuri Koni : Ayinesi 
işitir kişinin lâfa bakılmaz, dediler. Daha fiili
yatta delillerini görmeden partimiz adına bu 
•kabineye güven oyu veremeyiz, dediler. O ki. 
programda o kadar esaslı tenkit edecek bir nok 
ta bulamadılar mı açıkça ifade etmiş olsalardı 
efkârı umumiye, taviz veriyor, muvazaa var de
mezdi. Keski güven oyu verse idiler daha iyi 
olurdu. Çünkü itiraz edecek bir yer bulamadık
ları açıkça anlaşılıyor. 

Demokrat Partiye gelince; sayın arkadaşımız. 
görüyoruz ki, insaflıdır. Hakikaten Hükümetin 
programından açıkça belirtildiği gibi Demokratik 
hayatımızda hakiki bir gelişme vardır. Sayın 
Menderes'in sözlerini dikkatle dinledim ve 
bâzı notlar da aldım, bakıyorum ki, bundan 
evvejkö tenkitlerinde bulunmıyan bir mülâyemet 
vardır. Bu kadar da olsa Devlet Millet namına. 
bizimi • partimiz namına bir kazanç vardır. De-
mekki, yavaş yavaş demokratik yola giriyoruz. 
Bett başka bîr şey söylemiyeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
arkadaşlarım sizleri biraz yordular, ben kısaca 
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programdan bahsedeceğim. Bir defa programın 
başında Hükümet pek haklı olarak •Aımenka Hü
kümetinin malzeme yardımından bahsediyorlar, 
sonrada yineekonomakyardımlarından ve saire-
den bahsediyorlar ki, bu kürsüden Millet adına 
Amerika Milletine ve Hükümetine bu güzel An
laşmadan dolayı teşekkür etmeyi vazife biliyo
rum. Dünyamın bu buhranlı zamanlarında Ame
rika gibi münevver ve kudretli bir milletin Türk 
Milletiyle maddeten' ve manen birleşmesi, bera 
ber yürümesi dünya namına bir kazançtır. 

Memleket bünyesine zararı dokunacak cere
yanlardan korunma yolundaki Hü&ümet kararı 
çok ehemmiyete şayandır. Düşmanlarımız uyu
muyorlar, hiç fırsat kaçınmıyorlar. Onun için 
Hükümetin programında bunları sarih olarak 
zikretmesine hdç başka bir mâna verilemez. De
mokrat Parti sözcüsünün söylediği gibi, bunda 
bir baskı mahiyeti yoktur; açık söyliyeyim, nere
de «komünistlik» cereyanı varsa Hükümet bunu 
ezecek ve şüphesiz Meclis de onu <Jestekliyecektir. 
Binaenaleyh programda bunların zikredilmedi 
gayet tabiî ve yerindedir. Vatandaşların çocuk
larına serbest şekilde din bilgisi vermeleri ga
yet tabiidir. 

Arkadaşlar, softalık istemiyoruz, medrese ha
yatına dönmek istemiyoruz, istemezük teranele
rini hiç istemiyoruz. Ama vicdan hürriyetini 
Anayasamız kabul ettiğine göre, vicdan hürri
yetine Devletin müdahale etmiyeceği esasını ka
bul ettiğine göre vatandaşların din yolundaki 
çocuklarına verecekleri derslere Hükümetin mü
dahale etmeye hiçbir hakkı yoktur. Yalnız gayet 
tabiidir ki, bu arada da eski tarikatçılık, şeyhci-
lik, memleketi maddeten ve manen kemiren bu 
cereyanların şiddetle önüne geçmesi lâzımdır, 
sayın Hükümetten bilhassa bunu rica ediyorum, 
bugünkü kanunlar kâfi değildir. Bu gibi kara-
kuvvetleri ezmek için çok şiddetli Kanun tasa
rılarını getirsinler. 

Memurların mesuliyetini bilerek ve salâhiyeti
ni kullanarak, çalışma zamanı çoktan gelmiş ve 
geçmiştir. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, dairei intihabi-
yelerimize gittiğimiz zaman halkın birçok şika
yetleriyle karşılaşıyoruz, memurlar vazifelerini 
ihmal ediyorlar, işler sürüncemede kalıyor şek
linde şikâyetlerle karşılaşıyoruz. Bu cihete dik
kat etmek ve üzerinde hassasiyetle durmak ve 
halkın işlerinin sürüncemede kalmasına meydan 
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vermemek lâzımdır. Bu hususta Hükümetin va-
itlerini görüyoruz. Ama bu isde çok acele etme
lidir. Memurlara salâhiyet vermeli ve işler zama
nında ve vaktinde yapılmalıdır. Yapamıyanlar 
çekilsinler. 

Bu arada kadrolarda bir tensikatın yapı
lacağını da görüyoruz. Kütle halinde memur tas
fiyesine gitmek birçok memurlarımızın mağdu
riyetini mucip ohır, bir takım mağduriyete se
bebiyet verir. Zaten Yüksek Meclisiniz de bu şe
kilde bir tasfiyeyi terviç etmez. Ama şunu da 
düşünmek lâzımdır ki, bugünkü otomatik terfi-
ler memur maaşlarının artmasını tevlit eden 
birçok kanunlar mevcut olduğuna göre, bir za
man gelecektir ki, milletten aldığımız paralar
la yalnız bu memur maaşlarını karşılayabile
ceğiz ve bugünkü bütçedeki sıkıntı âmillerin
den birisi de maaşlardır. Az memur kullanalım, 
iyi kaliteli memur kullanalım, iyi para verelim, 
memur geçim zaruretiyle düşünmesin, iş isti-
yelim. Ancak bu şekildedir ki, memleket de, biz 
de, memurlar da rahat eder. 

Orman Kanununun halka zahmet veren ta
raflarını kaldırmak ve ormanlarımızı harabi-
den kurtarmak ve memleketin her taraf mı 
yem yeşil bir hale getirmek şiarımız olmalıdır. 
Bu itibarla Hükümet bu hususları temin edecek 
çok esaslı olan Kanun tasarısını getirirlerse el-
betteki Yüksek Meclis bunu gayet iyi karşılıya -
caktır. 

Sayın arkadaşlar; en son olarak şunu söyli-
yeceğim ki ; Sayın Şemsettin Günaltoy kabinesi 
ve onun temiz şahsiyeti, gazetelerde de gör
düğünüz gibi, demokratik hayatımızda zanne
diyorum ki, ilk defa olarak çok güzel bir jest 
yapmıştır, kendi grupundaıı, Meclis Grupundan 
gizli güven oyu istemiştir. Biliyorsunuz ki, 296 
oydan 291 güven ouy verilmiştir. Bu, Meclis 
ekseriyetini teşkil eden grupun kendisine inan 
ve güvenini göstermektedir. Binaenaleyh ken
disinin, bu aldığı kuvvet ve imanla memleket 
için hayırlı hizmetler göreceğinin bir delilidir. 
Biz de kendisine başarılar dileriz. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Saym arkadaş
lar, İktidar Partisinin dördüncü kabinesi hiç
bir parlementoda cari olmıyan bir usule tevfikan 
bermutat kendi grupunda peşinen itimat reyini 
sağlamış ve bu hususu umumi efkâra yaymış ola
rak huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu suretle 
Partimiz adına evvelden malûm bir. neticeye iti-
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i razlar dermeyan ederek tenkitte bulunmak, 

nefes tüketmek kabilinden bir şey olacaksa da 
noktai nazarlarımızı bu kürsüden millete arzet-
meyi ve hiç olmazsa onunla dertleşmis olmayı 
en önde gelen bir vazife telâkki ediyoruz. Her 
şeye ve mukaddema bu mevzuda söylenenlere 
rağmen ekseriyeti elinde tutan iktidar Partisi 
Hükümetlerinin çekiliş tarzları Meclis Muraka
besinin ve bu suretle demokratik bir inkişafın 

| tabiî neticeleri telâkki edilemez. 21 Temmuz'dan 
j bugüne kadar vazife almış her üç kabine de 

memlekete vadet tiklerini sağhyamadan ve mil
let hayatında derin izler bırakan ıstıraplı karar
lar aldıktan sonra bir nöbet değiştirme emri ile 
mevkilerini bırakmış oldular. 

İkinci Saka Kabinesinin çekilmesini intaç eden 
maddi sebeplerin şeyden ibaret olduğu açıkça ifa-

I de edilmekten sakınılmış bundan başka bütçe mü
zakereleri sırasında ağır vergi kanunları ile gelen 
bir kabinede vazife almış Bakanların yeni kabi
nede tekrar vazife almaları hususu da bir tür-

i lü anlaşılmamış bulunmaktadır. Bu cihet icra 
j mevkiinde bulunan mesul zevatın fikir ve kana-

atlerindeki samimiyetin veçhesini göstermiş ol
ması itibariyle de şayanı dikkattir. Yeni Kabi
nede ekseriyeti teşkil eden Bakanların mukad
dema da ekseriyette bulundukları göz önünde 
tutulursa vaziyet daha iyi anlaşılmış ve aydın-

I lanmış olur. Hele İkinci Saka Kabinesinin yeni 
\ vergiler müdafii bâzı Bakanların tasarruf vâ'-

di ile gelen Günaltay Kabinesinde tekrar vazi
fe alışları şaşılacak kadar mühimdir. 

Yeni kabinenin programı baştan aşağı müp-
lıemiyetlerje doludur. Halkımızın yıllardan beri 
istediği ve beklediği samimî ve ivazsız demok
rasiye ve hürriyete doğru gidiştir. Hükümet bu 
hususlara mütedair bâzı müphem vaitlerde bu
lunuyorsa da, her va'dini hakka bürünmüş, mu
kabil geriletici tedbirler öne sürerek hiç indire
ceği endişesini uyandırıcı mütalâalar dermeya-
nından da geri kalmamaktadır. 

İdare âmirleri ve emniyet kuvvetlerinin asa
yişi korumak ve halkın huzurunu sağlamak yo
lunda, şimdiye kadar vazifelerini, îktidar Par
tisinin anlayışına göre her türlü siyasi hürriye
ti tahdit edici şekilde kullandıkları bir hakikat
tir. 

Programın bu meseleye ait fıkrası, bizde 
şiddetin daha da artırılacağı hissini uyandır-

I maktadır. 
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Başbakandan memkicet idare«Dd© ve de

mokratik gelişme yolunda son derece mühim 
olan ;bu noktanm ve şimdiye kadar takip edilen 
şiddet ve taraflılık politikasının bırakılacağının 
vazahlandırelınasına beklemekteyiz. Programda 
bilhassa halkı sevindirecek olan bugünkü ağır 
geçim zorluğunu giderme yolunda Hükümetin 
en uf ak bir işareti dahi bulunmamış olması 
Günaltay kabiaesmin memleketin beklediği ıs
lahatçı, başarıcı ve ferahlatıcı bir kabine olamı-
yacağı kanaatini uyandırmaktadır. 

Uzun yıllardır mütemadiyen tekrar edilen 
birtakım ıslahat vaatleri yeni kabinenin progra
mında zikredilmektedir. Bu vaitlerin emsali mi-
suM bir oyalama ve avutma tabiyesini aşarak 
tahakkuk safhasına intikali ve bahusus Orman 
Kanunu tadillerinin halkımızı ferahlatıcı hü
kümler ihtiva etmesi arzuya şayandır. Hükü
metin; programındaki vaitletiyle icraatı ara
sındaki münasebetleri görmeden itimat reyi ver
menin imkânsızlığı aşikârdır. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Aziz arkadaşlar, yeni Hükümetimiz ve programı 
hakkında ben de naçizane birkaç söz söylemek, 
yeni kabinenin kurulmasından bugüne kadar 
geçen kısa zaman içinde birçok vatandaşlarla 
temas etmek fırsatını buldum, gazetelerin neş
riyatını gözden geçirdim. Program henüz katî 
olarak bilinmediği halde bile umumi havada gö
ze çarpacak bir değişiklik ferahlık, nikbinliğe 
temayül eden bir değişiklik, yurttaşlarımızda 
bir sevinç ve ümit şevki sezdim. Ve bu nihayet 
yeni Başbakanımızın milletçe bilinen karakteri, 
mazisi, ilim ve irfanı, tecrübeleri ve her türlü 
sahalarda memlekete yaptığı hizmetleriyle be
liren mümtaz şansiyetinin bıraktığı tesirdir. 
Böyle bir zamanda bu "kadar ağır ve mesuilyet-
li bir yükü üzerine almak ancak fedâkârlık ve 
feragat tabirleriyle ifâde edilebilir; Bu sebep
ten kendilerinin nâçiz nazarımdaki değeri bir 
kat daha yükselmiştir* 

Arkadaşlar, programın esaslarını katî ola
rak öğrendikten ve tatbikatında başarı görül-
meye başladıktan sonra bu havanın değişip nik-
bnrfeşeceğinden emimin. Programın başarıyla yü
rütülmenin© sebep görmüyorum. Zira gayet rea
list bir görüşte hayli faraziye ve nazariyelere 
kapılmadan gerçekleştirilmiyecek vaitlerle dol
durulmadan, hazırlanmış yed* bir programdır. 
Bilhassa azimkar ifadesi gönüllere inşirah vere

cek bir mahiyettedir. Bir başk* ifade ile, bu 
program millet». terfcediİHied^inin, unutulmadı-
ğuım izharı ve teminatıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; programda manevi
yat ve vicdan hürriyeti meselesinin Cumhuriye
tin umdeleriyle mukayyet olarak ele alındığını 
görmek gerçekten sevilecek bir şeydir. 

Memurlar hakkında alınacak tedbirlerin, iş* 
sizliği ve hoşnutsuzluğu artıracak bir mahiyet 
arzetmiyeceğinden de eminim. Maden ve bilhas
sa kömür işlerimiz bir an evvel rasyönelleştirme, 
hakikaten asla geçiktirilmiye tahammülü olmı-
yan bir meseledir. Takacak meselesinin milletin 
bütün fertlerini ne kadar yakından ve ne kadar 
esaslı bir şekilde alâkadar ettiğini bu kürsüden 
izaha lüzum görmüyorum. 

Sayın Başbakanın bilhassa lüks vergisi tasa
rısının geri alınacağı yolundaki beyanları bu ta
sarının şevki sırasında halk ve piyasa üzerinde 
uyandırmış olduğu üzüntü ve telâşı hemen he
men gidermiştir. Bana öyle geliyor ki bu vesile 
ile mütemadiyen mal istif etmiş olan muhtekir
lerin artık ilk hezimeti karşısındayız. Bunların 
depolarının vaziyetini ve bu yüzden nasıl çır-
pmacaklarını düşünüyorum da gülümsemekten 
kendimi alamıyorum. Yeni Hükümet böyle bir 
gülümsemeye vesile vermesi dolayısiyle de şa

yanı teşekkürdür. 
Böyle esaslı prensiplere ve ana hatlara yer 

veren bir programda elbette tafsilât ve teferru
atın yeri olamaz. Onun için bu programda Doğu 
ve Güney Doğunun kalkınması hakkında ayrı 
bir madde göremeyince şaşmadım, üzülmedim. 
Bundan aziz Türkiye'mizin, o aziz parçasının 
Cumhuriyetin feyizlerinden mahrum bırakılaca
ğı mânasını da asla çıkarmadım. Ancak progra
mın teferruatı hazırlanır ve uygulanırken mem
leketin bu parçalariyle ilgili bâzı hususların göz 
önünde bulundurulmasını diliyor ve bekliyorum. 

Güneydoğu Anadolu 'muzun müzmin, dertle
rinin en başında yollardan mahrumiyet gelir. 
Yol mahrumiyeti; bir de hekim., eczane, dispan
ser gibi sağlık vasıtalarının kıtlığı ile birleşin
ce büsbütün dehşet verici bir vahamet peyda et
mektedir. Hele bu mevsimde bemşehsfierimiz 
aralarında yaşanmadıkça tasavvur dahi edüemi-
yecek bir yalnızlık, ıuıkânsuhk, biçareMk için
de, gazete okuyamadan, radyo dahi dirûryeme-
den; ışığa, sıcakhğa, hattâ teraiz'haraya hasret, 
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bugünkü telâkkilerimize göre ev dahi denilemi-
yecek bir takım barınaklarda ömür geçirmekte 
ve tabiat kuvvetlerinin zebunu eski insanlar gi
bi yazın gelmesini beklemektedirler. Halbuki 
yaz kendilerine ne getirecektir? Bütün bu hüs-
ranlı vaziyetlerine rağmen millete, Devlete, Hü
kümete sadakatte daima ön plânı işgal etmiş 
olan bu sadık vatandaşlar her türlü alâka, mu
habbet ve yardımımıza lâyıktır arkadaşlar. 

