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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Osmanoğlu Badik Kutan'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Adalet Komisyonu ra
poru kabul olundu. 

2624 sayılı Kanunun 4504 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanunla, 

4585 sayılı Kanuna ek Kanun kabul olundu. 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomi 

Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Türki
ye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük sü
relerinin iki ay uzatılmasına; 

Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 
8 nci maddesi ile bu Anlaşmaya bağlı mektupta
ki tasfiye hükümleri süresinin altı ay uzatıl

masına ; 
Türkiye ile Yunanistan arasında imza edi

len Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantıları
nın yürürlük süresinin uzatılmasına dair olan 
Kanun tasarısının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

18 . VI . 1948 Cuma günü saat 1.5 te top
lanılmak üzere Birlerime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 

C. K. tncedayı 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankası arasında 17 . VI . 1948 
tarihinde akdedilen Sözleşmenin onanmasına ve 
bazı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp 
sattırılması ve muhafazasına dair Kanun tasa
rısı (1/361) (Ticaret, Maliye ve Bütçe Komis-
yanlarına); 

Tezkere 
2. — Menkul ve gayrimenkul emval ile bun

ların intifa haklarının ve daimî vergilerin mek-
tumlarmı haber verenlere verilecek ikramiyele
re dair olan 1905 sayılı Kanunun birinci mad
desinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/248) (Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

önerge 
3. — Hatay Milletvekili Rasim Yurdman'nın, 

Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin (V) nci fıkrası 
(2) numaralı bendinin yorumlanması hakkında 
önergesi (4/103) (Ticaret, İçişleri, Adalet, Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
4. — Devlete ait bir kısım binalar satış bede

liyle resmî daireler yapılması hakkındaki 2300 

sayılı Kanunla bu Kanunun 2 nci maddesini de
ğiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/261) (Gün
deme) ; 

5. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü ve 
8 nci maddelerinin yorumlanması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Ekonomi, Ticaret, İç
işleri Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (3/26) (Gündeme); 

6. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
250 079 lira 5 kuruşun silinmesine ve 642 lira 
15 kuruşun da affına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Bütçe Komisyonu raporu (3/223) (Günde
me) ; 

7. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunun geçici üçüncü maddesi hükmünün uza
tılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/90) (Gündeme) ; 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam 
edilecek avukatlar hakkındaki 1263 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/128) (Gündeme). 



BİRİNCİ ÖfUfcÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — 01. Ali Fuad Oebesoy 

KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa),Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Hasan Saka'nın kurduğu 
Hükümetin proçframı 

BAŞKAN — Başbakan Hasan Saka'nın kur
duğu Hükümetin programı okunacaktır, söz 
Başbakanındır. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Sayın arkadaşlar; Hükümetinizin Yüksek Heye
tinize beyannamesini sunacağım. 

Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, 
Anayasa gereğince, tutacağı yolu ve siyasi 

görüşünü aeıklıyarak oyunuzu istemek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunan Hükümetiniz bir 
Parti programına bağlı olduğunu gözönünde 
tutarak, başarmakla görevli bulunduğu işlerin 
teferruatı üzerinde durmaksızın, ehemmiyetli 
gördüğü memleket dâvalarını huzurunuzda be
lirtmeyi daha elverişli bulmaktadır. 

Aziz, arkadaşlar, 
İkinci Cihan Harbinin sona ermesiyle uzun 

ve karanlık bir sürünceme devresine girmiş bu
lunan dünya ufuklarında herhangi bir iyileşme 
alâmeti henüz belirmemiştir. Milletlerarası mü
nasebetlerin bir ahlâk ve adalet nizamı içinde 
gelişebilmesini sağlıyacak ve insanlığın daha 
kötü âkibetlere düşmesini önliyecek başlıca 
çare olarak, Birleşmiş Milletlere inanımız, bu
günün şartları ne olursa olsun devam etmek
tedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış siya
setinin değişmiyeeeğini bu vesile ile bir kere 
daha teyid etmek isteriz. 