Yeni Hükümetin dikkatine arzetmek istedi
ğim bir ikinci mesele; hemşerilerimin son za
manlarda kaçakçılığı önlemek gayesiyle çok 
ağır hayat şartlarına tâbi tutulmuş olmalarıdır. 
Kaçakçılığın aleyhinde olmıyan bir Türk va
tandaşı tasavvur edemem.. Ancak her tedbirde 
olduğu gibi, bu tedbirde de mâkul, munsıf, uz
laştırıcı bir hareket tarzı bulmamız tabiî ve za
ruridir. Bugün birçok hemşerilerim bu tedbir
ler dolayısiyle üzücü ve fuzuli aramalara tak
yitlere manız bulunmakta, sırf hudutlara yakın 
vatan topraklarında yerleşmiş olmaları hasebiy
le Türk vatandaşlarının normal haklarından 
mahrum kalmaktadırlar. Bu, cidden hem onlar 
için, hem de hâdiseleri yakından tanıyan bizler 
için ıstırap verici bir olaydır. Yeni Hükümetin 
daha mutedil terbirlerle bu derde çaresaz olma
sını bekliyor ve diliyorum. 

Sözümü hulâsa etmek gerekirse şunu göğsü
mü gere gere diyebilirim ki, Hükümetin prog
ramı, Sayın Başbakanın adı gibi bir ferahlık 
müjdesidir. Muhalif arkadaşlarımız bu mevzu
da söylenecek çok şeyler buldular. Ama söyle
nen bütün bu sözlerin, muhalefetin, gereği ve 
geleneği yerine getirmek için ileri sürülmüş 
mûtat iddia ve itirazlardan başka^ bir şey değil
dir. 

Bu kürsüden, C. H. Partisine mensup bir Millet
vekili sıfatiyle konuşuyorum. Ancak, size bütün 
mukaddesatımla temin ederim; müstakil veya mu
halif bir Milletvekili olarak bu kürsüye çıkmış 
bulunsaydım yeni Hükümet ve programı hakkın
da başka türlü söz söyliyemezdim. (Bravo ses
leri ve alkışlar soldan) 

Gl. SADÎK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; evvelâ Günaltay Ka
binesinin programı üzerinde konuşmadan evvel 
bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Evvelâ şunu arzetmek isterim ki, Cumhuri
yet devri ne Cumhurbaşkanına izafetle ayrı ay
rı mütalâa edilebilir; ne de Cumhuriyet devrin-
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de gelmiş hükümetlerin icraatları ile mütalâa 
edilebilir. 

Cumhuriyet devri bir küldür. Bunu, bidayet
ten eîe almak, geçmîş hâdiseleri tarafsız bir su
rette tahlil ederek icraattaki yanlışlıklardan 
faydalanmak, tecrübelerden faydalanmak lâ
zımdır. 

Bu itibarla sözlerimi, Cumhuriyet devrini 
bidayetten ele alacak ve bu suretle bu bütün devir
de olan biten işleri, hiçbir vatandaşın şahsına mal 
etmiyerek, hepinizin müşterek malı olduğunu 
kabul ederek ortaya koyacağız ve hiçbir zaman 
birbirimizi ittihama kalkmıyacağız. (Bravo ses
leri). Hakikatleri olduğu gibi ortaya koyaca
ğız. Yapılmış olan yanlışlıklar hepimizindir, 
bunları Ahmed'e, Mehmed'e, Ali'ye hasredeme-
yiz, atfedemeyiz! 

Bu itibarla konuşmamız esnasında kabine 
arkadaşlarımız, Hükümet hakkında söylediği
miz şeyler hiçbir zaman Hükümeti teşkil eden 
vatandaşların şahıslarına ait değildir, hepsinin 
şahsı muhteremdir, ve bugün buraya getirmiş 
oldukları program da samimîdir. (Bravo sesle- ) 
ri). Hiçbir zaman samimiyetsizlikle hiçbir va
tandaşı itham etmek hakkımız değildir. (Bravo 
sesleri.) 

Bu itibarla evvelâ söylüyorum ki, Kabine 
, programı samimîdir, (Bravo sesleri) ve bahset

tikleri işleri yapacaklarını ümit ediyorum. Ya-
pamazlarsa o vakit yine burada acı acı tenkit 
edeceğiz. Yapamadıklarını yüzlerine vuracağız, 
hep beraber vuracağız. (Bravo paşa, bravo ses
leri, alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar birinci hatamız; hepimizin 
hatası, hiç kimse üzerine almasın, hepimiz üze
rimize alalım, birinci hatamız; dâvayı doğru 
olarak tesbit edemeyişimiz olmuştur. 

Şimdi müsadenizle kâğıttan okuyayım bari. 
(Gülüşmeler,) 

Buraya kadar konuştuklarım tatlı oldu, bel
ki bundan sonra... (Gülüşmeler) 

Milletçe dâvamızı kestirememişiz. Siyasi bir 
dâvaya sahip olmamız için, ilk önce milletin ne 

I
halde bulunduğunu, bütün çıplaklığı.ile ortaya 
koymaklığımız gerekirdi. Bütün maddi bünye
ye şâmil bir müşahedeye istinat eden bir karar 

! vermemiz icabederdı, Şöyle ki; 
Milletimizi vücuda getiren, muhtelif kesafet

teki 35 000 topluluğu göz önüne almamız ve bu 
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toplulukların %90 ini teşkil eden köy ve kasa--
balardaki, müstahsil kütlenin, cemiyet idinde 
yalamanın nimetlerinden tamamen mahrum ol
duklarını müşahede eylememiz, millet denilince; 
yalnız birkaç büyük şehirdeki göze görünenler 
değil, bu otuz beş bin topluluğu anlamamız ge
rekirdi. Asıl dâvamızın bu toplulukların içinde 
yaşıyan ferdin ve ailenin cemiyet içinde yaşa
manın nimetlerinden faydalanacak bir halk teş
kilâtına kavuşturmak zarureti ile karşı' karşı
ya kaldığımız ve btinu bir millî dâva, siyasi bir 
gaye kabul etmemiz lâzımgeldiğini anlamış ol
malıydık. Hükümeti elde tutanlarımızın (bizle
ri, başkası değil) daima milletçe bir siyasi dâ
va olarak bunu kabul etmemiş olmaları, bizi dâ-
vasız bir hale sokmuştur. İşte bizim muhalefe
timizin başlıca sebebi.. Hükümete gelen vatan
daşların şahıslarına ve onların mensup olduğu 
zümreye değil; muayyen siyasi bir dâvaya sa
hip öhnamalarmdandır. Dâvasızhk bizi siyaset-
sizliğe sevketmiştir. Dâvasızlığımızin en büyük 
zararı Hükümetlerin tuttuğu yolun muayyen 
bir gayenin tahakkukuna uygun olmasına mâni 
olmuş bulunmasıdır. 

Filhakika, muayyen bir dâvanın tahakkuku 
için, birbirine sıkı surette bağlı içtimai, iktisadi, 
idarî ve siyasi düşüncelerin vücuda getirdiği 
bir sistemdir, bir fikir sistemidir. Halbuki, şim
diye kadar gelip geçmiş olan Hükümetlerimizin 
hiçbiri, takibetmek istediği siyaseti muayyen, 
açık bir görüşe, (maksada) uyduramamış ve 
maksadını vuzuhla ifade edememiştir. Bütün 
Cumhuriyet devrimizde Hükümete gelenlerimiz 
ve Hükümetten çekilenlerimiz takibettikleri yo
lun muayyen bir hedefe ulaşması lâzımgeldiğini 
düşünmemişlerdir. Nitekim çekilen Hasan Saka 
Kabinesi, siyasi maksadını nasıl açıkça ortaya' 
koyamamışsa yeni gelen: Günaltay Hükümeti de 
siyasi, malî, iktisadi ve içtimai alanlarda yapmak 
istediği işleri, hangi maksadın elde edilmesi için 
düşünmüş olduğunu beyannamesinde izah ede
memiştir. Bu, şu demektir ki, Günaltay da tıp
kı selefleri gibi, bir sistem teşkil etmekten uzak 
ve maziden devraldığımız maksatsız, hedefsiz 
iâare tarzını yürütmek yolunu takip edecekler
dir! 

Hükümetin siyasi görüşü: Anayasanın 44 
ncü maddesinin son fıkrasında Hükümetin en 
geç bir hafta içinde, tutuğu yolu ve siyasi gö
rüşünü Meclise bildirerek güven oyunu istiye-
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ceği yazılıdır. Bu fıkra içinde, geçen'siyasi g&* 
rüş (Siyasi noktai nazar) yani siyâsi düşünfce-
ler içinde topladığı nokta, maksat, demeM*; 
Filhakika eğer. Hükümet muhtelif alanlarda' 
yapmak istediği işleri hangi maksadın ibtihöali 
için tasavvur edip tesbit etmiş olduğunu' bilei 
mezse yaptığı isler birbirine bağlı» olmaz ve-bir 
sistem teşkil edemez. Böyle olunca da> Hükümet 
te gelen Başbakanlar ne için Hükümete geldik
lerini ve neden, niçin Hükümetten çekildiklerini 
bir türlü açıkça ifade edemezler. Nitekim, çok 
gerilere gitmeden son iki yıl içinde vukuagelen 
Bakanlar buhranı gayet açık gösteriyor ki, Ço
ğunluk Partisi gidene ağam; gelene paşam de
mekle iktifa etmektedir. (Soldan, Paşa sensin Ses
leri.) Bilhassa çekilenlerin siyasi hataları ve başa-
nşıklıkları üzerinde1 hiç durmak lüzumu hissediİ-
memektediı\ ,"'. 

Hiç düşünmüyoruz ki, bundan meselâ şu kadar 
ay evvel, alkışlarla güvenimizi izhar etmiş Ol
duğumuz hangi müşkilleri îktiham etmiş oldu
ğunu bile araştırmaya lüzum görmüyoruz. Hü
kümete gelmek basit bir nöbet değiştirmekten 
ibaret kalıyor. Bu âdeti artık bırakmamız lâ* 
zımdır arkadaşlar; Görüyoruz ki. Hükümet
ler muayyen bir siyasi hedef gütmemektedirler; 
Yani : Siyasi bir görüş sahibi değillerdir. İşte 
bizim muhalif olduğumuz* ikinci nokta da, Hti* 
kümetlerin açık ve muayyen bir siyasi görüşe 
sahip bulunmamalarıdır. 

Dâvasızlığımız; umumi bir kalkırüflâ plânı 
yapmamıza ve teşkilâtlanmamıza mâni olmuş* 
tur; Milletimizin halini bütün çıplaklığı ile or
taya koymamıza ve cemiyetimizi ferdin ve aile* 
nin medenî bir cemiyet içinde yaşamanın ni
metlerinden nasibini alacak bir' teşkilâta sahip 
kılmak vazifesiyle karşı karşıya olduğumuzu 
unutmamız, bizi teşkilâtsızlığa götürmüş, eski 
devrin idare teşkilâtına hiç dokunmamak gibi} 
devrimcilikle bağdaşmasana imkân oîraıyan kötü 
bir muhafazakârlığa götürmüştür. Nitekim, 
köylerin idaresine dair* çıkarttığımız kanun? 
köylerimizi kendi dertleriyle uğraşmaya mah
kûm bırakılan ve bir reçete mahiyetinde ^kanun 
olmaktan ileriye gidememiştir. Bu kanunla hü
kümetlerimiz, halk tabakalarının büyük bir küt
lesini teşkil eden nüfusumuzun 14 milyonunu, 
kendi hallerine terketmiş ve bunları ancak bu
cak müdürü ile jandarmanın vesayetine bırak
mıştır. İdare teşkilâtını, demokratik esaslara 
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göre vücuda getiremediğimiz için, halk işleri» 
halk menfaatine göre haJk tarafından seçilmiş 
belediye meclisleri ideresi usulüne hiçyanaşıl-
mamıştır. Halk teşkilâtının temellerini teşkil 
eden ve her medeni topluluğun bariz alâkası 
olan belediyeler, ancak şehirlere münhasır kal
mıştır. Memlekette belediye mevcudu, 800 dür. 
Romanya 'da 12,000, Bulgaristan 'da 8,000 dir, 

HÜSAMETTIN TUGAÇ (KARS) •..-* oralar-
da okuma yazma nispeit nedir? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Dâ
vayı temelden konuşuyoruz. Okuma yazmaya da 
sıra gelir kardeşim. 

Bu hal, bizim halkçılık anlayışımızın ne ka
dar geri olduğunu cerh edilemez surette ispat 
etmektedir. On binlerce topluluk içinde yaşı-
yanr vatandaşları, cemiyet şuurundan mahrum 
bırakıyor. Bu halin bir an evvel ortadan kaldı
rtmasını istiyoruz. Ve bu işte Hükümetlerin 
hiçbir hamle yapmamış olmalarına muhalifiz. 

Umumi bir kalkınma plânı yapamadık. Dâ-
vasızhğımız yüzünden umumi bir kalkınma plâ
nı yapamadık, ve bu yüzden, bütün Cumhuriyet 
devrinde yaptığımın sosyal ve ekonomik işler, 
hiç şüphesiz göksümüzü kabartacak mahiyette 
olmasına rağmen, aklımıza estikçe, zaman za
man, ve yer yer yapılmış ve bir sistemin parça
sı olmıyan bir yığın eserler halini almıştır; ve 
bir türlü sistem teşkil edememektedir. Meselâ: 
Cumhuriyetin ilk yılında demiryolu yapma ve 
işletmeyi yalnızca bir kalkınma şartı olarak ka
bul etmiştik. Aradan birkaç yıl geçtikten son
ra, köylerin idaresini kabul eden kanunla köy* 
lerimizin kendi yağları ile kavrulmasını istiyeu 
kanun, gCıya bir medenileşme, bir kalkınma 
olmuştur. 

Yine bunun gH», aradan bir kaç yıl geçtikten 
sonra, aklımıza sanayileşme gelmiştir. Bumaı 
için, İktisadi Devlet teşkilleri adında, milletin 
imkânları ile birtakım müesseseler meydana 
getirdik. Bu suretle.bildüini&şekilde, güya mil
letin sanayileşmesi;yoluna gittik. Ha)buki, asıl 
dâva vatandaşa iş bulmak gibi, bütün millî bün
yeye şamil, bir işti;^Bu-ise, rancak halk topluluk
larının bu işe ,geniş; ölçüde, geniş miktarda ka-
rışmasiyle kabil olurdu. Bu nasıl oldu? Birkaç 
yerde birkaç yeni fabrika; yapılarak girişilen btı 
teşebbüste fayda yerine zarar gördek. Yine bu
nun gibi Cumhuriyetin 20 nci yılma doğru, ilk 

öğretim işini ele almaya koyulduk ve bu işi de, 
İkinci Dünya Harbinin en karışık ve en buhranlı 
anlarında tatbika koyıüduk. Bütün işleri bir ta
rafa bıraktık; kalkınmanın» ilköğretimle ancak 
mümkün olacağını zannettik. Daha buna benzer 
hep müstakil, birer dâva zannettiğimiz, birçok te
şebbüslerden bahsetmek mümkündür. Ancak, şu
nu kısaca söylemeliyiz ki, Hükümetlerimiz muay
yen bir kalkınma plânmı ne tesbit edebilmişler, ne 
ele bunun lüzumunu anlıyabilmişlerdir. Cumhu
riyetin 25 nci yılını idrak ettikten sonra, kara 
yollarımızın önemini nihayet takdir edebilmiş 
olmamız da, insana çok hüzün veriyor ve başlan
gıçtan itibaren karar verememiş olduğumuzu ve 
binaenaleyh genel bir kalkınma pılânı yapa
mamış olduğumuzu göstermektedir. 

1946 tek dereeeli seçimi ile girdiğimiz yeni 
devrin, bir dâva devri olduğunu sarahaten ortaya 
aftmamız lâzımdır. Her meseleyi müstakilmiş gi
bi, ele almaik hastalığından bir türlü kurtulamı
yorum. îfotisadd meseleler, sosyal meseleler hep 
beraber, kül halinde mütalâa edilir. Bunlar ayrı 
ayrı müstakil mesele değildir. Bunları biz, bu 
şeylerle ayrı ayrı müatakillen meşgul oluyoruz 
Bu da, bizim umumi bir plândan mahrum oldu
ğumuzu gösterir. 

Biz dâvasızlığm muhalifiyiz ve dâvamızı da 
kısaca ortaya atıyoruz, ferdin ve ailenin cemiyet 
içinde yaşamanın nimetlerinden faydalanmasını 
sağlamak için, haöc topluluklarını medeni bir 
hale getirmek, hedıeftmdzdir. (Bravo sesleri). 

Anayasanın 47 nci maddesiae göre Bakamla
rın \mzife ve mesuliyetlerini gösteren hususi bir 
kanun olacaktır. Hükümetler 25 senedir, bu ka
nunu bir türlü Meclise getirememişlerdir, Bil
hassa Millî Savunma Bakanı gibi, Millî savmaıa 
işlerinin mesuliyetini üzerine alması ieabeden 
Bakanın vazifesinin ne olduğu bir türlü belli 
olmamış, ordunun harbe hazırlanması, teslihi ve 
teçhizi gibi varlığımızla sıkı alâkasında, hiç şüp
he edilmiyen hayati işlerde kimin mesul olduğu 
.anlaşılamamıştır. 

Demek oluyor ki; kimi 14.yıl, kimi 7 yıl Baş
bakanlık etmiş olan ssevat ve bunlarla çalışmış, 
bilhassa Millî Savunma Bakanlarının, ne vazife 
ve ne de mesuliyetleri anlamadan, güya mem
leket işlerini görmüşlerdir. Vazife ve mesuliyet 
sözünün bu kadar hafif olmadığı hiçbir demok
rat memlekette görülmüş, şey değildir. Realite 
şudur ki; bizde hükümetler, muayyen bir dâva 
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nın değil bir zümrenin taraftarı bulunuyorlar 
ve partilerinin Genel Başkanlarından ilhamı ve 
'kuvvet alma yolundan ^ir"türlü kurtulamıyorlar. 

Devletçiliğin yanlış tatbiki; Devletçilik; hal 
km kalkınması için değil, Devlete sermaye temin 
etmek gibi, sakat bir fikir 'kullandık. Malûmdur 
ki, kalkınma denilince; bütün halk toplulukları 
içinde'yaşıyan fert ve ailenin iş bulması çalış 
ması ile mütenasip kazanma ve cemiyet içinde 
yaşamanın nimetlerindeıı faydalanacak bir hale 
getirilmesi anlaşılır. Halbuki, biz buna ihmal 
etmiş bulunuyoruz. Ne bu toplulukları birbiri
ne* bağlıy&n ana yollan yaparak itetisadi hare
ketlere imkân: vermeyi düşündük,-ne • de bu muh 
telif /toplulukları bol ve temiz suya, ışığa, sıhhi 
meskene, zaruri'ihtiyaçlarını tedarik edecek çar
şıya ve cemiyete ait işleri görecek belediyelere 
kavuşturduk. Sağlık teşkilâtının halk tabakaları
mın kolayca istifade edeceği yerlere götüremedik. 
Ne çocuk ölümünün, no veremin ve ne de diğer 
hastalıkların önüne geçebildik. Hulâsa, halkçı 
bir hükümet, vataeıdaşın en esaslı işlerini bir 
tarafa bırakarak, vatandaşın çalışarak rızkını 
temin «edeceği geçim vasıtalarına <el atmış olduk. 
Milyonlarca paralar sarf ederek 5 - 10 iktisadi 
müessese vücuda getirdik ve buralarda çalışan
ları kayırarak, vatandaşları Devlete, Devlet ka
pısına kapılanmaya teşvik ottik. Halbuki halkçı 
bir Hükümetin, takip edeceği Devletçilik, bizini 
anladığımıza göre,' halk topluluklarının sosyal 
ve iktisadi bakımdan yükseltmek için Devletin 
bütün imkânlarını bu uğurda kullanması de
mektir. 

Halkın' iktisadi bakımdan teşkilâtlanmasın] 
ihmal ettik. Bir cemiyetin <med»eni seviyesi, onun 
içtimai, idari ve iktisadi teşkilâtiyle ölçülür. Biz 
bunu tamamen ihmal etmiş bulunuyoruz. îkti 
sadi Devlet Teşekkülleriyle, teşkilâtsız halkın 
karşısına, çıkıyoruz. Müstahsil ve müstehlik ta
mamen Devlet Tenkillerinin bir taraflı kararla
rına tabi olmaktadır. Her türlü istihsal ve bil
hassa tarım kooperatifleri, zirai sendikalar teş
vik edilmemekte, ve bu gibi halk teşkillerine 
kolaylık gösterilmemektedir. Halbuki halkçılık 
iddiasında bulunan bir siyasi partinin, halkı bu 
kadar ihmal etmiş bulunması anlaşılmaz bir 
muammadır. 

Yanlış anla^ılmş Devletçilik, halkçılığı or
tadan kaldırmakta, ve devletçiliği, nefret ettiği
miz rejim diyarlarına benzetmiş bulunmaktadır. 
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istihsalimizi çoğaltmak, emniyetle inkişaf ettir
mek ancak halkın iktisadi teşekkiHeriy+e müm
kün olacaktır fikrindeyiz. Bu itibarJa Halk Par
tisi Hükümetleriyle mutabık değiliz. 

Şunu da yine, antrparehtez arzedeyim ki, 
Hükümette bulunan arkadaşlarımızın hepsinin 
şahıslarına hürmetkarız ve biz, ancak tutulan 
zihniyeti anlatıyoruz. İster kabul buyurursunuz, 
ister kabul buyurmazsınız. Bunların da mutlaka 
da doğru olduğunu iddia -.etmiyoruz. Onu da ifa-" 
de edeyim. (Gülüşmeler) 

Biz bunların doğru olduğuna inanmışız ve si
ze samimiyetle arzediyoruz. Doğru bulursanız 
kabul edersiniz, doğru bulmazsanız kabul etmez
siniz. Biz memleket menfaatine olarak düşün
düklerimizi samimiyetle arzediyoruz. Eminim 
ki, benim bu söylediklerimin onda dokuzunu he
piniz kabul ediyorsunuz, 

idare makanizmamız esastan değişmelidir. 
Teşkilâtlanma işinin artık bir1 ilim halini aldığı
nı kabul etmeliyiz. Bu hususta, ilmî yollardan 
gitmediğimiz ve eşkidenberi ve eskiden almış 
olduğumuz, adama iş bulma ve icad etme âdetin
den vaz geçmemiş olduğumuz da muhakkaktır. 

Bundan yirmi beş yıl önce, 120 kişi ile idare 
edilen bir Bakanlığın bugün dört misli kadroya 
sahip okluğu inkâr edilemez. Bilhassa, merkez 
teşkilâtlan haddinden pek fazla bir haldedir. 
Memur maaşlarının üçte ikisinden fazlası istan
bul ve Ankara'daki memurlara verilmektedir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Paşam; bura
sı 'merkezdir, tabii memur fazla olur. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Mer-
' kez; kabul buyurursanız dimağ demektir. Di
mağ da vücuda nazaran küçük olur. Yoksa Pa-
zarola Hasan Bey1 gibi koskoca bir kafa ve kür 
oük bir vücut olmaz! 

Buraya kadarki mâruzâtım arkadaşlar, şim
diye kadar Hükümete gelmiş olan arkadaşla
rımızın farkına varmıyarak ve muayyen bir si
yasi hedef gütmeden büyük bir hüsnüniyetle 
hareket ettiklerinde hiç şüphe yoktur . iyidir 
diye yaptıkları işlerdir. Hükümete gelmiş ve Al
lanın rahmetine kavuşmuş ve btı memlekette 
birçok hizmetler yapmış aziz vatandaşların rn-
hunu tazip etmek ve ne de yaşryanlarım tahtie 
etmek bir dakika bile aklımızdan geçmez. Cum
huriyet hepimizin malıdır, yapılan işler iyi oldu 

, ise iyi oldu, kötü oldu ise kötü oldu; asü mari-
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fet iyi planlarım kabul .etmek kötü olanlarını 
da, ortadan kaldırmaktır. Fakat, bütün, günler
ce haftalarca saymakla bitirilemiyecek birçok 
kusurlar vardır. Bizim vazifemiz her kusurun 
sebebini.aramaktır. Bunların pepsinin tek bir 
sebebi vardır; o da, bizim dâvasızlığımızdır. Dâ
vamızı tesbit ettiğimiz gün, siyasi hedefimizi 
açıkça ortaya koyduğumuz gün, hepimiz doğru 
yola. girmiş olacağız; ve bu hedef e varmak için 
nasıl hareket edilmesi lâzjmgelir meselesi üzerin
de belki aramızda, belki değil, mutlaka bir gö
rüş ayrılığı olacaktır. Görüş ayrılığı; işte siyasi 
partilerin hikmeti vücudu da budur. Ancak he
defe varmak için takip edilmesi gereken yollar
da fikir ayrılığından ibarettir, 

Şimdi müsaade ederseniz, biraz sabrınızı tü
ketiyorum. (Çok .gü2el sesleri) 

NAŞtT FIRAT (Samsun) — Estağfurullah, 
-y devam paşam. 
E ÖL SADIK ALDOĞAN (Devamla)— Şimdi 

müsaade ederseniz bir parça .-da Hükümetin 
programı üzerinde durayım. (Gülüşmeler). 
Müsterih olunuz o kadar uzun söylemiyeceğim, 
çünkü, ben işi esasından arzettim. Siyasi hedef 
belli olmayınca idari, iktisadi, içtimai, işlerde 
neler yapacağımızı söylemek bir kıymet ifade 
etmez. 

Qünaltay arkadaşımız getirdiği programda 
yapınak istettiğini ileri sürdüğü şeyleri samimi
yetle #çzu ediyor. Fakat bendeniz şimdiye ka-
darki maruzatıma istinaden arzediyorum ki, 
bütün hüsnü niyetlerine rağmen, bütün gayret
lerine rağmen maatteessüf şimdiye kadar gel
mekte .olan ve alışmış olduğumuz idare neticesi 
girmiş olduğumuz fasit daireden maatteessüf 
çıkmanın jmkânı yoktur. O halde zihniyeti de
ğiştirelim ve evvelâ dâvamızı açıkça ortaya ko
yalım, ondan sonra, buyurdukları ve program
da yazmış oldukları şeyler mükemmelen yapıla
bilir ye hepimiz de ve bütün millet de bundan 
memnun olur. 

. ,Ancak, arzettiğiın gibi, ben maksatsızla ve 
dâvasızlık üzerindeyinu Binaenaleyh Kabineye 
itimat reyi vermiyeceğim. Çünkü bence dâva-
sızxiır,Hülwmet; ondan. 

t gJ.ŞKAîN' ^- ibrahim Arvas. 
,ÎBRA#*M AJRVAS „(V.m) ~ Muhterem ar-

ka^Hİaç, Sftynı Şemsettin Günaltay Hükümeti 
ninı̂ beyftnnamfcsini .dinledim. Şimdiye kadar 
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dinlediğimiz beyannamelerin en mükemmelle
rinden birisidir. Hele vatandaş hürriyetinin mu
kaddes tutulması ve bütün vatandaşların çocuk
larına serbest din, talim ve terbiyesi verileceği
nin beyanı çok şayanı takdir ve şükrandır. Buna 
karşı bütün .milletin huzurunda kendilerine ale
nen şükranlarımı sunarım. 

Malûmuâlinizdir ki; bendeniz ile 22 arkada
şın bu hususta teklifi kanunilerimiz vardır. 
Bunlardan. bir kısmı husul bulmuş, diğer kısmı, 
isteklerimizin de demokrasinin bahşettiği nime* 
tin sayesinde Şemsettin Günaltay'in beyanna
mesi ile teminat altına alınmıştır. Bundan dolayı 
sevincimize nihayet yoktur ve % 98 i müslüman 
bulunan asil milletimizin bundan duyacağı 
memnuniyet fevkalâde olacaktır. Hele Meclisi 
Âliye bundan evvel sevkedilen Kazanç Vergisi 
Kanunu ile Lüks Vergisi ve Yol Vergisi kanun 
tasarılarının Günaltay kebinesi tarafından geri 
alınması ortalığa büyük bir ferahlık vermiştir. 
Bilhassa hayalın bir kat daha pahalılaşmasına 
engel olmuştur. Bundan dolayı da kendisi şayanı 
şükrandır. Bir ufak noktaya daha temas edece
ğim, beyannamede göremedim, kanaatimce çok 
lüzumlu bir şeydir. Yerli mamulâtımızın bugün
kü na müsait usullerle tevzii meselesi, bu sakat 
usulü idame etmek arkadaşlar, hakikaten büyük 
bir vebal olur. Çünkü devlet piyasadan daha 
ucuz fabrika mamulâtını, halka tevzi etmek için 
tüccar vasıtasiyle tertibat alıyor. Bu tevziat ise, 
maalesef aksi olarak tecelli ediyor. Bunu huzu
runuzda tebarüz ettirmek isterim. "Bu tevziatta 
da mahdut bâzı tüccarlar eliyle yapılıyor. Bu 
tüccarların kısmı âzami yani % 80 ni bu malları 
karaborsaya sevkederek yine % 200 farkı fiyatla 
halka satmaktan çekinmiyorlar. Bundan müte
baki olan kısmı da halka karne usulü ile tevzi 
ediliyor. Bundan ne şehirli, ne köylü, ne işçi 
karısına ve kızma bir entarilik alıp yapamamak
tadır. Bendeniz istirham ediyorum, muhterem 
Şemsettin Günaltay'dan; buna bir çeki düzen 
versin. Ya kooperatif şekline koysun, veya sıkı 
bir kontrol altında Yerli Mallar Pazarlarım 
ihdas etsin. Bu hareketin iki türlü faydası ola
caktır. 

Devlet mamulâtı doğrudan doğruya halkm 
eline geçecek ve hayat pahalılığına tesir etmiye-
cek olan yirmi milyon kadar kazanç vergisi te
min edilecektir 1ri bu para burada yapılacağı tau 
rar altına alınan Yüksek flâhiyat Fakültesi ile 
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diğer dini müesseselerin masrafının karşılığı ol
muş olacaktır. 

Hasan Saka Kabinesi zamanında harap Şark 
İllerimizin kalkınması için 10 senelik bir plân 
hazırlanmıştı. Bu sene de bu husus için 10 mil
yon lira kadar tahsis edildiğini hepiniz biliyor
sunuz. Şimdi bir vesile ile muhterem Şemsettin 
Günaltay'm buna devam buyuracağını söyledi
ler. Bendeniz, dairei intihabiyem halkı namına 
bu millet kürsüsünden kendisine en derin şük
ranlarımı arzederken şahsiyetinde meknuz fazi-

. let timsali Gtinaltay'a ve arkadaşlarına bütün 
kalbimle muvaffakiyetler ve başarılar dilerim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Reşad Aydınlı. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Hüseyin ülusoy. 
HÜSEYİN ÜLUSOY (Niğde) — Suphi Ba-

tur arkadaşımız Hükümet programının, C. H. 
P. Meclis grupunda görüşülüp bir karara varıl
dıktan sonra Meclise getirilmesini beğenmez 
gözüktüler. Çok partili demokrasi nizamı içinde 
partilerin kendi Hükümetlerinin programını ken
di bünyesi içinde tetkik edip bir karara var
dıktan. sonra Meclis Heyeti Umumiyesine getir
mesi kadar tabiî bir hak olabilir mi? Bu bakım
dan cevaptan müstağni görüyorum. 

2. Hükümetin programında Millî Eğitime 
temas yoktur. Bu temasın yapılmamış olmasiyle 
Şemsettin GKinaltay Hükümetinin kendisinden 
evvelki Hükümetlerin istikametinde Millî Eği
timi yürüteceği kanaatine varıyorum. Yalnız 
bir temennide bulunacağım, ilkokul öğretmen
leri arasında menşeden doğan bir hak ayrılığı 
vardır. Bunun gerçi kolayca ve büyük bir kül
feti yüklenmeden iktihamı kabil olamıyacağı-
na kaniim. Fakat bu meselenin tetkikim rica 
ederim. 

3. Bu maruzatımı bir münaesbetle yaptığım 
bir diğer mâruzâtın tavzihi bakımından yapı
yorum: 

Biz ziraat nizamından endüstri nizamına 
geçerken bir takım mıntakalann uüfttsu boşal
makta ve o mıntakalann kalkınması geri kal
maktadır. Bu bakımdan Şemsttin Güualtay ve 
Hükümetinden ricam, o mıntakalann kalkın
masının neye mütevtkkıf olduğunu tetkik ede
rek işi mıhtakavi puanlara bağlamalarıdır. 

Memur tensikı meselesinde düşündüklerim 
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şünlardir: Meclisin ilk' işe- başladığı - günlerden 
beri bu memur tensikı meselesi şurada burada 
konuşulup durmaktadır. Bu konuşmalar memur
lar arasında bir çalışına selâmeti bırakmıyor. 
Herkesi yelinden emin bir vaziyette çalışmak
tan alıkoyuyor. Binaenaleyh Şemsettin, Günal-
tay Hükümetinden ricam, programın tatbikına 
geçtiği ilk günlerde hu, memur tensikı işinde 
ne «uretle harekete geçecğini. gayet katı ve va
zıh ifaâeJerle efkâr* nmumiyeye bildirmesidir. 

VergiUr üzerinde kısaca mâruzâtta buluna
cağım. Açık soyuyorum ki, vergi kanunlarının 
Meclisten geri alınmasını ben rücu telâkki edi
yorum. Bu bakımdan Şemsettin Günaltay Hü
kümetinden ricam şudur: ihtimal ki, hâdisat 
kendisini bâzı mükellefiyetlere müracaat etmek 

I hususunda icbar edebilir. Temenni ediyorum ki, 
etmesin, ancak böyle bir takdirde, Meclise ge
lirken, efkârı umumiyeden gelecek reaksiyonu 
tam olarak karşılıyacağma kanaat getirmedik-

I çe böyle bir teklifle gelmemelidir. Aksi takdir
de istemediğimiz rücularla bizi karşı karşıya 
bırakabilir. 