İkinci Cihan Harbinin ilk yılından- itibaren 
müşterek insanlık ideali uğrunda Türk Milleti
nin katlandığı ye bugün de hürriyet ve istiklâ
li uğrunda hâlâ katlanmakta bulunduğu feda
kârlıkların ne derece ağır olduğunu bilmiyen 

kalmamıştır. Sekiz yıldır Devlet Bütçesinin 
yarısına yakın, hattâ zaman, zaman yarısından 
fazlası vatan müdafaasına ayrılmaktadır. Bu 
bakımdan durum, harh esnasında olduğundan 
asla daha müsait değildir. Bilâkis, bu masraf
ların uzun yıllar arasız devam etmiş olması, 
millî ekonomi üzerinde gitgide ağırlaşan bir 
baskı yapmaktadır. Fakat, Hükümetiniz, şimdi
ye kadar olduğu gibi bundan sonra Millî Sa
vunma ihtiyaçlarım her ihtiyacın üstünde tu
tacaktır. Zira, Ülke bütünlüğümüzün ve bağım
sız Devlet haysiyetimizin başlıca temelini bun
da görmekteyiz. Bu uğurda, gerekirse, Mille
timizin daha ağır fedakârlıklara tereddütsüz 
katlanacağından şüphe edilemez. 

Sayın arkadaşlar, 
Büyük Meclisin bu Toplantı yılında çıkar

dığı bazı kanunlar, girmiş olduğumuz yeni 
demokratik sistemin temellerini kuvvetlendir
miştir. Yüce Kamutayın tasvibine sunulmak 
üzere bulunan Seçim Kanunu değişiklik tasa
rısı gerçek Demokrasilerin temeli sayılan halk 
iradesinin, iyi niyet sahibi hiç kimsenin itiraz 
edemiyeeeği bir emniyet içinde belirtmesini Bağ
lıyacaktır. Hükümet, önümüzdeki kısmî seçim
lerin ve her seçimin, vatandaşların oylarını 
serbestçe kullanabilecekleri ve neticelerine em
niyetle bakabilecekleri bir tarzda cereyan et
mesine önem vermektedir. Türkiye'de Demok
rasinin tertemiz geleneklerle siyasi ve medeni 
vatandaş haklarını teminat altında bulunduran 
mevzuat üzerinde yükselmesine titiz bir itina 
göstermekte devam edeceğiz. 

Bu arada, Basın Kanununu,, memleket bası
nına düşen yüksek görevin değerini takdir 
ederek, bir taraftan Anayasamızın sağladığı 
hürriyetlerin smırı içinde en geniş tenkid Jıak;-
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kmı tanıyan, fakat diğer taraftan, en medeni 
memleketlerde olduğu kadar ferdin şeref ve 
haysiyetini koruyan bir şekle koymanın lüzu
muna inanmış bulunuyoruz . 

Anayasamızın teminat altına aldığı rejimi
mize zarar verecek propaganda ve tahrikatla 
müessir şekilde mücadele etmek azmindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Vatandaş çocuklarının oylarına dayanan 

sağlam ve kuvvetli bir iktidarla, siyasi ve tabiî 
haklarının her türlü şartlar altında masun ka
lacağından emin bir azlık murakabesi veya mu
halefet sistemini yerleştirmeye çalışmak, gaye
lerimizin başında gelmektedir. İktidarın azlığı 
ezmesini, azlığın da meşru ve kanuni hakları
nın sınırı dışına çıkarak tahakküm yoluna sap
masını Milletimizin asla tahammül edemiyece-
ği istibdat şekilleri saymaktayız. 

Yurdumuzun medeniyet ve refah yolunda 
ilerlemesini halk iradesine dayanan bir idare
nin devamında görüyoruz. Bunun için kanun
larda, sosyal ve politik hayatta olduğu gibi 
her derecede okullarımızda demokratik terbi
yenin yerleşmesine ehemmiyet vereceğiz. 

Değerli Milletvekili arkadaşlarım, 
Biraz önce işaret ettiğimiz dünya durumu, 

bunun neticesi olan ve bütçemizin yarısını kap-
lıyan Millî Savunma giderleri, düzeltilmesi, gi
derilmesi veya azaltılması, yalnız memleketi
mizin gayretleri ile kabil olmıyan bir sıkıntı 
yaratmıştır. 

Memleketimizin çekmekte olduğu sıkıntıları 
dünyanın politik ve ekonomik durumundan tec
rit ederek mütalâa etmenin doğru olamıyacağı-
nı takdir edersiniz. Bütün dünyada ekonomik 
zorluklar henüz azalmış değildir. Hattâ birçok 
memleketlerde bu zorluklar artmaktadır, iç ve 
dış âmillerin elverdiği nispette bu sıkıntıyı gi-
dermiye çalışmak elbette vazifelerimizin ba
şında gelir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yıllardır bütçemizin yarısını alan Millî Sa

vunma masraflarını ve diğer yarısına yakın 
kısmını bulan Devlet kadro giderlerini, öbür 
yandan kültür, ekonomi, sağlık ve bayındırlık 
alanlarında kalkınmamızın gerektiği karşılık
ları ekonomik kaynaklarımızı zorlamadan te
min etmek ödeviyle karşı karşıya bulunmakta
yız. 