BAŞKAN — Senihi Yürüten. 
SENÎHT YÜRÜTEN (îstaribul) —Sarfına

zar ediyorum. 
BAŞKAN — Feyzullah Uslu. 
PEYZÜLLAH USLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, her satırında ve her kelimesinde iyi 
niyet ve samimiyet fışkırdığı ve onu okuyan 
Başbakanın tavır ve hareketleriyle de o samimi
yeti teyit ve tekit ettiğini gözlerimizle müsaha-

I de ettiğimiz halde, programın samimiyetsizlikle 
I itham edilmesini ve bâzı aksaklıkların iç sıkın-
I timiz olarak karşımıza çıkan hâdiselerin sadece 
I maddi cepheden ele almak, sırf siyasi ve sırf 
I iktisadi aksaklıklar gibi telâkki edip, o yönden 
I hücuma geçilmesini ve bizden olan bir arkaâa-
I şan, tevazu, samimiyet ve iyi niyetlerle izanı 
I mümkün.olmıyan ve iyi politik kaidelerle bağ* 
I daşamıyaeak olan debdebeli, tantanalı ve sade-
I ce iyilikleri sayıla sayıla tükenmiyeoek olan iyi-
I likleri ihmal edip bâzı hataları acı ve müfrit bir 
I şekilde tenkit edip ve hepinizin gördüğü gibi is-
I tifanamesini verip, çıkıp gittiğini gördükten 
I sonra anladım ki hakikaten bir zaıfımız var. 
I Ama arkadaşlar o zaıf, bâzı hatip arkadaşların 
I belirttiği gibi, maddi değil »mânevi bir zaıf tır. 
I Ben Hükümet programında demokrasi terbi-
I yesine bir hayli yer verilmiş, olmasından dolayı, 
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bu hâdiseleri de gördükten sonra, çok haklı ha-
reket etmiş ve isabetli hareket etmiş olduğuna 
kanaat getirdim. 

Arkadaşlarım bir cemiyet olur da onun der-
di, sıkıntısı, üzüntüsü olmaz olur mu? Elbetteki 
derdi, sıkıntısı ve üzüntüsü olacaktır. Yalnız bu 
sıkıntı ve üzüntülerin muayyen haddi aşmafcıası 
gerekir. Aştığı zaman tehlike derhal büyür. De
min de dediğim gibi hakikaten sıkıntılarımız Ter
dir, Adnan Menderes arkadaşımız mânevi bir 
huzursuzluk dedi evet, kendi ifadesiyle ifiade 
edeyim, nıân'evi bir huzursuzluk vardır. Ydlnız 
bütün bu huzursuzlukları, bütün bu sıkıntıları 
çırçıplak maddi hâdiselere bağlayıp izaha kal
kışmak serapa hatalı bir harekettir. 

Bir arkadaşını, yine ihtikârdan bahsetti, teV-
zie dokundu, bütün bunlarla alınan iktisadi ted
birlerdeki hataları derpiş etmek suretiyle ikti
dar partisini itham altında bırakmak istediler. 

Arkadaşlar; hepimiz biliyoruz, geçen harb 
yılları içerisinde hakikaten ihtikâr cananlarının 
cemiyetimizi hayli zedelediğini biliyoruz. 

Arkadaşlar; bir vatandaş yokluk içinde sı
kıntı ve ıstırap duyarken onun yanıbaşjında hiç
bir vicdan endişesi duymadan, hiçbir kanuni 
mülâhazalara dayanmadan, içtimai mesuliyetini 
idrak etmeden, pis hodgâmane kazanç arzusu 
ile servet biriktiren ve, türedi zengi'lerin meyda
na geldiğini hep müşahede etmekteyiz. Bütün 
bu hâdiseleri çırılçıplak iktisadi kaidelere bağ
layıp halletmekte isabet var mıdır? Bunlarda 
Hükümetin de belirtmek istediği mânevi bir za-
ıfı müşahede etmiyor musunuz? 

Yine bir arkadaşın temas ettiği tevzi siste
mine temas ediyorum': Maksat bütün millete iç 
yaramızın ne olduğunu belirtmektir. Tevzi sis
teminden şikâyet etti, arkadaşlar, biz hodgâm 
olacağımıza, gayirendiş olsaydık, ve mutfağında 
zeytinyağı kullanmıyan bir vatandaş zeytinyağı 
tevziine iştirak etmese, evinde pamuklu, şeker 
ve saire bulunan bir vatandaş şeker tevziine iş
tirak etmese ve tevzii idare eden arkadaşlar, 
tevzii hüsnüniyetle idare etselerdi, tevzi siste
minde müşahede ettiğimiz, tenkit ettiğimiz bu 
kadar açık ve çıplak yolsuzluklar müşahede 
olunur mu? Bu suretle mânevi bir zaıf m bütün 
bünyede diğerlerinden daha çok müessir oldu
ğunu müşahede etmiyor musunuz? Kabahat sade 
iktidarda mıdır! Diğerlerinden daha çok mües-
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ı sir olduğunu müşahede etmiyor musunuz arka-
I daşjlar? Mânevi zarf dedim arkadaşlar, meınle-
I kette demin bir arkadaşımın acı acı temas c'tti-
1 ği, tuhaf sezintiler var; hepimiz biliriz ki, hür-
j riye t mutlak bir mefhum değildir, hepimiz bili-
1 riz ki, hürriyet mutlak hürriyet mefhumu"pren-
I sipi insanı anarşiye götürür, in^rbatsızlığa gö-
J türür. înzibatsızlık mecburiyetlere karşı"nefret, 
i kanunlara karşı da. riayetsizlik tevlit, bina-
I enaleyh hiçbir cemiyetin istemediği anarşi is-
I yanı ve saireyi yaratır. Bu kadar ileri gidip 

hürriyet havasından istifade ediyorum demekte 
siz, bir mânevi zaıf sezmiyor musunuzi Arka-

I daşlar, ferdî faaliyetler bir vatandaşın mitletı-
I ne karşı olan vazifesi ile tezat teşkil ettiği an 
I ve yerde hürriyet sınırını aşmış bulunur. Bütün 

istediğimiz bu sınırın aşılmamasıdır, kitapların bi
ze gösterdiği, ilmin bize gösterdiği hürriyetin 
kayıtsız ve şartsız değil, demin de arzettiğim 

I gibi, kanun dahisinde bu memlekette yaşaması-
I dır. Serazatlıktan nefret ediyoruz. Bundan te-
I vakki ediyoruz. Bunun aksi bizde mânevi bir 
I zaıf tır, Ahlâki bir tereddidir. 
I Aziz arkadaşlarım; hakikat;nurunun kayna-
I ğı olan tenkit, mübahase ve münakaşalarda, 
I münakaşanın esasını fikir teşkil ettiği ve fikir-
I lere şiddetle hücum edilirken, yine onun yanı-
I başında şahıslara da o kadar titizlikle hürmet 
I icabederken mübahaseden de mücadeleye geçi-
I lerek şahıslara tecavüz edilmesinde mübahase-
I nin temel taşı ve kanuni mesnedi tevazu ve mü-
I saadekârlık feragatleri, zarafet, nezaket olduğu 
I halde şiddetle karşı koymak yani sadeee karşı-
I smdakini mağlup edercesine ve hattâ onu bir 
I düşman sayarak teçhil, tahkir etmekte, hakika-
I ten ahlâki bir zaıf görmez misiniz? Evet benim 
I temas etmek istediğini nokta budur, bunda bir 
I zaıf imiz vardır. O maddi alanda değil, maddi 
I kuvvetlerimizde değil, zarfımız mânevi alanda, 
I ahlâki sahadadır. Arkadaşlar, hepimiz, her va-
I kit halkla temas ettiğimiz zaman karşı karşıya 
I kaldığımız bir derdimiz var : Memurların vazi-
I felerini kötüye kullanması, irtikâp, irtişa, hır-
t sizlik ve hakikaten maalesef bugünün usta hır-
I sızı, bugünün mevzuatı istediği şekilde yakala-
I yıp pençei adalete teslim edemiyor. Bu derdi ik-
I tidar partisinin her Hükümeti ele almış bu dert 
I ile savaşmaktadır. Hırsızın yakalanıp pençei 
I adalete teslim edilmesi çok kötü neticeler doğu-
l'ruyor. Halkta hoşnutsuzluk, memura karşı iti-
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matsızhk büyüyor, Beri taraftan yüzlerce, bin
lerce, afif, fedekâr, feragatli memur arkadaşları 
mânâsız bir töhmet altında bırakıyor. Bin me
murdan biri hırsızlık yapıyor, o hırsız yakalan
madığı için geride kalan 999 memur şaibe al
tında müteezzi ve müteessir oluyor. Burada bu 
noksanlıklar da mânevi bir zaıf, ahlâki bir te
reddi sezraezmisiniz. Çünkü arkadaşlarım, Hü
kümet programında demokrasi terbiyesine çok 
esaslı yer verilmişse bundan ancak huzur ve 
ferahlık duymalıyız. ; 

Arkadaşlarım, demokrasi dediğimiz şeyin, 
kökü, hepimizin bildiği gibi, fazilettir. İstibdat
la, saltanatla idare edilen memleketlerde fazile
tin yokluğu o kadar hissedilmez halbuki demok
rasinin gıdası ve ekmeği fazilettir. Ö biraz zaı* 
fa uğradı mı felâket çıngıraklar çalmaya baş
lar. Binaenaleyh en önde ele alınması gereken ve 
vazifemiz olan demokrasi terbiyesini şu memle
kette kökleştirmek için her türlü ilmî ve tarihî 
tedbirleri almaktır. 

Arkadaşlarım, bu faziletin inkişafı için Hü
kümet fazileti teşvik etmek istiyorsa, fazileti za-
ıfa uğratmak istemiyorsa bu ancak tekdiri ica-
beıtirir bir harekettir, ithamı değil. 

Arkadaşlarım; bir mânevi zaıftan ve bu mâ
nevi zaıfımıza el koyan Hükümetten bahsediyo
rum. Yalnız şu hatıra gelebilir. Bütün dünya 
içinde bu zaıf a uğrıyan zavallı Türkiye midir? 
Bu telâkkiyi derhal silmek isterim. Bu zaıf aziz 
arkadaşlarım umumidir, dünyanın hastalığıdır. 
Harbler ve harblerin arasında emniyetsiz, is
tikrarsız aulhler medeniyetimizin ahlâki inkıra
zına sebep olmuştur.. Hakikaten dünya hasta bir 
âlem manzarası arzetmektedir. Arkadaşlarım 
bulunduğumuz şu yirminci asrın en bariz şeyi 
necip temayüllerin eksikliğidir. Devrimizde ma
alesef maddi zevklere karşı kabaca bir susama 
var ve devrimizin modern insanı maddi hazlara 
düşkün âdi bir materyalizmin ezici tazyiki altın
da bulunmaktadır. Bugün modern insan kudret 
ve servet sahibi olarak maddi hayatla ilerlerken 
manen fakir kalmıştır. Yani onun fazileti, bilgi
sinden çok geride kalmıştır. 

Benim demek istediğim şudur: Dünya adam
ları, bütün dünya maalesef hâdiseleri sadece ikti
sadi cepheden aldığı için, zannediyorlar ki, is
tihsalle istihlâk arasındaki muvazeneyi sağlamakla 
bütün dertler hallolur. Asla arkadaşlar. Ne zaman 
bu dünya faziletle bilgi arasındaki tam muvazene-
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yi sağlarsa o zaman hakiki ve kâmil huzur tahak
kuk eder. İşte bu manen hasta bulunan dünya
dan bir parça olan Türkiye'de mânevi ve ahlâ
ki zaiflari, görüyoruz. Bu bütün dünyanın has

ır.. 
yalnız sevin4iğimiz bir nokta varı Türkiye'yi 

idare eden büyük adamlar, İktidar Partisi bu 
hastalığı görünüş ve demokrasi prensiplerinin 
şu, memlekette kök; salması için bangır bangır ba
ğırmış ve azminin gerçek misalini eserleriyle ver
miştir. İşte bu program ile Hükümet ancak teb
rike şayandu... . 

..Arkadaşlarım;,.bu programda malî işlere do
kunurken muayyejtı yergi tasarılarını geri alaca
ğını söyliyen ve bu itibarla dahi tasarrufa yer 
yereceğini ifade eden bir Hükümete samimiyet
sizlik isnat etmekte insaf görür müsünüz? 

Hepimiz biliçk ki: her vergi halkın iştira ka
biliyetini azaltır, istihlâk kudretini daraltır. Onun 
için. bıından mümkün olduğu kadar tevakki etmek 
lâzımdır. Ancak çok büyük zaruretler karşısın
da yeni vergilere gitmek zorunda kalınır. Bunu 
açık olarak,programında gösteren Hükümeti ben 
ancak tebrik ederim, onun samimiyetinden de 
şüphe etmem 

Kendileri buyurdular ki; söze değil, fiile ba
kalım. Şu halde, fiile bakmadan hüküm vere
rek tezata düştüler. Hükümetin icraatını bekle
meleri lâzımdı. Bu vaziyet bence ne ilimle, ne 
de mânevi olgunlukla kabili telif değildir. (Kâ
fi sesleri) 

Arkadaşlar; müsaade buyurun, son olarak 
şu noktayi tebarüz ettireceğim. 

Hakikaten her rejimin bâzi fenalıkları oldu
ğu iddia edilir. Demokrasinin de bâzı fenalık
ları, bozuk taraflarından bahsedilir. Bunu kitap
ları açtığmız zaman müşahade ederiz. 

Bence, demokrasi prensipinin esasında bün
yesinde mevcut bir fenalık değil. Onlar, onu esas 
tutan fertlerdeki demin mevzuubahis ettiğim 
mârrevi 'bozukluktan neşet etmiş olan fenalıktır. 
Haikiikait budur ama biz de diyelim ki, demokra 
side bâzı fenalıklar vardır. Arkadaşlarım, bazı 
zayıf iradeli insanlar bu fer.ahkkrı görür \ıe di
ğer tarafta da diktatörlüğün, iyi bir diktatörlü
ğün iyiliklerini görerek iyi bir diktatörlüğü de
mokrasiye değişmek iyi demokrasi gafletini gös
terir. Hemen şunu ilâve edeyim, demokraside 
görülen fenalıkların tashihi, en iyi diktatörlükte 
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görülen fenalıkların tabibinden çok kolaydır. 
Bir memlekette' kendi mukadderatım teıvvetle 
değil, ancak hak yolu ve hürriyet yoliyle idare 
etmek suretiyle tabiî 'tekâmülüne ulaşabilir. Ar 
zettriğim gibi, demokrasinin bâzı fenalıkları var
dır. Bunlardan bir tanesi de hükümetlerdeki is
tikrarsızlıktır. Hâdiseleri görüyorsunuz, işte 
Fransa'nm perişanlığı, Yunanistan'ın: felâketi. 

Benim temennim ftünaitay Hükümetine çok 
uzun ömürlü olmasıdır. îstiyoraım kn, bu kitap 
larda ve vakıalarla müşahede ©trtdğisniz şu fena
lıklardan, demokrasi esasını kabul etmiş genç 
Cumhuriyetimiz azade kalsın. Bunun için Günal-
tay îlüfeümetinin eok uzum ömürlü olmasını te 
meımi edij'orum. Arkadaşlarıma yend bir Hükü
metin uzun ömürlü olabilmesi için malûm olan 
sebepler üzerinde bütün hassasiyetle durmaları.ıı 
da tavsiye ederim. 

Sözlerimi bu temennilerimle bitirirken kendi
lerine Cenabı Hak'tan mııvaffoilriyetler dilerim 
(Soldan, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, de

mokrasinin cilveleri böyledir. Kanaatimce de
mokrasinin güç tarafı iktidar »kafalını düzenliye 
eek, tanzim edecek bir prensiplin bulunması mese
lesidir. Esasen demokrasinin başladığı günden 
bugüne kadar hiçbir memlekette iktidar 'kanalı
nı düzenliyecek esaslı, doğru, net, bir prensip 
henüz bulunmuş değildir. Onun için her mem
leketin demokrtik gelişmelerinde kencti bünyesine 
göre bdrtaknn kriteryomlarla şu veya bu şahsi 
yetleri iktidar mevkiine getirebilir. 

Acaba bugün bize programım okuyan Hükü
met bu memleketin en muktedir adaanlarodan 
mürekkep bir hükümet midir? Böyle olması lâ
zımdı ama bunu temin edecek bütün dünyanın 
demokratik memleketlerinde herhangi bir ölçü 
ve prensip var mıdır? Bu düşünülecek bir me
seledir. tşte birçok çıkmazlar da buradan çıkar. 
Demokrasinin en güç tarafı buradadır. Onun için 
kurulan Hükümet programını okuduğu zaman 
şu veya bu şekilde, en geniş mânasiyle, hüsnüni 
yeti e karşılamıak, vatanın menfaatlerini düşünüp 
düşünmemek hususunda en aşağı kendi derece 
mizde samimî olduklarına inanarak tenkide baş
lamak lâzımdır. Bu memleketin işlerinde kimse
nin kimseden kolay kolay, aksi sabit oluncaya 
kadar, şüphe cîtmeye hakkı yoktur. Bugün dik
katle dinledim ve takip 'ettim, D»ecmokrat Parti-
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nin' tenkidi hakikaten,- demokrasiyi kurmakta 
büyük rolü olanların samimî ve vtekarlı bir ten
kidi idi. Onu takdir etmekten kendimi al*aııya~ 
cağmı ve tenkidi de böyle yapmamız lâzımgelir 
kanaatindeyim. 