. im o : ı 
Bundan dolayıdir ki, Devlet idaresi sorum

luluğunu üzerine alan bir Hükümet bu ödevini 
yerine getirebilmek için Yüksek Heyetinizin 
hem güvenine, hem yardımına dayanarak cesa
retli ve radikal tedbirler almak mevkiindedir. 

Büyük Meclis önünde açıklamak isteriz ki, 
yalnız genel bütçeye dâhil teşkilât kadroları 
her yıl artışlar kaydetmek suretiyle çeşitli öz
lük hakları ile birlikte karşılıkları içinde bu
lunduğumuz yıl bütçesi gelirinin %46 sına ka
dar yükselmiştir. 

Hükümetiniz bu derece yükselmiş olan kad
ro masraflarının daha fazla artmasını önlemek 
kararındadır. Bu kadroyu hizmet ihtiyaçları 
ile mütenasip bir hale getirmek için alınmış 
olan kararın tedrici surette tatbikimi geçilerek 
bütün kadroları yeni baştan düzenlemek, sa
yısı on yıl içinde bir misline çıkmış olan me
murlarımızı, kitle halinde açıkta bırakmıyacak 
şekilde ve mağduriyete sebep.olmıyacak tedbir
lerle, bugün için mümkün olan asgari kadrola
ra varmak istiyoruz. 

İçinde bulunduğumuz hal ve şartlara göre, 
Devlet masraflarında tasarruf lüzumunu gör
memek mümkün değildir. Hükümetiniz bu ta
sarruf gayesini en ciddî şekilde gerçekleştir
mek azmindedir. 

Bu arada, ekonomik kalkınmamız için doğ
rudan doğruya verimli olmıyan ve geciktiril
mesi mümkün olan inşaattan vazgeçmek kara
rındayız. Diğer taraftan, Devlet idare masraf
larının her nev'inde mümkün olan âzami kısın
tıya gitmek suretiyle bütçe yükünü hafifletme
ye gayret edeceğiz. 

Bütçe kısıntı]ariyle birlikte, vergilerimizin 
ıslahı yolunda girişilmiş olan çalışmalara de
vam edeceğiz. Bu arada vergi reformumuzun 
esasını teşkil eden gelir ve usul kanunlarının 
Yüksek Meclisçe bu yıl içinde kabulü dâvanın 

Şunu da kesin olarak belirtmek isteriz ki, 
hallini kolaylaştıracaktır. 
malî durumun sağlamlığı bakımından bütçe 
masrafları için hiçbir suretle emisyon tedbi
rine gitmiyeceğiz. Para değerinin korunmasına 
ve Türk parasının içerde ve dışarda istikrar ve 
emniyet unsuru olımak vasfını muhafaza etmesi
ne itina göstereceğiz. 

Tasarruf yolunda alacağımız tedbirlerin ya
ratacağı imkânlar ne olursa olsun ekonomik kal
kınmamızı bir an önce gerçekleştirmek için, dış 
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krediye ihtiyacımız aşikârdır. Bu yolda yapılan 
teşebbüsler müspet neticelere ulaşmak üzeredir. 
Gerek dış kredilerin, gerek iç finansman imkân
larının müsaade edeceği nispette, başlıca ziraati 
ve diğer ekonomik sahaları kavrıyan, muhtelif 
yıllara ayrılmış kalkınma plânımız yakın bir za
manda tesbit edilmiş bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetinizin üzerinde duracağı ana dâva

ları bu suretle kısaca belirtmiş olduk. Bu görüş
lerimi?! Yüksek Heyetinizin tasvibini kazanır ve 
bize güven oyu verirseniz bu yolda elimizden 
gelen gayreti sarfedeceğiz. Eğer bizleri itimadı
nıza lâyık görecek olursanız, Hükümetinizin bu
günün ağır şartları altında iş görüp muvaffak 
olabilmesi her şeyden önce Yüksek Heyetinizin 
sürekli yardım ve desteğine bağlı olduğunu da 
arzetmeme müsaadenizi dilerim. 

Hükümetin Beyanamesi burada bitiyor. Mâ
ruzâtımı ileri sürülecek fikirler üzerine bilâha-
ra ikmal ederim. (Soldan alkışlar). 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — Ar
kadaşlar, İkinci Hasan Saka Kabinesinin şimdi 
okunan Programı hakkında görüşlerimizi açık
lamadan (İşitemiyoruz sesleri, hoparlörlerin or
tasına geç sesleri). Evvel eski Hasan Saka Ka
binesinin 9 aylık icraatının burada kısa bir iza
hını yapmakta fayda görmekteyiz. Çünkü bu 
izah yardımı ile Meclisin ve Türk Milletinin hâ
diseleri daha kolay ve daha çabuk takdir ede
ceğini umuyoruz. 

Bundan tam sekiz ay yedi gün evvel yani 13 
Ekim 1947 günü Sayın Başvekil bu kürsüde 
okuduğu beyannamesinde : 

12 Temuz Deklârasyonu ile açıldığı va'ad-
olunan yeni devrin esaslarını kanunlaştırarak 
tek partili Hükümet sistemi mazinin karanlıkları
na gömeceğini açık bir va'ad olarak ifade etmişti. 
Dokuz ay henüz geçmiş hayatı içinde Sıkıyöne
timi kaldırmak Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 18 nci maddesini teklifimize uyan bir ta
sarı ile mevzuatımız dışına atmaktan başka hiç
bir eser yaratmadığı (Allah, Allah sesleri). 

Matbuat Kanunu hâlâ o korkunç hali ile 
ayakta durduğu gibi seçim işleri de Millî arzu
yu yerine getirecek şekilde düzeltilmedi. Mec
lisin içinde ve dışında seçimin akli ve kanuni 
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teminâta bağlanması hakkında ileri sürülen çok 
haklı dilekler Milletin isteklerine uygun bir şe
kilde dikkat nazarına alınmış değildir. 

Memlekette büyük halk toplulukları yer 
yer yaptıkları toplantılarda seçimin adli mura
kabe ile emniyeti altına alınmasına dair Millî 
arzuyu tereddütsüz ve herkesin anlamasına lâ-
zimgelen bir vuzuhla ifade ettikleri halde Hü
kümet bu mühim noktada tamamen hareketsiz 
kalmış, başka bir ifade ile Türk Milletinin için
den kopup gelen temiz duygulara karşı silkin
me lüzumunu bile hissetmiş değildir. 

Sıra gelmiş iken hemen açıkça ifade edelim 
ki, bir memlekette seçim Meclis içinde ekseri
yeti haiz olan iktidarın arzularına göre değil, 
seçim sıralarında Milletin izhar ettiği temayüle 
göre yapılmak lâzımdır. Çünkü seçim ve bu 
hakkı emniyet altına alan kaideler, parti mülâ
hazaları dışında kalması lâzımgelen memleket 
şümul mevzulardır. 

Türk Milletinin bütün hassasiyetiyle üzerin
de durduğu seçim işinde herkesin bildiği haki-
katlara yüz çevirerek Türk Milletinin seçim 
hakkını gayritabiî yollara sevketmek kimsenin 
hakkı değildir. Partimiz ve temsil ettiği milyon
larca vatandaş seçimin idare ve belediye meka
nizmasının nezareti altında yapılmasından aldığı 
elîm tecrübelere dayanarak seçim emniyetini 
Türk hâkiminin nezaret ve murakabesine ver
mekte musirdir. Hâkimin seçime nezaret etmesi 
politika ile iştigali demek değildir. İtalya'da, 
Fransa'da Belçika'da seçim tam bizim istedi
ğimiz gibi adlî murakabeye tâbidir. Bu mem
leketlerde hiçbir vatandaş ve birçok siyasi par
ti seçimin adlî murakabe ile icrasını hâkimin po
litika ile meşgul olduğu mânasında anlamamış
tır. " 

Tersine olarak hâkimin bitaraf nezaret ve 
murakabesi kendisine seçime hiçbir hile ve fe
sat karıştırılmadığı kanaatini tam olarak veri
yor. 

Demokraside en ileri giden ve çok par
tili Hükümet usulünü asırlardanberi tatbik 
eden memleketlerde seçim itiraz ve şikâyetle
rini önlemek için en iyi tedbir olarak hâkimin 
murakabesi esası bulunmuştur. Türk Milletinin 
üzerinde ısrarla durduğu bu arzu yerine gelme
dikçe, iktidara gelen her Hükümeti menfi na-
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Zarla karşılamak ve 12 Temmuz Beyannamesi
nin bu mevzuda realize edilmiş hiçbir hükmü 
olmadığına inanmak kadar tabiî bir hareket ola
maz. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Yani, hâkim 
muhakkak politikaya girsin demek. 