Sayin Şemsettin Gün&May şartlamı ağırlığı 
karşısmda Hükümet kabul etmenicı durumunu 
programının, beyannamesinin başında ifade edi
yor ki; hak veriyorum. Bir taraftan bütçe çık
mamış, Devlet Bütçesinde birkaç yüz milyon açık 
var, bir tarafta dahilî ve haricî borçlar var, bir 
taraftan işler para istiyor, talimat istiyor, emir 
istiyor. Böyle bir vaziyette şu veya bu şekilde 
acaba ne olacak diye endişe baş göstörmiş olabi
lir. Böyle bir zamanda Hükümet kabul etmek 
hakikaten cephede kendisini feda eden kuman* 
danmdan emir aldığı zaman oanını vermekten 
çekinmiyen bir neferin gururu ile hizmete, Hü
kümet basına geçmek millete ve vatana büyfik 
bir hizmettir, vazifedir, muvaffakiyet temenni 
etmek de bize düşer, bir memleket borcudur, ar
kadaşlar. 

Bu memleketin işleri çocuk oyuncağı değil
dir. Türk müetinin vatanı geniş değildir; bu 
vatan Türk Milletinin en son kalesidir. Mesele
leri seçerken, meseleleri tenkit ederken şsr veya 
bu partinin iktidara gçip geçmemesini düşünür
ken her şeyin üstünde vatan ve memleket menfa
atlerini yukarda tutmak mecburiyetindeyiz. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) Nadir Nadi 
Duymasnr? 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Nadir Nadi 'den 
değil, buradaki konuşmalardan ilham alarak 
söylüyorum. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) - Muhatap 
kim? 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Her halde siz 
değilsiniz,, demek istediğim şudur ki. Tenkitte 
yalnız meselelerin kötü taraflarını değil, iyi ta
rafını da söylemek lâzımdır. Tenkit böyle olur. 
Yoksa muhakkak beyaza kara, karaya beyaz 
dediğimiz zaman bu gibi çıkmazlardan bu mem
leket nasıl kurtulur? (Soldan bravo sesleri) 

Bunlar, böyle olmakla beraber, hakikaten 
programı, program olarak değil sadece yeni Hü
kümetin bir temayülünü taşıyan bir ya>zı olarak 
kabul etmek durumundayım. Zira program, 
memlekete ait işleri baştan sonuna kadar, hiç 
olmazsa umumi hatlariyîe nasıl yapacaklarını 
i fade etmesi lâzımgelir. 

- 102 
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Filhakika, Hükümetin, dayandığı iktidar par

tisinin bir programı vardır. Partinin programı 
vardır diye. Hükümet Meclisin huzuruna sadece 
umumi şekilde yazılmış bir makale ile çıkmak 
salâhiyetini haiz değildir, kanaatindeyim. Par
tinin programı umumi prensipleri ihtiva eder. 
Hükümetin programı ise o prensiplere dayana
rak Hükümetin işlerini nasıl yapacağını, hangi' 
işleri başa alacağını, bunları nasıl yürüteceğini 
Meclis huzurunda ifade etmesi lâzımdır. Prog
ramda yapılacak işlerin sıralanışı olsaydı çok 
sevinecektim. Bilhassa bir kısım Bakanlıklara 
dair işler üzerinde Hükümetin ne gûna bir te
mayül taşıdığını programda görmek mümkün 
olmuyor. Sağlık ve Sosyal, Ulaştırma ve bahu
sus Millî Eğitim, ilâhir... Bu Bakanlıklara dair 
iş sahalarında daha nasıl bir yol tutulacağını 
kendi partilerinin prensiplerine dayanarak Mec
lis huzurunda sıra ile ifade etseydi güzel olurdu. 
Ama bir kitap istemiyoruz. Programda hayat 
pahalılığı ve vatandaşların seçim durumu ile 
ne tarzda ilgileneceklerine dair bir görüş ve 
düşünüş ifadesi yoktur. Muhtemeldir ki. böyle 
bir görüşleri vardır da belki programa koyma
yı unutmuşlardır. Ve yine muhtemeldir ki böy
le bir ifadede bulunmanın.. güçlüğünden çekin
mişlerdir. Bugün bizim, Meclisin, Hükümetin 
ve Devletin karşısında iki mesele vardır: Bun
lardan birisi bütçeyi çıkartıp malî nizamı tan
zim etmek, diğeri de, vatandasın içinde bulun
duğu : ekonomik nizamın düzenlenmesi, pahalılı
ğı, buhranı, mümkün mertebe azaltıp halkı bir 
az.huzura've ferahlığa kavuşturmaktır. 

Arkadaşlar, öyle bir zamandayız ki, gönül 
istiyor ki, her partinin bu işte mütahassısları 
vardır,.münekkit partilerin de Halk Partisinin 
de, bunların bu işte nasıl hkreket edilmesi ica* 
bettiğini ifade etmeli idiler. Halk Partisi, de, 
Demokrat Parti de, diğer partiler de bu pahalı
lığın önüne nasıl geçilecektir? Bunu izah etmeli 
idiler. Halbuki 4*& sâ&ttemberiseö: dinledik, hep 
vakit dedi, dedikle geçti. Bu olmaz! 

Hayat pahalılığı ile mücadele hakkında Hü-
kametin bîr ifadede bulunmayışını geniş müna
kaşaya zemin teşkil edecek vaziyete cesaret ede
mediklerine atfederesm beni mazur görsünler. 
B« gibi işlerde Hükümetin cesur olmasını iste* 
rim. Memleket böyle bir vaziyet karşısmdacbrî 

Programmn*: başında MiHî müdafaa $eüj»r; 
«Bâr ülke"büfürolügömikÜB teminat* okn, Miüî 
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müdafaamızı her dâvanın başında tutacağız* 
diyor. Bu hepimizin kalbinde ve gönlünde yer 
almış kıymetli bir sözdür. Bunda en-ufak.bir 
tereddüdümüz yoktur. Elbette ki vatanımızın 
bir kısmı hakkfttda daha verdiği notayı geri 
almamış düşmanlar yanıbaşımızda dururken 
Millî müdafaamızı başta tutmak mecburiyetin
deyiz. Bunda tereddüt ve eksik düşünceyi her 
hangi bir kimsenin taşıd^mı düşünmek hata 
olu?. 

Fakat programda *Mülî savunma islerinin 
bugünün ihtiyaç ve icaplarına g«e idaresi için I 
yeni tedbirler almak kararındayız* diyorlar. 
Ama bu tedbir ve kararların neler olduğu açık
ça ifade edilmiyor. Hakikaten bu sahada alına
cak tedbir ve kararlar olma» lâzsögeidiği kana
atindeyiz. Bütçe müzakerelerinde komisyona de
vam ederken dinlediğimiz sözler ve gördüğümüz 
vaziyetler bizde o kanaati uyandırıyor. Umarım 
ki, Hükümetin bu sahadaki tedbir ve kararları 
şu istikamette olsun: Eski talim terbiye siste
mini ıslah ederek boş yere memleket adamının 
enerjisini ve zamanını israfa götürecek yollar
dan içtinap etsinler ve rasyonel ıslahata gitmek
ten çekinmesinler. Meselâ Hart) Okulundan çı
kan gençlerin kur'a ile mesleklere ayrılmaması 
lâzımdır, istidat meselesi, Amerika dahi Birinci 
Cihan Harbinde bu işe başlamıştır. Şoförler ru
hiyat lâboratuvarından geçiyor ve harbde şo
förlüğü öyle yapıyor. Bizde kur'a çekiliyor, ki
misi topçu oluyor, kimisi levazıma ayrılıyor. 

Gl. VEHBÎ KOGAGÜNEY (Erzurum) — 
Öyle değil. Bilmediğin şeyi söyleme. 

BMÎN SOYSAL (Devamla) — Askerlik 
müddetinin kısaltılması; emir eri işinin mâkul 
ve insani bir şekilde halli, levazım işlerimin tan
zimi, birliklerden boş zamanlarda istihsal ala-
nmda faydalanılması. Orduya verilen nakil va
sıta ve diğer malzemelerin tasarruflu ve itinalı 
kullanılması. 

Eğer Hükümet bu sahalarda tedbir ve tertip 
alırsa' cidden kendilerine iştirak ederim ve böy
le bir tedbir alacakları için şimdiden tebrik ede
rim, 

Hükümetin; demokratik rejimin memleketi
miz için vade ttiği aydm istikbali yaklaştıracak 
tedbirleri daima artan bir azimle alması bizim 
de vazifemiz olacaktır demesi bir, bir de 
Hükümetiniz 1960 selimlerinin, h*s&ö vatanda-
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şm yüreğinde şüphe yeri bırakmıyacak, en te- j 
minath bir şekilde intihap yapılması için ilmin 
ve tecrübenin telkin edeceği tedbirleri göz önün
de tutmaktan geri kalmıyacağız, şeklindeki be
yanatı, eğer samimî ise -samimiyetinden şüphe 
etmiye hakkımız yoktur, tahakkuk edinceye ka
dar - samimî ise hakikaten teşekkür etmeye 
değer bir azimdir. Elbette ki demokrasi oyunu 
oynanmıyor, elbette ki bu iş bir tiyatro işi değil
dir. Devletin, milletin ve vatanın bekası mesele
sidir. Bu milletin demokrasi yolunda olduğuna 

\ inandığımıza göre, şu iki cümlenin sarahat ve 
katiyetle ifade ettiği sözlerde samimî olduğunu 
kabul ederek kendilerine teşekkür ederim. (Sol
dan, bravo sesleri). 

Hükümetin programında inkılâp esaslarına 
sadık kalacaklarına dair beyanat da var. Böyle 
bir beyanata hakikaten bu zamanda ihtiyaç var
dır. 

Bu arada vicdan hürriyetinden bahsediyor. 
Zaten Anayasada da bü, tesbit edildiği için her 
halde Hükümet bir zaruret görmüş olmalı ki 
beyanatında bunu ifade etmiştir. Geçende Bütçe 
Komisyonunda bir konuşma dolayısiyle verdiği
miz cevapta, hemen mukabil taraf, eski medrese 
münakaşalarında ojfcduğu gibi, kendilerinin dinli 
ilmî tenkit yapanların dinsiz olduğumuzu ifade 
ettiler ve bunu gazetelere kadar verdiler. Şun
dan emin olmalıdırlar ki, belki hiç kimse bizim 
kadar dinli değildir. Bizim de dinimiz vardır, 
biz de dindarız, hem onlardan daha esaslı ve sa
mimî. Ancak din meselelerini konuşup vazeder
ken bunu siyasete alet yapmak, rey toplamak 
için din meselesini ortaya atmak ve rey için 
dinli gözükmek, hükümetin binbir işi varken 
bir de bu işi çıkarmak hakikaten insafla hattâ 
din esasatiyle kabili telif değildir. (Bravo ses
leri). 

Hem din işi yüksek vicdan işidir, bu iş ulvî bir 
şeydir. Din işi öyle cahil kimselerin elinde alet 
edeceği bir şey değildir. Bu din işi öyle Meclis 
koridorlarında, Meclis kürsülerinde münakaşa 
edilecek bir şey de değildir. (Bravo sesleri). 

Biz bu işi memleketin din ulemasına bırak
mak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz buraya mem
leketin dünya işlerini yürütmek için toplandık. 
Yoksa- her hangi bir meseleyi- konuşurken hemen 
sen dinsizsin, ̂ ben dinliyim diye münakaşa kapı
sı açmak doğru olmıyaeağı gibiv sen dinsizsin 
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diyene asıl sen dinsizsin denebilir, çünkü Kura
nın esaslarına zıt hareket ediyor, din samimiyet 
ister, caliyet istemez. Ben dindarım diye ikide 
bir ortaya çıkıp da dinden bahsetmek caliyettir, 
gösteriştir, samimiyetsizliktir Böyle din ada
mı mı olur, böyle samimiyetsiz dinini olur? 

Sayın arkadaşlarım, biz mekteplerimizde di
ni okuduk, okuttuk. Mektep programlarımızda 
vardı. Onu tatbikatiyle gördük. İsmini zikret-
miyeceğim bir iki bakan zamanında çıkarıldı. 
Bunları denedik. Millî Eğitim Bakanlığı, ona 
daha ziyade ilmî direktifini veren, ilmî mütalâası 
olan Talim ve Terbiye Heyeti bu işi düşüne dur
sun. Bizim burada halledeceğimiz mesele başka 
şeylerdir. Muazzam malî meseleler, hayatî işler 
önümüzde duruyor, ondan sonra memleketin 
'başına başka başka şeyler çıkarılmıya çalışılı
yor, bu olmaz. 

Ben Van'daki Tatavan'la Bitlis arasında her 
sene yolsuzluktan dolayı 30 - 40 vatandaşın 
ölümü işini, ölmemesi işini düşünmek için bu
raya geldim. Din işini, din uleması düşünsün bu 
vazife de onlarındır. Ama ben de namaz kıla
rım, kılmam, o da kılar kılmaz, bunlar şahısla
rın kendilerine ait meseledir. Tanrı ile kulun ara
sına girmeye 'kimsenin hakkı yoktur. Şimdi vic
dan hürriyetinin ifadesinden dolayı Şemsettin 
Günaltay'ı tebrik ederim. İıışaalla'h bu işte de
vam eder. 

Din işini siyasi işlere alet etmek bizzat dini 
tahrip etmek demektir. Bu iş tabiî çok derindir. 
Başka yerlerde konuşulur. Burada değil. 

Memur - vatandaş münasebetinde Şemsettin 
Günaltay Kabinesi yeni bir ifade ile programın
da memur ve vatandaş münasebetini iyi tanzim 
etmek temayülünü taşıdığını bize bildiriyor. Bu; 
güzel bir şeydir. Burada bu münasebetle bir 
noktada da ben arzetmek isterim:; 

Memur - vatandaş münasebetini düşünürken 
bütçe vaziyetinde, elbette ki, düşünmüşlerdir, 
acaba mümkün müdür ki ; bir sene müddetle bü
tün memurlar ki, akıl ve vicdanı ve memleketin 
buhranlı vaziyetini düşünen memurların kıdem 
zammını- 30 - 40 milyon lira tasarruf ederek. 
durdurmak suretiyle bu açıkları kapatmak me
selesi mümkün müdür, değil midir? Bugün için 
en iyi çarelerden biri de kıdemi durdurmaktır. 
Öyle ya, çiftçi sadece maişetini temin etmeyi 
düşünür, yoksa beş öküzüm olsun, on tane evini 
olsun diye hayal kurmaz. Sanatkâr da herfce§7 
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de böyledir. Yani ilkönce geçinmeyi temin et- { 
mek düşüncesi. 

Onun için bence bu 300 bin küsur memuru 
tensikat yaparak müşkülât karşısında bırak-
maktansa, bütçenin açığı karşısında, mevcut 
statükoyu muhafaza ederek bir iki sene kıdem 
zammını bırakmak daha evlâdır. Devlet bir iki 
sene sonra zenginleyip işini tanzim ettiği vakit, 
tekaüdiyede geçen zamanlar hesap edilmek şar-
tiyle memurları tatmin etmek; bunu radikal bir 
tedbir olarak telâkki ederim. Hükümetin bu şe
kilde düşünmesini rica ederim. 

Kalkınma işi; program gayet mahdut ve 
dar düşünülmüş, nasılsa Tarım Bakanlığının, 
kurnazlığı olsa gerek ki, onun için bir iki fık
ra koymuşlar. Bir iki fıkra da Ekonomi Bakan
lığının işlerine dair koymuşlar. Herhalde Hü
kümetin bunda geniş düşünceleri olacaktır. Yu
karda arzettiğim gibi geniş münakaşalara yol 
açmamak için bu iş daraltılmış gibi geliyor ba
na. Yalınız programda Tarım Bakanlığının pro
gramlaşması işini zikrediyorlar. Bu, senelerden 
beri beklediğimiz bir şeydir. Diğer Bakanlıkla
rın da, Devlet işlerinin de plânlı işler görmesi
ni sağlamak yerinde olur. Ama Tatrım Bakanlı-
ğinın işi istihsalimizle ilgileniyor. Millî kudre
timizle doğrudan doğruya ilgili olduğu için bu 
sahada bir an evvel plânlı hareketin tahakkuk 
ettirmesi gerekirdi. Bunu yaparlarsa kendile
rine ancak minnettarlığımızı sunarız. 