İSMAİL HAKKI ÇEVflv (Devamla) — Sa
yın Başvekil birinci programında geçim zorlu
ğunu hafifletecek tedbirleri ön plâna alınmış 
bir Hükümet işi olarak mütalâa ettiği halde, ik
tidar sandalyasma oturduğu gündenberi bu 
mevzu etrafında esaslı bir tedbir alındığını gör
mek bahtiyarlığına nail olamadık. Bilâkis Ti
caret odalarının neşrettikleri rakamlar hayatın 
ucuzlama esasını kaybederek tersine bir istikamet
te süratle ilerlediğini açıkça göstermektedir. Ek
mek ve şeker mevzularında herkesin bildiği şey
ler Hükümetin hayatı ucuzlatma işindeki ma
haretinin canlı bir misali olarak ileri sürülebi
lir. 

Arkadaşlar; bilidindiği gibi ekmekte buğday 
unu nispeti % 50 ye kadar düşürülerek buğdaya' 
nazaran bedelleri çok ucuz olan arpa, mısır, yulaf 
ile geri kalan nispet ikmal edildiği halde bu mah
lut ekmekle halka yüzde yüz buğday unundan 
yapılmış ekmek i'iyatiyle satılmış ve satıl
maktadır. 

Sayın arkadaşlar; 
Hayatı pahalılaştıran ve geçimi zorlaştıran 

bazı hallerin ortadan kalkmaları zamana ve 
memleket dışında kalan ekonomik zaruretlere tâ
bi olduğu inkâr olunamaz. Fakat dış ekonomi 
ile alâkası olmıyan mavzularda Hükümetin tama
men hareketsiz kalmış olduğunu görünce hayalın 
ucuzlaması, yerine sonu geimiyen. bir pahalılık 
seviyesine doğru gidildiğini kabul etmek yerinde 
birşey olur. Hayat ortalama 6 - 7 misli pahalı-
laştığı halde millî ve ferdî gelirlerimiz bu nis
pette artmamıştır. Masrafla gelir arasındaki bu 
i'ark günden güne arttığı içindir ki, bugün ferdî 
ve amelî hayat geçim zorluğu dediğimiz netice 
ile karşı karşıya kalmıştır. 

Muhterem. Milletvekilleri: 
Sayın Başvekil hayatı ucuzlatma mevzuunda: 
İthalât maddelerinde gümrük kolaylıkları te

min edildiğini, zirai istihsali artırmak için bu 
millî sanatı bugünkü ibtidai vaziyetinden kurta
rarak memleketi teknik ve modern bir ziraat 

sistemi ile donatacağını sınaî istihsalde mali
yeti düşürerek verimi çoğaltacağını, büyük ve 
küçük su işlerine lâyık ehemmiyeti vereceğini 
büyük su işleri mevzuu için de başlanmış harb 
yıllan içindeki sebepler yüzünden ikmal edile
memiş işleri intaç edeceğini, 

Madenlerimiz rasyonel işletme esasına irca 
ederek maliyeti düşürüp istihsali artıracağını, 
linyit ve su kuvvetlerinden elde edilecek enerji
leri münakaleye tahsis ederek kömürden yapa
cağı tasarrufla kısmen olsun karşılayacağını, 

Ulaştırma işlerinde tarifeleri yeni baştan göz
den geçirerek hayat pahalılığına müessir olan 
yüksek nakil ücretlerini mâkul hadlere indire
ceğini va delmişti. 

Muhterem arkadaşlar, bugün teessürle mü
şahede etmekteyiz ki, bu vaitlerin bir çokları 
tahakkuk etmedikleri gibi bir kısımları da mem
leket aleyhine olarak ters istikamete doğru yol 
almış bulunuyorlar. 

Hükümet zirai modernize edecek vasıtaları 
ucuz olarak memlekete ithal ve çiftçiye bede
liyle de olsa dağıtmış değildir. Hükümet mü
esseselerinin yaptıkları ziraat aletleri kaliteleri-
rinin düşük olmasına rağmen vatandaşların 
yaptıkları aletlerden ve ithal mallarından daha 
çok pahalıya satılmaktadır. 

Bu sene memlekette bol mahsul var. Fa
kat bu mahsulü iklim zararlarına uğratmadan 
kaldırıp ambarına koyacak köylünün elinde va
sıl ası yoktur. 

Madenlerimizin rasyonel işletme ile istihsal 
kapasitelerinin artırılacağı vadi menfi netice
ler vermiştir. 