Sayın arkadaşlar, üç seneden beri görüyoruz 
Bakanlar gelip gelip gidiyor. Ondan evvel de u-
zaktan gördük, okuduk, işittik; Hükümetler Ba
kanlar geldi geldi gitti. Bir Bakan geliyor vazife
sini ister yapsın; ister yapmasın, ister 
az iş yapsın, ister çok iş yapsın; is
ter çalışkan olsun ister tembelolsun gelip gi
diyor. Mesuliyet yok; bir Bakan hangi nokta
dan hangi noktaya kadar çalışacaktır, hangi 
noktalarda çalışmıyacaktır bunlar belli değil. 
Şu Sadık Aldoğan Paşa arasıra güzel şeyler söy
ler (Soldan arasıra, sesleri) O da buna temas etti. 
Hemen arzedeyim ki, biz hakikaten 25 seneden 
beri Bakanların mesuliyet ve vazifelerini tâyin 
eden bir kanun, bir talimatname çıkarmamışız. 
Buna şiddetle ihtiyaç vardır. Bakan ne derece-. 
ye kadar çalışacak, "çalışmadığını hangi ölçüye 
göre çalışıyor veya çalışmıyor diyeceğiz? bere
ye,kadar mesai edeceğiz? Filân Bakan iyi dir; 
eğer benim mmtakamda işin icabı bir iyi şey " 
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yapılmışsa fevkalâde iyi, filân Bakan nasıldır, 
eğer bizimle iyi ise gayet iyi çalışkan; böyle his
si şeyler olamaz. Biz Bakanların mesuliyetlerini, 
vazifelerini tâyin edecek bir kanun yapmaya 
mecburuz. Buna Devletin hakikaten ihtiyacı var
dır. Bu kanun Bakanları çalışmakta biraz daha 
kuvvetle teşvik edecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktayı daha arzet-
meme müsaadenizi rica ederim. Parlâmentonun 
Devlet ve memleket işlerini kontrol sistemini 
tanzim ve kontrol işi bizim iç Tüzüğümüze gö
re kuvvetli olmuyor, sistemli olmuyor. Meselâ 
bir tarihte Fransız Parlâmentosunda teklif 
edilmiş, denmiş ki 5 ilâ 10 Milletvekili bir Ba
kanlığın işlerini bütün bir sene tetkik ederek 
sene sonunda Meclise bir rapor versin. Meselâ 
mütahassıs Milletvekillerinden beş ilâ on tane
si bütçe çıktıktan sonra her Bakanlıkta bütçe
nin tatbik vaziyetini tetkik edip, icra vaziyetine 
karışmadan, Meclise Başbakanlığa inşaî rapor 
verse iyi olur. Acaba böyle bir esası düşünmek 
mümkün müdür? Bunun üzerinde Hükümetin 
hüsnüniyetle durmasını ve düşünmesini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Hamdı Şarlan. 
HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım; Kabinenin değişmesi münasebetiy
le yeni Hükümetin getirmiş olduğu beyanname 
üzerinde muvafık ve muhalif arkadaşların müta
lâası dinlendikten sonra kabineye güven oyu veya 
güvensizlik oyu verilecek. Bendeniz siyasi ha
yata bu hâdiselerin devam eden tekevvününü 
mütalâa ederken, burada tecelli eden vaziyete 
göre; bilfarz henüz daha beyannamesinde hattı 
hareketinin bölüm başlarını izah eden kabineye, 
siz itimada lâyık değilsiniz dersek, topyekûn da 
bu kanaate sahip olursak, bu demektir ki, siz 
çekilin, o işi başka kabine yapsın. Bu sefer o ka
bine beyannamesini okusun, bittabi muhtelif te
mayüller, noktai nazarlar serdedilir, bu sefer de 
o kabine çekilir. Misalleri tekrar etmiyelim; bu
nun tekerrür ve teselsül, ettiğini farzedelim. Bu 
tekerrür ve teselsülün neticesi, memleket Hükü
metsiz kalacak demektir. Bu vâki olmıyacağma 
ve bu farzı muhal bir misal olduğuna göre, ben
denizin asıl kastetmek istediğim şudur; şurada, 
beyannameler ve o beyannamelerde zikredilen 
fikir ve mütalâaları tenkit veya takdir ederken 
bize ikinci bir vazife düşüyor. O vazife de hal
kın Hükümete olan itimadını sağlamak vazifesi. 
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HJğer biz, buradaki tezaMrleri/buradaki noktai 
nazarları serdederken, btmun tahtında, halkın 
Hükümete olan itimadını sağlamak vazifemizi 
düşünmezsek, ben öyle zannediyorum ki, vazife
mizi ihmal ediyoruz demektir. 

Arkadaşlar, Türk Milletinin şöylece gelene
ğim bir defa tetkik edersek, bu millet, Hükü
metim sevmek, Hükümetine itimad etmek itiya-
dmdadır. Yeni taazzüv eden çok partili demok
rasi hayatında, sayın Başbakanın beyanname
sinde belirtildiği veojtüe, bunun inkişafma a l ı 
şırken, bizim hatırımıza gelen tek şey şudur: Şu 
ve bu işte alman hattı »harekette şu şekilde im - t 
bet;veyahut noksan isabet vardır. Ama onun ya
nında di jetlerinin isabetsizliğini de tebarüz et
tirmek lâzımgelir. Pek bu bahse karışmadığım 
ioin kendi nefsimle muhasebe ediyorum. Düşü
nüyü rum. -ki, hiç-mi bir iyi şey yok; yani bu 
memlekette hiç mi iyi bir şey olmuyor? Eğer 
oluyorsa, gerek muhalif ve gerek mavafık. arka
daşların vicdanlarında-iyi •olduğuna-kani bulun 
duMarı birçok şeyler -varsa,- lütfetsinler, onları 
da söylesinler. Hem tenkit, hem tatodir yapıl
sın. Bu yapılmakla bu cemiyet içinde esen ha
valim tahakkuk ettireceği, son hâdiselerin mem
leketteki akislerini-de hesap etmek suretiyle. 
memlekette yaratmakla vazifeM olduğumuz iti
mat hislerini de temim etmek lâzımdır. Bu yapıl
mıyor. .Burada yapılan, serapa tenkit, neticede 
bu Hükümet muvaffak olamadı, diğer Hükümet 
muvaffak, olamadı. 

öyle bir faraziye yapıyorum ki; şurada dört 
beş parti olsa ve her ;bir parti müsavi bünyede 
olsa, bir kabine tenkili lâaımgelse, her parti ken
disinden olmıya/n Jkabineyıe itimat etmiy ©çektir. 
Faraai olarak söylediğimi başta arzettim, böyle 
bir vaziyette demek oluyor «ki, bu memleket Hü
kümetsin kalacaktır. 

Şunu samimî olarak arzedıiyorum ki, demok 
rasjndn kuruluş şeklinde Hükümettin şu ve bu 
noktada tenkide (lâyık olan cihetlerini tebarüz 
ettirmek bir vazifedir. Fakat diğer taraftan da 
Hükü!m»etin ıcraaâraa destek olmak ve iyi şişlerini 
takdir etmek suretiyle, onu teşvik etmek ve o 
Hükümtetin icraatmı kolaylaştııîmak bakımından, 
halk nazarında onun iyiliğini tebarüz ettirmek, 
f ejden fierda ;hepimiz iğin birer Milletvekili oV 
mamı;...hasebiyle, btir vaasifedir. fiten bunu, Cum
huriyet Halk PartfâSne mensup bir arkadaşınız 
olarak değil, sadece bir Milletwköi ve bir vatan-
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daş olarak söylüyorum. Ben nerecfe bulunsam 
bu fikri, bu hissi telkin etmeye çalışınm, Benim 
en samimî hislerini budur. Şimdi burada bugün 
gördüğümüz hava, ileri geri, alelıtlak bir güven 
sizlik havasıdır, biz güven reyi venniyeceğiz deni
yor. Biz, güven reyi verin, vermeyin diye kimseyi 
icbar edecek değiliz. îüötidar Partisi olan Halk 
Partisi, mukadderattım bilir, o işini bilir. Ama biz 
istiyoruz ki, gelişmemi arzu ettiğimiz demokra 
sinin, bir umumi ahenk teskine doğru, topyekûn, 
hep beraber yürüınesiniin imkâmnı bulalım. Kas
tım budur ve çok samimîdir. Şu veya bu mak
satla söylemiyorum. Yalnız bu Mecliste #ördü 
ğümüz havadan aldığım intiba ile kanaatlerimi 
arzediyorum. Bunu araettikten. sonra, vicdanen 
çok alâkalandığım bir mevzua bir iki arkadaşı
nı m teması bakımmdan, kısaca bendeniz de mü 
saadenizle temas edeceğim. O da, vicdan hürri
yetidir. Buna beyannamesinde işaret eden Hü
kümetin, bu işaretine sebep nedir? Bendeniz işin 
içinde bulunmak itibariyle blı işaretin sebebini 
kısaca arzedeceğim; Cumhuriyet Halk Partal 
geçen yıldanıheri halkın din hususundaki istekle
rini, Anayasamızda ve partimizin programında 
din hürriyetine-verilen kıymetine göre cevap
landırmak ihtiyacını hissetti, düşündü, komis
yonlar kurdu ve dedi ki; Türk çocuklarına ihti
yari olarak din dersi verilecektir. Ve Türic hal . 
kınm dine mütaallik ihtiyaçlarını sağlamak üzere 
birtakım din elamanları yetiştireceklerdir. Bu, 
bir senedenberi, bugün kabinede . vazife alaa 
çok kıymetli arkadaşlarımızla beraber yapılan 
•müzakerede tahakkuk etmiş-ve tatbikatına giri
şilmiş bir durumdur. Yeni Hükümet işbaşına 
gelince halkın bu ihtiyacını kısa iki kelime ile 
ifade etmiştir. Bu ifadede tam mihrak nokta
sını biraz işaret suretiyle geçmiştir. 

Demin söz söyliyen Emin Soysal arkadaşımı-
ZMI beyanatına ben de iştirak ediyorum, evet 
nedir lâyiklik? Bunu bu Mecliste bilmiyen yok
tur, fakat dışarda belki bihniyenler bulunabilir, 
onun için tarif etmekte her halde fayda vardır 
Lâyiklik; itikadaıt ve ibadâtta serbestliktir, bun
dan ibarettir ve din tedrisatı mekteplerde ihtiya
ridir. 

Millet Partisi adına beyanatta bulunanı arka
daşım, bu Hükümetin eli île idare edilmez şek* 
ünde bir noktai nazar ileri sürdü. Eğter birçel: 
milletlerde olduğu ghi bizde de din hizmetleri 
cemaatlere mevdu bir vazife olsa idi ve teşkilâ-
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timiz arasında Diyanet işleri bulunmasa idi biz 
do o vazifeyi oraya vermiş bulunurduk. Ama. 
şimdiki teşkilâtımız bir istihaleyi icabettirecek 
mahiyettedir. Belki bundan sonraki Meclis bu 
istihaleyi yaparak, islâm cemaatinin, hırıstiyan 
cemaatinin din hususundaki vazifelerini göre
cek teşkilât yamaya lüzum görecektir. O zaman 
bu gibi din işlerinin burada konuşulmasını, ha
kikaten mevzuubahis olmıyacaktır. Ama bugün 
bu teşkilâtta, dinin şu Ulviyetinden, bu ulviye
tinden bahsetmek suretiyle değil, Anayasanın 
vicdan hürriyetinden ve programlarında din 
hürriyetini kabul etmiş bulunan partilerden 
müteşekkil olan bir Meclisin bu mevzudaki gö
rüşlerini, bu hürriyetin nasıl sağlanacağı şek
linin ifadesinden ibarettir. Bu hürriyete kemali 
ciddiyet ve samimiyetle lâzımgelen hizmeti ya
pacağım şeklindeki Hükümet ifadesinde elbette 
bir kıymet vardır. Bunu tebarüz ettirmek lâ-
zımdij*. 

Binaenaleyh arkadaşlar, bendeniz asıl ııok-
tai nazarımı, bundan evvelki kısımda arzetmiş 
bulunuyorum. Hakikaten Hükümetin henüz ik
tidara gelişi ile ve birçok iyi niyet ve yüksek 
düşünceleriyle ve bu Meclisin irinden seçilinde 
meydana getirilen muhterem bir heyet ile ça
lışmayı kendisine vazife olarak almış olan ve 
hiç birimizin bundan şüphe etmediği iyi niyetli 
arkadaşların iş başına gelmesi dolayısiyle ken
dilerine muvaffakiyet diliyerek' 'milletin, Mecli
sin ve Hükümetin birbirlerine karşılıklı olan 
güven ve itimadına işaret ederek sözlerimi biti
riyorum. 

61. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa-
yuı arkadaşlar, kısaea arz edeceğim, sizi yor-
mıyacağım. Kabinenin programını ben de çok 
samimî buldum. Yapılması mümkün olmıyan bir
çok vaitler programın içine girmemiştir. Kal

binde memleket sevgisi ve menfaatlerini korumak 
için yer almış olan sayın Başbakana teşekkürü bir 
borç bilirim. Millî savunmayı her dâvanın üs
tünde tutacağız, bunun için lâzımgelen tedbirler 
ahnaeaktır. diyorlar. Sevindim. Bu tertip ve 
tedbirlerin sevku idarede daha çok kolaylıklar 
gösterecek, bütçede tasarruf sağlıyacaktır.* Bu
nun için bir an evvel bu meseleyi ele alırlarsa 
çok faydalı ve hayırlı olacaktır. Yüksek Mecli
simizin her zaman kahraman ordumuza karşı 
gösterdiği sevgi ve sempatiye hepimii çok miu-

1.1949 0 : 1 
net tariz. Bütçemizin. yarısını buna tahsis etmek 
de ve bu sevginin bir delilidir. 

Vicdan hürriyetinin mukaddes telâkki edil
mesine ben de candan teşekkür ederim. Günkü 
bir çocuğa din dersi öğretmek onun mânevi kuv
vetini yükseltir. Maddi silâh ne olursa olsun 
onun tesiri kullanacak olan mânevi kıymetine 
bağlıdır. O halde çocuklarımızı bu mânevi kıy
metle teçhiz etmek çok hayırlı bir iştir. 40 bin 
köyümüzün çoğunda okul yoktur, olanlar da üç 
sınıflıdır. Bu sebepten dolayı bu üç sınıflı okul
larda din dersi okutulmıyacaktır. Çünkü kararı
mız dört ve beşinci sınıflar içindir. Eğer Hükü
met, Millî Eğitim Bakanı kolayını bulur da üç 
sınıflı koy okulları için de bir program yapar
larsa çok hayırlı bir iş yapmış olurlar ve köylü 
gençlerimizi mânevi kıymetle teçhiz etmiş olu
ruz. Hükümetin tasarruf kastiyle bâzı kısıntılar 
yapacağını söylemesi hepimizi sevindirmiştir. 
Bilhassa Kazanç ve Yol vergilerinin halkın ödi-
yebileçeği seviyeye indirilmesi mutlak lâzımdır. 
Bu tasarruf yapılırken Orman Genel Müdürlüğü 
ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde bü
yük tasarruf imkânları vardır; bunlar hakkın
da ki mâruzâtımı bütçe, huzurunuza geldiği za
man arzedeceğim. 

Doğunun kalkınması hakkında programda bir 
nokta yoktur. Ama bunu Sayın Başbakanın-ve 
baka'i arkadaşlarının kendilerine mal ettiklerini 
biliyorum. Bu sebeple sınır illerimizin bir an ev
vel kalkındırılması memleketin umumi selâmeti 
bakımından çok lâzımdır. Buna büyük önem 
vereceklerine inanmış bulunuyorum, Sayın Şem
settin Günaltay Kabinesine başarılar diler gü
venimi teyit eylerim. (Bravo sesleri). 

l)ı. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) (Kâfi 
sesleri) Efendim, ben de biliyorum kâfi. Elbet
te kâfi, fakat, bâzı sahnelere şahit oldum, müte
essir oldum, yaşlı adamım, onun için. iki lâf 
edeceğim. Müsaade buyurun. 

Tenkit, tenkit ama, tenkit iyi şey ama bir 
şeye itiraz etmek, daha evvelden kırmızı rey 
vereceğiz demek noktasını doğru bulmadım. İn
san beğendiği bir şeye kırmızı değil, hiç vey 
vermez, yeşil rey verir de çıkar gider. 

Ne söyliyeyim? Tenkit güzel ve iyi:bir şey 
ama arkasısıra ilâcını söylemeden* beş, para etmez, 
(Gülüşmeler) Tenkit etmeli ama arkasından» bir 
şey söylemeli. Bu tarzı ben beğenmiyorum, 
oyuncak isi değildir bu. 

- m — 
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Bu kanun iyi değildir, şu ve bu zararı ola

caktır diyor da, Türk Mîlletine rava mıdır. Di
yor. Ne diyeyim? Verem olduğu zaman akciğe
rin bir tarafını deliyoruz da o tarafı söndürü
yoruz, nefes aldırmıyoruz. Tenkit yaparken, bir 
şeyi söylemeye karar verirken, Hükümetin na
sıl bir müzayaka içinde olduğunu da düşümnek 
lazımdır. 

Şimdi, kusura bakmayın, bir memleket par
tilerle yaşar. İhtilâf i ümmeti rahmetlin. Buna 
şüphe yoktur. 

Ligorgos; meşhur kanunşinas Ligür; bir 
memlekette demiş, partiler arasında mücadele 
ve terbayünü efkâr hâsıl olduğu aaman, bir tara
fa çekilip de ne olacak diye seyir eden adamla
rı ilk önce kaldırmalı, demiş. 

Fakat aynı zamanda Volter gibi bir adam 
da ne diyor; bir yerde yalnız partizanlık fikri 
ile hareket edilecek olursa, bin kişi, bir kişi ka
d a r d a mantık yapamaz. Bunu ve memleketimi
zi düşünmemiz lâzımdır. Onun için, ne diyeyim, 
zannedersem maksadımı izah ettim. Ben hiç lâf 
söylemiyecektim, fakat arkadaşları dinledikten 
sonra düşündüm, içinde yaşadığımız memleketi* 
mizdir, buradan rızkımızı alıyoruz. Ne kadar 
güç bir iştir kritik. Bunu nazarı itibara almalı 
ve rey mi verilecek, oy mu verilecek, ne veri
lecekse o verilecektir. Dünyada fikrisabitten 
fena bir şey yoktur ve bu, kusura bakmayın, 
bir deliliktir, buna sitemanize, monomani der
ki*. 