Linyit ve su kuvvetlerinden istihsal oluna
cak elektrik enerjisini sanayi ve münakaleye 
tahsis ederek bu işlerden tasarruf edilecek kö
mürü harice satmak taahhüdü uzun vadeli ol
masına rağmen şimdiye kadar bu işlerin otüd-
lerine bile başlanamamıştır. 

İstikbalden ümit kıran bu haller yetmiyor
muş gibi, memleketin faidesiz bazı ithal mal
larına döviz verilmek suretiyle serbest döviz 
istokları artırılmış, altın istokları da yarıya ya
kın nispette azalmıştır. 

1948 senesi, ilk üç ayında yaptığımız ithalât 
ihracatımızdan 86 milyon litre fazladır. Bir 
memleketin dış ticaretinde ithalât fazlalaşır, 
ihracat azalırsa o memleketi bekliyen korkunç 
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âkibeti bilemeyiz, burada açıklamaya lüzum var 
mıdır? 

Bu konu etrafındaki düşüncelerimizi tamam
larken 7 Eylül kararlarının istinadettiği sebeple
ri bir kere daha Türk milletinin mütalâa ve takdi
rine arzetmekte faide vardır. Bu kararı alanlar 
Türk parasının dış kısmının ecnebi dövizlerine 
nazaran yüksek olması sebebiyle ihracat yapı
lamadığını, ihracat yapılamayınca müstahsilin 
zor duruma düştüğünü*, aynı zamanda döviz te
darik edilemediği için Millî Müdafaa ihtiyaç
larının sağlanmasında müşkülât çekildiğini söy
lüyorlardı. Paramızın dış kıymetini düşürmekle 
ihracatımızın çoğalacağını ve istihsalin genişli-
yeceğini iddia ediyorlardı. 

7 Eylül kararından sonra Türk müstehliki, 
bu karardan evvel ithal mallarında çok yüksek 
fiyatlarla bu malları satın almak durumuna 
düştüğü halde ihracettiği inalların bedellerinde 
aynı nispette bir tezayüt elde edememiştir. 

İktisadi düzenimizin bozukluğu memleketi 
belli olmıyan bir âkibete sürüklüyor. 

Hükümet bugüne kadar sürüklendiğimiz bu 
âkibet karşısında tam bir aciz içinde hâdiselerin 
neticelerini tevekkülle seyretmekten başka bir 
iş yapmış değildir. 

Birinci Hasan Saka Kabinesinin hayatını 
böyle hulâsa ettikten sonra yeni okuduğu prog
rama ait görüşlerimizi izaha başlıyoruz. 

Bu konuda ilk münakaşa edilecek nokta 
Muhterem Başvekilin eski kabinesine dahil bu
lunan sekiz Bakanı hangi sebeple kadro harici 
bıraktığını bugüne kadar açkılamamış olması
dır. 

Demokrat idarelerde eski Başvekil yeni Ka
bineyi teşkile memur edilecek olursa yeni Kabi
nenin kadrosu haricinde kalan zatları hangi 
siyasi veya şahsi sebepler yüzünden mesuli
yetten ayırdığını hemen açıklar. Yeni program 
eski programa nazaran değişmiş hükümleri ihti
va etmediğine göre bugünkü Hükümetin kadro
su haricinde kalan zatlarla Başvekil arasında 
siyasi bir görüş ihtilâfı mevcut olduğu iddia 
edilemez. Şu halde eski vekiller neden dolayı 
yeni Hükümetin mesuliyetine iştirak ettirilme
mişlerdir. Başvekilin bu esaslı noktayı kürsüde 
izah etmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, Hükümet beyannamesinin bir 
fıkrasında (Vatandaş çoğunluğunun oylarına 
dayanan sağlam ve kuvvetli bir iktidarla siyasi 
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I ve tabiî hakların her türlü şartlar altında ma

sun kalacağından emin bir azlık murakabesi 
veya muhalefet sistemini yerleştirmeye çalışmak 
gayelerimizin başında gelmektedir. İktidarın 
azlığı ezmesini azlığın da meşru ve kanuni hak
larının sınırı dışına tahakküm yoluna sapmasını 
milletimizin asla tahammül edemiyeceği istib
dat şekilleri saymaktayız) demekle neyi söyle
mek istediğini açıkça ifade etmemiştir. 