BAKSAN -— Başka söz istiyen yoktur. Bu
yurun Başbakan. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Sayın arkadaşlar; programımız hak
kında arkadaşlarımın ve karşı parti temsilcile
rinin beyanatlarını, lâyık oldukları önemle ve 
istifade emeliyle dikkatle dinledim. 

Evvelâ şuna belirtmek isterim ki, memleke
timizin demokrasi hayatında bir tekâmül, bir 
merhaleyi atlamış olduğumuz karşı partilerin 
beyanatında tecelli etmektedir. Bunu demokra
simizin istikbali için bir fali hayır addederim. 

Demokrat Parti adına söz söyliyen Sayın 
Adnan Menderes arkadaşımız, kökleşmiş ka
naatlerin tesirinden yani maziye temas etmek
ten kendisini kurtaramamakla beraber, bugüne 
ve yarına ait millî meselelerimiz üzerinde sarih 
ve ciddî bir partinin görüşlerini belirtmek ve 
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bunu yaparken çok zamanlar şahit olduğumuz 
tariz temayüllerinden tamamen uzak olarak 
ciddî bir parti münekkidi sıfatiyle ifadede bu
lunmuş olmasını demin de arzetmiş olduğum gi
bi demokrasinin inkişafı bakımından hayırlı 
bir başlangıç sayıyorum. 

Çok arzu ederim ki, bu Meclis daima böyle
ce memleket işlerinde, tarizden azade olan cid
dî tetkiklere sahne olsun. Ancak o vakittir ki, 
demokrasiden beklediğimiz feyizli âkibet tecel
li eder. 

Millet Partisinin Sayın Grup Başkanı Osman 
Nuri Koni vukubulan beyanatında. «Hükümet 
r±ekadar samimîdir» dediler. 

Bilmem neden bu şüpheye lüzum gördüler. 
Ciddî ve dürüst bir arkadaş olarak tanıdığım 
Osman Nuri Köni'nin, bugün Devlet mesuliyeti
ni eline almış olan bir arkadaşın samimiyetin
de şüphe etmemesi icabederdi. üzerime aldığım 
mesuliyete istinaden söylediğim her sözde cid
diyim, yapabileceğime kani olduğum isi söylü
yorum. Müşkülât karşısında kalırsam onu da 
Meclisi Âliye arz ve itizar ederim. Bereket ver
sin ki, yine aynı partiye mensup olan cevval ze
kâlı General sözlerine ve samimiyetimi kabul 
ederek başladı. Bende hâsıl olan teessür bu su
retle zail oldu. 

Programımızda belirttiğimiz dış siyasette bi
zimle müşterek olduklarını söyliyen Demokrat 
Partiye, Müstakil Demokrat Grupuna şükranla
rımı sunarım. Bu harice karşı memleketimiz için 
iyi bir kuvvet mesnedi olacaktır. (Bravo ses
leri). 

Beyanatımda bilhassa bir iki noktayı esas al
dım. O da; bugünün ihtiyaçlarıdır ve zannedi
yorum ki bugünkü şartlar altında iktidar mev
kiine gelecek bir Hükümete birinci derecede 
teveccüh edecek vazife; memlekette huzur ve 
sükûnu ve yeni girdiğimiz rejimüı inkişafına ça
lışmak ve bu hususta gereken imkân ve vasıta
ları hazırlamaktır. 

Arkadaşlar; biz büyük, hakikaten çok bü
yük bir inkılâp geçiriyoruz. Dün büyük inkılâp
lar yaptık, bunlardan bâzıları fes yerine şapka 
giymek gibi zahiri bir değişiklik idi. Bu; tabiî 
gayet kolay oldu. Fakat bugün yaptığımız inkı
lâp dimağlarımızın hüceyrelerine işliyen bir in
kılâptır. Asırlardanberj bize miras olarak geleii 
zihniyetlerden sıyrılarak, şimdi yeni bir anlar 
yısa İntibaka çalışıyoruz. Ben bu hususta, bütün 
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varlığımla ve samimî olarak çalışacağım. Bir 
tarihçi sıfatiyle sizleri temin ederim ki, bu mem
leketin istikbali için, kendi kanaatime göre, ye
gâne çare, sağlam esaslara müstenit bir demok
rasinin bu memlekette kurulması ve işlemesidir. 
(Alkışlar-). 

Bu hususta karşı partilerle bu işi bir memle
ket işi olarak ele almaktan asla çekinmiyeee-
ğim. Bunda bilhassa fayda görürüm. Bütün di
ğer meselelerde her parti kendi kanaatine göre 
mütalâa ve tenkidini yürütür. Bu tenkit yapı
lırken ilme ve tecrübeye dayanıhrsa memleket 
için hayrün malız olur. Bunun iyin, bu işte mu
vaffak olursam, bu memleketin beni yetiştirmek 
iein sarfettiği nimetlere karşı borçlu olduğum 
şükranın binde birini belki ifa etmiş olurum. 
(İnşallah sesleri) Vaziyet böyle olduğuna göre 
programımın başında da bahsettiğim hususlarda 
gerek muvafık ve gerekse muhalif hiçbir arka
daşın tereddüt buyurmamasını samimî olarak 
rica ediyorum. Arkadaşlar, demokrasiyi memle
kette sağlam yapmaya katı ihtiyaç vardır. De
mokrasi milletlerin yükselmesine başlıca âmil 
olan mesnet olduğu gibi bazan tarihte çok misal
lerini gördüğümüz gibi felâket ve izmihlale de 
yol açan bir idare farzıdır. Eğer demokrasiye 
demogoji hâkim olursa, demagojinin tesiri altın
da hırpalanırsa bunun varacağı netice ikidir. 
Ya iıihilâl veya diktatörlük. Bu iki hal de mem
leket için felâkettir. İşte benim azmim muhalif. 
muvafık, bütün memleket çocuklarının diğer 
hususlarda ne fikirde bulunurlarsa bulunsunlar 
demokrasiyi ne diktatörlüğe ne de inhilâle mün
tehi olmıyacak şekilde sağlam temellere istinat 
ettirmekte birleşmelerine çalışmaktır. 

Bu birleşme tahakkuk ettiği o şekli bulduğu 
tadirde demokrasi bu memleketin itilâ mesnedi 
olacak ve memleket bu mesnet üzerinde müte
madiyen yükselecektir. 

Arkadaşlar, samimî olarak fikir münakaşa
sından asla korkmamalıyız. Bu'münakaşalar ze
kâların inkişafına, kabiliyetlerin belirmesine 
yol açan hamlelerdir. Bu suretledir ki bu mem
leketin kabilyetîi çocukları yetişecek ve herkes 
memlekete medyun olduğu vazifeyi ifada bir
birleriyle rekabet derecesine çalışacaklardır. 
İşte demokrasinin ilk feyzi bu olacaktır. Muhte
lif kanaatler çarpışırsa zekâlar olgunlaşır ve ol
gunlaşan bu zekâlar memleket liıükadderatmı em
niyetle ve metanetle idare ederler ve yürütürler. 
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Demokrasiyi sağlamlaştıran âmillerden en 

önemlisi hürriyeti matbuattır ve diyebilirim ki 
matbuat hürriyeti demokrasinin lâzımı gayri-
müfarıkiuır. (Bravo sesleri) 

Matbuat ne kadar hür olur, yani matbuat 
kürsüsünden memleketin münevverleri, fikir 
adamları kanaatlerini serbestçe söylemekte ne 
kadar geniş bir hürriyete mazhâr olurlarsa 
memlekette fikir cereyenları o nispette feyizle-
niı ve çarpışır ve ötedeııberi duyduğumuz bir 
tâbirle müsademei efkârdan barikai hakikat 
doğar. Matbuat arasında bu hedefe uymıyan 
bâz! sesler yükselebilir. Buna önem vermemeli
dir. Demokrasnin aynı zamanda tasfiyeci bir 
kudreti de vardır. Demokrasi matbuatta da ay
nı rolü oynar. Memleket menfaatine olmıyan 
ilme, irfana, tecrübeye clayanmıyan yanlış yola 
sapıp haksıy: hücumlar yapan insanların pek ça
buk, nihayet bir kaç sene geçmeden umumi efkâr 
nazarında sahneden çekilmelerini icabettirir. Bu 
hususta da hiç telâş etmeden, demokrasiyi kuvvet-
lendirmelidir. Orada da tasaffi olur ve bu tasaffi
nin neticesi memleket için herhalde hayırlı ola
caktır. 

Arkadaşların muhtelif mevzular üzerindeki 
mütalâalarına ayrı ayrı cevaplar vermektense söy
lenenleri bir noktada birleştirerek toptan ce
vap vereceğim. Esasen sizleri yormama vakti
niz de müsait değildir. 

Aldoğan arkadaşımız çok esaslı bir noktaya 
temas etti. Bu temas ettiği mesele, umumi plân-
laşma, umumi siyaset ve siyasetin vuzuhluluğu 
esasında toplanıyor. Hakikaten bir Devlet ida
resinde ilk evvel halledilmesi gereken mesele 
budur, umumi vaziyetimiz nedir, hangi nokta
dan başlıyarak hangi hedefe vâsıl olmak istiyo
ruz? Bu evvelden kavranır, bilinir adımlar ve 
tedbirler ona göre alınırsa elbetteki elde edile
cek neticeler memleket için hayırlı olur. 

Ben iş başına geldiğim, mesuliyeti üzerime 
aldığım zaman ilk evvel hatırıma gelen şey, 
Devlet plânı meselesi oldu. Devlet plânı hem ida
ri ve hem de iktisadi saha için lâzımdır. Bunun 
üzerinde duracağım. Bu temin edilmedikçe alı
nacak olan her tedbir parça parça kısımlardan 
ibaret olur ve iyi bir netice de vermez. Bu plâ
nı, bu işlerde kudretlerini ispat etmiş olan 
milletlerden getirtmek istediğim mütehassıslara 
yaptıracağım, o vakte kadar da hazırlık devre
sine geçeceğim. ".-,••• 
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Bu hazırlık devresi evvelâ Devlet makinesinin 

muntazam işlemesine matuftur. Bu memleketin 
demin söylediğim gibi, tam ııtânasiyle demokra
tik bir memleket olması için; memurların, vazi
felerini müdrik, salâhiyetlerini kavramış, mesu
liyetten kaçmıyan unsurlar olması lâzımdır. Bu 
memurlar kendilerini devletin mânevi varlığı
na bağlı bilmezdirler. Bu suretledirki, biz sağ
lam bir devlet temelini, kurarız. Hangi parti 
gelirse gelsin, hangi parti giderse gitsin, sağlam 
devlet mekanizması ancak hu şekilde işler. Bu 
memurlar devlete bağlı ve ehliyetine dayanarak 
yetişecek • ve işgal ettikleri mevkiin o mevkiin sa
hibi olarak çalışacaklardır. İşte böyle bir dev
let mekanizması kuracağız, hedefimiz budur. 

Bâzı arkadaşlar, memurların tasfiyesinden 
bahis ettiler- Asla. Böyle birşey aklımızdan geç
miş değildi}-. Demin söylediğim gibi, memurlar
da ifasındaki kudret, salâhiyetin kullanılmasın
daki cesaret ve mesuliyet kabulündeki metanet
le görülecek kabiliyet tabiî tasfiyeye esas olur. 
Bunu temin edersek, devletin temeli esaslı ola
rak kurulmuş olur. Bu suretle memur yalnız ve 
yalnız kendi kudretine kendi liyakati ua ve ken
di vazife şinaslığına dayanır, demokrasiyi sağ
lamak için alınması îâzımgelen bir tedbir de bu
dur. 

Demek ki birinci tedbir; halkın iradesini hiç
bir şüpheye mahal vermeksizin tecelli ettirmek; 

İkinci tedbir, devlet makinesini; sağlam te
mellere müstenit vazifesini, mesuliyetini, salâ
hiyetini müdrik bir memur kütlesi üzerine isti
nat ettirmek. Bu suretle artık vatandaşın hükü
met kapılarında sürünmesine mahal kalmaz. 

Mesul, vazifesini, salâhiyetini bilen memur 
müracaat eden vatandaşın işi olacaksa olur ol-
mıyaeaksa, olmaz şeklinde cevaplandırır o da 
çekilir gider. Fakat bu cevabı veren memur o 
cevabın altına imzasını atarken; onun bütün 
mesuliyetinin kendine -ait olduğunu düşünmek 
zorundadır. Çünkü arkasından bu işleri kontrol 
eden, müfettiş o işi doğrumu, iyimi yapmış, fe-

'naıaı yapmış diye bir fikir ve kanaat vereceğin
den o memur yapacağı harekette vazifesini hüs
nü istimale gayret eder. Bu suretle vatandaşın 
daireden daireye de koşmasına mahal kalmaz. 
Böylece hepimizin şikâyet edip ortadan kaldıra
madığımız bürokrasi de kendiliğinden kalkar. 
Tabiî bu tarzda yetişen memurlar için ayrı bir 
teadül kanunu ister, ayrı bir istatü ister. Vazife-
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sini müdrik, salâhiyetini kullanmakta kudretli, 
kabiliyetli, ve gayri mütereddit bir memur ha
yat endişesinden vareste olmalıdır. 

Bâzı arkadaşlar, önce demokrasi esasına bu 
kadar önem verdiğim halde, arkasından bâzı 
fıkralarla bunları takyit ettiğimden bahsettiler. 

Arkadaşlar, biz, demin söylediğim gibi, hiç 
alışmadığımız bir hayattan yeni bir hayata giri
yoruz. İnsanlar mazinin ruhlarında bıraktığı ve 
kafalarında' kökleştirdiği kanaatleri birden bire 
atamazlar, tedricen atacaklardır ve bunları 
atarken gittiği yeni girdiği hayata karşı emni
yet göstermemeleri de gayet tabiidir. Eski hayatı, 
eski durumu daha emniyetli görür. Bâzı zeva
tın demokrasiyi tehlikeli görmesi, alıştığı tarzı 
daha emniyetli bulmasından ileri gelir. Şu hal
de bu yeni hayatı bu vatandaşa emniyetli gös
termek borcumuzdur. Bunun içindir ki mem
leketin istikbali için muzur gördüğümüz bir
takım cereyanları meydan almadan önlemek 
zorundayız, Demokrasiyi kuvvetlendirmek için. 
Eğer bizim memleketimizde sekter düşünen, 
yanı; muayyen akidelere bağlı fikirlerin yer
leşmesine yol açarsak demokrasi inkişaf ede
mez. Bu" fikirler, hele bizim hayatımıza kasdet-
miş kaynaklardan gelirse; asla memleket için 
hayırlı bir felah getirmez. Bunların filizlenme
sine meydan vermemek için her tedbiri almakta 
kusur ve tereddüt etmiye'ceğiz. Çünkü bu bir 
memleket meselesidir. Binaenaleyh hakiki de
mokrasiyi tahdit ve takyit edeceğimiz zehabına 
arkadaşlarımın düşmemesini rica edeceğim. 
Asırlarca,, memleketimizi hı raf eler içinde uyuş
turan zihniyetin-belirmesine de asla meyden ve-
rilmiyecektir. Binaenaleyh benim takyidatım 
bu iki cepheye müstenittir. 8ağhun bir demok

ra s in in yerleşmesi ve kurulması için de buna 
ihtiyaç vardır. 

Birtakım arkadaşlarım, benim hayat paha
lılığında mücadele mevzuuna temas etmediğim
den bahis buyurdular. Evet açıktan açığa te
mas etmedim. Fakat tedbirlerin kısmen buna 
müteveccih olduğunu arkadaşlarım kabul bu
yursunlar. Bu hususta iki tarzı tedbir alına
bilir. Bunlardan birincisi müstaceldir, tesiri o 
kadar geniş olmaz. Diğeri: daha esaslıdır ve 
esaslı tesirler bırakabilir. Ekonomi inkişafları 
ancak ekonomik tedbirlerle karşılanabilir. Bu
nun içindir ki Genel' Ekonomi Meclisi kurul
ması hakkında Meclise verilen kanunun bir aıi 
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evvel Meclisçe tasdik bujrurttkarak çıkmasını 
istiyoım. Buna göre teşekkül edecek Meclis 
ekonomi sahafında- ne, gibi esaslerî takip ede
ceğimizi belirtecektir.' Bu ilmî- esaslara göre 
alınacak tedbirler her halde memleket için ha
yırlı olacakör. 

^ger feötşemM tevazün «tıtirmek yohıadaki 
mıesaîmiz seteerabaİif n«tâee verirse o vaMt pa
ramızın kıym-egi yükeeleeetetttr. Paranın iştira 
kabiliyetlinin yükselmesi tabiidâr fcli, pahalılığı 
düşü*enâmiöefldenMim c*aeafetH\ 
' Sonra ekonomi plânı dıeımek, benim kanaati 

mie göre, hattâ Ifiüî Eğitimli, zaraalti, münaka
lâtı, ticareti, sanayii içine «ftan geniş bir plân 
cfemşekitirl' !&\ plânca her şube müttehidülmer-
kez daireler üzerinde- bulunmak şeklinde* inkişaf 
dfcmezse memlekete hayırlı olmaz. Bir sahada 
fevkalâde ileri gitmişiz öbür sahada onunla mü
talaan )̂4r vazıyette okuyarak geride kalacak 
ohusak Mebir f aidei ameliye hâsil olmaz. Meselâ 
bugün Muş Ovasında en ileri ziraat yapıp müt
hiş hasıiat alsak bunu ne yapacağız! Evvelâ yol 
lâzım, bina lazım nakledecek gemi lâzım. Bunlar 
temfcı edâıldikten sonradır ki, Muş Ovasında zi-
raa?ti inkişaf ettirmekten fayda doğar. Onun için 
bütün bunlar hakkında evvelâ bir umumi plân 
'lâzımdır. Tabiî bu bir ihtisas işftdar, ben bu sa
haca ihtteasmı olduğundan bahsederdegilim, yal* 
mrbunun bayie olması lazmıgelcftği haktada bir 
fikrim vardır. 

Programımızda istihsali böllaıtmak yolunda 
zirai sahada tedbîr âılacağımızdan bahsettik. İs
tihsalin bollaşması da tabiatiyle ucuzluğa tesiri 
olacak bir âmildir. Fakat bunlar uzun vadeli
dir. Şîmdi kısa vadelilere temas edeceğim. 

lîısa vadelisi, harb yıllarında bol kazanca 
alışmış olan matşrassKt insanîıarı bu kazançtan 
vaz geçilecek tedbirlerdir. Bunu temin edecek 
tedbirler olabilir. î«tihsal sabası ile istihlâk sa
hası arasındaki fiyat farklarınım kontrol etmek 
'bir tedbirdir. Ve nihayet nakil ücretlerini az 
çok tekvin etmek suretiyle ve beleöîyeleri y ẑjh 
fedar kılmakla bunun az çok önü alınabilir. Her * 
halde ortadan havadan kazanmaya alışmış in
sanların bu bol kazançlarına Meclisi Âlide bulu
nan Gelir Vergisi de az çok engel olacaktır. 

Sonra serbest sermayeye imkân verme yolun
daki azmimiz de hayat pahacılığının inmesinde 
müessir olacak âmillerdendir. Çünkü bugün 
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sermaye, halikın « M ihtiyaçlar ij^rindie spekü
lâsyon vasıtası olmsŞgta&r, Yaı-m,oj8en»a#e$ 
memleket için hayırlı ve feprM âşlerde. kuûknv 
mak imkânı olursa, Bermay^şâiil^r paraJarını bu 
tarafa getirirler. Mütja^ddât & değigiren bir 
mal ancak dik satta ite ilk Sm i^ümda/tak mu* 
tavassıta tahsis ed^^ğiîıden t«toifl4*yle da^a ueuz 
olun Fakat esaslı çare Genel Ekonomi Komiayo-
nunun bulacağı ibnî tedihMer alması pek tabi
îdir. .. . 

Suiistimallerle mücadele tdeceğime d*ir» 
programda, hakikaten a$& biç H*#eyoktur . 
Fakat benim ötedenbtri, mücadele ettiğim bir 
konudur. Birinci Dünya Harbinin son samanla
rında bu mücadeleyi yapunftoa. Onaman Ta
lât Paşa, ayandan Çürüksu'lu îfabmut Paşa, 
Topçu feriği Rıza Paşa, ile Sadrazam Ahmet 
İzzet ve Salih Başaterfek îılejböal^dan da Fethi 
Bey. ve benden mürekkep Teüafct Şeyyiat 
adiyle bir meclis kurmu|tıık. Meclisin en 
genci ben idim. Ozaman- da başlıyan bu 
yoldaki mücadele azmi bende sönmüş değil
dir. Bu hususta da elknden-^eldip: feaâar ve ar* 
kadaşlarımın müzaheretine nail olacağım hak
kındaki kanatim tam ;olduk§a.a*imİje ve ta*a ola
rakbu yolda yürüyeceğim. • . ..• 

Koni arkadaşımız pwgwttödav adliyeye te
mas eden fıkralardan adüyenin istiklâline bir 
nevi direktif vermek mânasını çıkasdıfarv Ha
yır; benim hakkıma» böyle bir ^işnncuye sap
ması hiç de isabetli değildir. Ben »41iy«nin is
tiklâlini tam mânasiyle müdafaa eden .%l? ̂ sttea* 
daşmızım. Ben demek istiyorum ki, geliytiranek 
istediğimiz demokrasinin yegâne mli^^,we^mu-
muhafızı adliye teşkilâtıdır. Binaenaleyh de
mokrasinin sağlam inkişafı için M*clis ve Hü
kümet kendisine ait vazifeleri yaptıktan sonra, 
eğer demokrasi inkişaf e&emesse bunun mesulü 
Adliye makamla?» olmak icabeder. Çünki demok
rasiyi demogojiden koruyacak olan Meclis, bu 
hakkı adlî makamlara vermiştir. Binaenaleyh 
nizamı içtimainin muhafazasından Adliye birinci 

jd^rpflftde mesuldür. Hâkimlerimiz yalnız kanun 
ve vicdanlarının muvacehesinde bunu yapacak 
surette mücehhezdirler. Bu ifademle hâkimleri-
mizin bu hususta en. emin mesnet olduğunu va
tandaşlara belirtmek istedim. Fıkra bu maksat
la konmuştur. 

Bütçe meselesi hakkında henüz gerektiği ka
dar tetkikat yapamadığımız için hemen sarih 
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bir ş"ey söyliyemiyeeeğim. Yalnız geri aldığımız 
kanunların bütçeye temin edeceği 15 milyon mik
tarı türlü kısmtlaıia ve mütebakisini de bâzı 
tertiplerle kapıyacağımızı umuyoruz. Bu vergi 
tasarılarını, Büyük Mecliste, bazan esaslarına 
ve birçok hallerde de mevzu ve matrahların iyi se
çilmemiş, nispetlerin de iyi düzenlenmemiş olduğu i 
yolundaki tenkitler üzerine, geri aldık. Yani ; 
bâzı kısıntı ve tertiplerle, bu vergilerin temin 
edeceği miktarı karşılamak mümkün olduğuna 
kani bulunuyoruz. Bütçe muvazenesi esas hede
fimiz olduğundan bütçemiz sene içinde daha ge- ' 
niş bir totkika tâbi tutulacaktır. ; 

'Yalınız yol projesi memleketin hayati bir me- ; 
selesi olduğu içindir ki, © hususta yeni bir ted
birle huzurunuza gelmek kararındayız. Bizim 
Hükümetimiz, memleketin' ihtiyacı icbar etme- \ 
dikçe, vatandaşı doğrudan doğruya yeni bir ver- \ 
gi muvacehesinde bulundurmak 3roluna gitmek 
temayülünde değildir. Fakat zaruretlerin icabı 
böyle bir şeyi iktiza ettirirse, onu da sarahatle 
Meclisin huzuruna getirmekte tereddüt etmiye-
ceğiz. Her şeyin bugünden sarih olması lâzım
dı?;-'' '•İV •• :•••• 

Memleketin büyük kalkınma işlerini dışar
dan alacağımız kaynaklarla temin etmek yolun- \ 
dayız. Marşhall plânı ve beynelmilel bankadan 
alacağımız para, bu hususlardaki teşebbüsleri
miz geniş ümit verecek mahiyettedir. 

Bu bizini için iyi bir fırsattır. Bundan istifa
de ederek: memleketimizin kendi malî kudretimizle ; 
başaramiyacağımız büyük işlerini yaparsak yurdu- j 
muza feyizli bir istikbal ve âti açmış olacağız. \ 

Arkadaşlar; huzurunuza büyük dâva- ' 
larla gelmiyoruz, dâvalar küçük fakat tahakkuk ] 
ettirilmesi en müşkül, en zor olan işlerdir. Bu- j 
nu müdrikini. Eğer bilhassa arzettiğim demok- i 
rasi içinde memleket evlâtlarını diğer, demokra- i 
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side ilerlemiş milletler gibi birbirine olan sami
miyetlerini ve kardeşliklerini sarsmaksızın kanaat 
farkmdaki ihtilâflarını rey sandığı başnda ve 
nihayet Meclise geldikleri zaman buradaki mü
talâalarında belirtecek bir hale getirmek yolu açı
lırsa kendimi dünyanın en mesut adamı telâkki 
edeceğim. (Soldan alkışlar) Bu hususta yardı* 
mmızı dilerim. Beyannameyi dinlediniz. Ayrıca 
izahatımla esaslı noktaları da teşrih etmiş bulu
nuyorum. Muvafık buluyorsanız lütfen kanaat
lerinizi reylerinizle belirtiniz. Reyleriniz tecelli 
ettiğine göre bütün gayretimizle çalışmaklığım 
tabiîdir. Buna kendim ve arkadaşlarım adına söz 
veriyorum. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet itimat istemiştir. Açık 
oyla oyunuza müracaat edeceğim. 

(Güven oyuna Samsun Seçim çevresinden 
başlandı) 

Oylarını kullanmıyan var mil Kalmamıştır, 
oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Tasnif neticesinde 391 Milletvekilinin oya iş
tirak ettiği görülmüştür. Kamutay 42 reye kar
şı 349 03da Hükümete itimat etmiştir. (Alkışlar) 

Başbakan Şemsetin Günaltay (Sivas) — Bü
yük Meclisin hakkımda gösterdiği yüksek itima
da bütün varlığımla şükranlarımı sunarım. Bü
yük Meclisin güvenine ve yardımına dayanarak 
deruhte ettiğim ağır ve mesuliyetli vazifenin 
icaplarım tereddütsüz ifa edeceğime emin olma
nızı rif'u ederim. 

Bundun sonraki faaliyetlerimizde de bugün
kü müzaharet ve yardımınızın tecellisine emin 
olarak minnet ve şükranlarımı bir daha tekrar
larım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Önümüzdeki Çarşamba günü sa
at 15 te toplanılmak üzere birleşime son veriyo* 
rum. 

Kapanma saati : 20,07 
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Sivas Milletvekili Şemsettin Gtinaltay'ın kurduğu Hükümete verilen oyların sonucu. 
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ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülfcak Fırat 
Sabit Sagırogln 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgol 
Salim Altu* ^ 
Nafiz Dumlu 
Cevat Duretmoflu 
Münir Hüsrev Gole 
ŞaldT fbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

OAgtâNCTB 
Ömer' Aittin Aksoy 
Gî. AfirAÖı •<"'• 
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Cemil S#idrfiarlfte. 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Tüzatı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMtîijANE 
Şevket Erdoğan v 
Şükrü Bökmensüer 
Tahsin Tözün 
Ahmet Kemal Varmca 

BAIAY 
Abdullah Güü 
Gl. Evup Dufukan 
Suphi Bedir ülıîç 

ÎSPAETA 
Kâzım Ayd«r 
Rıfat GflH&.:.-.....< 
Salt Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Y*iv*ç 

İSTANBUL 
Ali Rıza An 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmat Geîenbcğ 
Dr.M. Kemal ök* 
Orgl.Cemil C, Toydemir| 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B; fpyteldtagı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf înan -
Rahmi Köken 
SaitrOdyak 
Haydar Rüştü öfct«n 
Şükrü Saraentlu: •.•:•- • 

KARS 
Akif Jfi$İYttfc$*....V'/' 
Şerafettjj» Karacan v 
Dr. Esad Oktay-

.Zihai Orhan 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugae. 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğaıv 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 
Sait AzmioPeyıioğln 
Reşid özsoy 
Faik Seter 
Ömer Tafejojlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
ZühiüAkın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kana» 
Şevket ödül 
Dr. Stutd Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutlnoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
Cenap Aksu 
Fuad Battan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
tbrahîm flftreyju Yiğit 

KONSA 
Dr. Hulusi Aıjaıtag 
Mitat Şakir Altın 
Muhsin Adil Bina! 
Gl. Ali Fşş4 Cebeşoy 
Sedad Çumrah 
Dr. M ö t o F; (©ündar 
Raafeİsef j , , . . - ' ; 
Şevki ElSjBf*., 
FatinGÖTcm»' 

Dr. Sadi Irmak . 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Örgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
v MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N, Karaköyiü 
Osman Taner 
Abdtilkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmnd Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza ArtunkaJ 
Kâmil Coşkunoğln 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdogîu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 
FeyzuUah Uslu 

MARAÇ 
Dr. Kemali Bayizif 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğhı 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmîl Boran 
Rıza Erten 
Abdüöcadir Kalav 
Dr. Aaüz Üras 

,.,..r, MDŞ 
Halid Onaran, 

Ferit Eeer 
Rıfat Güraepr 
H^tiû Mengi 

Vehbi Sandr* 
ibrahim Refik So,ycı 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluso.v 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H (^kdüiay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezeı 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Alt İVlen.re 
Dr. Fahri Kurtulug 
Fuad Sirmeri 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Kemal Çelik , 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

StfitD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktut 
Ali Rıza Esen 
LÛtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lût&Akşoy 
Cevdet Kerim İnçedayı 

Mitat Şüferü.Bİeda 
Nftzft.Şrgfc . ,r.". 
Şemsettişp<3âaİltay 
Hikmet Tşife ^ . 
Kâmil Kfof» ,•,,,;,' 
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M u t t a l i 

Reşat Ş*W*Wfaî3irer 
Gî. Pikri Tlrkü 
İsmail Mehmed-Uğnr 
Şakır Uma 
Abidîift msmm 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya EKİD Otaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Peyzi Eken 
Reeaî Öüreü 
Cemal Kovalı 
Mtatafa Lâtif oğlu 

B,: W 
Reşit ikŝ BE Î : 
Nazım H©«>y •;•-,. 

TRAB40K 
Faüc-Ahmed Bftrötç» 
Sırn Uay 
Daniş iSysboğtB 
Teme! Göksel 
Ali Rıza Işıi 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaogin 
Hamdi Örfe©» 
Hasan Saka 
Ali SanaMeğlu 
Mustafa R. Tarakç*o#ltı 
Muammer Yanmbıyık 

'*fcU-tfld *> : i 

Mahmut T$Sy^' •&&& 

Osman^an 
Atalay Akan 
Vasfı Gerger 
Razi So^er '•-'-•' 
Esat Tekeli 
Sunt Ketâal Yetkin 

VAK 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Büstü Oktar 

Fahri Akgol 

Kâmil BrÜefe 
Sin^lçİ* < •; -•";:; 
İhsan O^iöî -

ZONGULDAK 
Ş&aSİ ©evTİİr — 

Emin Eıijtegif-
AJaâ t Gtttfcî 
SabrFİ^er 
Naim KXÛ8B& 
Orhan Seyfî Orbon 
Nuri Tarkan 

jBeddedmier] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazini Bozca 
Hasan Dînçer 
Şahin Lâçin 
Kemal ösçoban 
Ahmed Veziroğltt 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingöl 
Behçet Gökçen 
AH Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlcı 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Azk Koksal 

Dr, Celal Bamajzanoğlu 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Gihad Baban 
Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çumiıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Senini Yürüten 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

MÜÖLA 
Nuri özsan 
I>r. Mitat Sakaroğlıt 

8İN0B 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirsenk 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğlu 

İOya kotokmtyamtefj 
AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
İsmet İnönü (Cumhur 
başkanı) 

AYDIN 
Emin Bilgen 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Sîmer 

ÇANAKKALE 
ihsan Karesioğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Şeref Uluğ (I.) 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
(İstifa ettiğini Kamu
tayda söylemiştir.) 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 

Raif Dinç 
ESKİŞEHİR 

İsmail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör (I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (I.) 

Raaûn Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekob 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen (I.) 
Sadi Bekter (t.) 
GL Ref et Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Dr. Akfl Muhtar özden 
Recep Peker 
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Ahmet Kemal Söivrili 
(t) " .;;:'." : , , -
Hamdullah S. Taanöver 
Hüseyin Cahit Yalcın 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sami Gülcüoğiu 
Ekrem Oran 
Dr. K&ııran örs • 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 

KASTAMONU 
Fethi Mağa» 

B : 36 M İ 
KAYİERÎ 

Kfcnü GÜMUŞ. : 
Reşit Turgut . 

KTTRffiRlfTtR 
ismail H. Baltacıoğhı 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksat 
(Bakarı) 

KÜTAHYA 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakürç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı ( t ) 

.M® 0 : 1 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr, Cafer Özelçi ( t ) 

MARAŞ 
Hasan Beşid Tanfcut i 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

ÖRDÜ 
Arif Hikmet Onar 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 

/ Açtik MilletvekilUklen j 

Bitli-, 1 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Marı'liîi 
Muş 

I 

t 
1 
1 

1 

&umnı 
Mehmed Ali Yörük» 

i SEYHAN :*m 
Kasım Ener; 
Kaaım Gülek 
Ali Münif Yegena 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel (t.) 

TOKAD 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Seven gil 

YOZGAD 
Dr. Kemal C* Berksoy 

.i 1 . i . • ' • 

»•«« 

T B M M. Banmeın 