Sağlam ve kuvvetli bir iktidar ancak mille
tin emniyetle tezahür etmiş iradesine dayanan 
hukuki vasıfta bir iktidar olduğunu herşeyden 
evvel ifade etmek çok yerinde olur. Bundan 
sonra. Hükümet bu cümlede muhalefet mura
kabesine yer vermek hususundaki mütalâasını 
bir gaye olarak ileri sürdüğü görülüyor. Bu ifa
delerle muhalefetin kendi himaye ve mü
samahası ile kurulduğunu söylemek istiyorsa 
iktidarın karşısında dim dik duran muhalefetin 
iktidarın müsamahası ile değil şartlar ne olursa 
olsun ve ne şekilde tecelli ederse etsin tabiî 
haklarını elinde tutmaya azmetmiş olan Türk 
milletinin içinden kopup gelen ve her engeli yı
kan bir iradesiyle kurulmuş olduğunu bilmiyen 
var mıdır? 

İktidarın azlığı ezmesi ve azlığın da meşru 
ve kanuni haklarının sınırı dışına çıkarak ta
hakküm yoluna sapmasını milletimizin asla ta
hammül edemiyeceği istibdat şekli sayan Hü
kümet bu cümle ile de neyi murat ettiğini açık 
olarak ifade etmemiştir. 

Eğer organize muhalefeti temsil eden De
mokrat Partinin meşru ve kanuni yollar dışına 
çıkarak iktidara tahakküm etmek istediğini 
soyuyorlarsa hemaıı söyliyelim ki, Partimiz si
yasi mücadelelerini daima kanun çerçevesi için
de yapmayı şiar edinmiş olan siyasi bir hüvi
yettir. 

Son haftalarda yurdun muhtelif yerlerinde 
seçim emniyetini sağlamak için adlî teminat is-
tiyen vatandaşların hareketi yukardaki fikrin 
açıklanmasında bir âmil olmuş ise Hükümetin 
bu noktada büyük bir görüş hatasına uğradığı
nı söylemek de hiç hata olmaz. Çünkü toplan
tı yapmak ve bu toplantının muayyen bir şeyin 
yerine getirilmesini istemek Anayasa'nm Türk 
Milletine sağladığı haklar içindedir. Bu ba
kımdan bu toplanmalar kanuni oldukları kadar 
demokrat kaidelerine de uygundurlar. 

I Bu hâdisenin en hazin tarafı dünya milletleri 
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arasında yalnız Türk Milletinin şeyim emniyeti
ni istemek için toplantı yapmak zorunda bıra
kılmış olmasındadır. Seçim emniyetini sakla
mak için yer yer yapılan toplantıların sebep
leri üzerinde durulmamış olması iktidarın siya
si basiretsizliğinden başka bir mâna ile izah edi
lemez. 

Muhterem Başvekil, beyannamesinde ruhlu 
bir nokta olarak tasarrufa riayet konusunu ileri 
sürmüştür. Yarı müddetini bitiren 1948 Bütçe
sinde bu tasarrufun nasıl yapılacağını program
dan anlamak kabil değildir. 

Hükümet, 1948 Bütçesindeki masrafın % 50 
sinin Millî Savunmaya % 46 sının kadro mas
raflarına tahsis edildiğini söylüyor. Bu mevzuu 
mütalâa etmeden evvel Millî Müdafaa masraf
ları ile kadro masrafları hakkında Hükümetin 
rakama dayanan sözü üzerinde durmak zarure
tini duyduk. Bilindiği gibi, 1948 Masraf Bütçe
si yekûnu 1 243 000 000, Millî Savunma Bütçesi 
ise 377 milyondur. Bu rakamlar bütçe ile muay
yen olan Millî Savunma masrafları um bütçe 
masraf yekûnunun % 30 unu aşmadığını gösteri
yor. Şu halde Millî Savunma masrafının % 50 
olduğu hakkındaki beyan hesaben yersiz kal
maktadır. Bu yersizlik bize aynı zamanda baş
ka. acı bir hakikati hatırlamaya vesile oluyor. 
O da şudur; 1 milyar »H3 milyondan 377 milyon 
çıkınca geriye 866 milyon kalır. Bu netice 
bütçenin % 70 takatinin kadro ve diğer Devlet 
masraflarına, % 30 takatinin Millî Savunmaya 
verilmesi demektir. 

Dünyadaki siyasi şartlarda ehemmiyetli bir 
değişiklik olmadığına göre, Hükümetin sene 
ortasında Millî Savunma masraflarından esaslı 
bir tasarruf yapabileceğini zannetmiyorum. 

Harb yılları İçinde kadroyu bir misli artır
mış olan îktidar Partisi Hükümetlerinden biri
sinin Başkam olan Muhterem Hasan Saka'nm 
en yüksek hacmim bulan Devlet kadrosunda 
uzun veya kısa vadeli bir icraat ile değişiklik
ler yapabileceğine ve bu sayede bütçede ta
sarruf imkânlarını temin edeceğine inanmak 
için ortada mâkul hiçbir delil yoktur. 

Muhalefet Partisi Devlet masraflarında esas
lı bir tasarruf yapılarak Türk mükellefinin eda 
kabiliyeti üstüne çıkan bütçe yükünün hafifle
tilmesini ısrarla istediği iki sene içinde bu işe 
yine îkt idar 'm verdiği tek cevap hayır olmuş
tur, 
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I Millî işleri memleket şümul bir olgunlukla 

mütalâa etmiyerek partizanlığın dar çerçeveleri 
içine sokmuş olmanın elîm cezaları milletimizin 

sırtına haksız yere yükletil mistir . 
Muhterem arkadaşlar; Türk milleti Millî 

Savunmanın sağlanması için gereken fedakârlığı 
bugüne kadar nasıl yapmışsa bundan sonra, da 
yapacağına asla şüphe edilemez. Bu bahiste 

j kendisinin tek arzusu faydasız masraflardan 
i vazgeçihuesidir. Hükümet beyannamesinde de 
I kabul edildiği gibi 'Türk Devleti uzun scneler-

denberi bir teşkilât ve kadro hastalığına tutul
muştur. Her Hükümet bu mârazi halden ken
disini kurtaramadığı için 1948 senesi umumi 
bütçesinde kadro masrafları ve bunların mütem
mimi ıdan diğer masraflar masraf bütçesinin 
yarısına yakın bir hadde kadar yükselmiştir. 

Bir Devletin bütçesinde masrafın yarısına, 
yakın miktarını kadro masrafına tahsis elnıek 
zarureti hasıl olursa, bu bütçe ve onu tatbik et
mek mesuliyetini üzerine alan İcra Kuvvetinin 
yapıcı olduklarına nasıl inanabiliriz? Ve yapıcı 
vasfını taşumyan bir İcra, Kuvvetine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi nasıl güven oyu verebilir? 

Muhterem arkadaşlar; Muhalefet Partisi ye
ni Hükümetin geçmiş hayatına bakarak gele
cekle bu Hükümetin yeni bn- iş yapabileceğine 
kaani değildir ve bu kanaati yüzünden Birinci 
Hasan Saka Kabinesine verdiği güvensizlik oyu
nu İkinci Hasan Saka Kabinesi için de kullan
makla vicdanını tatmin edecek ve kendisini des-
lekliyen Türk Milletinin samimî arzularını bir 
kere daha ortaya koymuş olacaktır. 

Sözlerimize son. verirken kullandığımız kırmı
zı oylarla- Demokrat Partinin muhtelif sebepler
le dış politika hakkımla izhar ettiği kanaatin de
ğişmemiş olduğunu beyan ederiz. (Sağdan al
kışlar ve bravo sesleri). 

I MBMBT OĞIVA (Eskişehir) —• Muhterem 
i arkadaşlar; bugün programı müzakere edilmek

te» olan ikinci Hasan Saka Hükümeti, son iki 
J yıl içinde iktidar' Partisinin karşımıza çıkan 
| üçüncü kabinesidir. Simdi okunan bu programın 
! muhtevası ve mahiyeti hakkında sarih bir fikir 
i sahibi olabilmek ve bu arada iktidarın kudret 
| ve kabiliyetini ölçebilmek için bu Hükümetler 
! icraatına kısaca bir nazar atfetmek yerinde 

olur. 
| 21 Temmuz seçimlerinden sonra iş başına ge-



B : 73 18 . 6 
tirilen Recep Peker esasen memleketin ciddî 
bir durum arzeden iktisadi ve malî işlerini; al
dığı 7 Eylül kararlariyle büsbütün sarsmış ve 
memleketteki demokratik gelişmeye de ayak 
uyduramıyarak çekilip gitmiştir. 

Birinci Saka Hükümeti ise Anayasanın te
minat altında bulundurduğu hak ve hürriyetle
ri, 12 Temmuz beyannamesi diye adlandırılan 
şahsi bir görüşün çerçevesi içinde mütalâa gibi 
dar bir zihniyetin mümessili olarak iç politi
kada ileri bir gayret gösterememiştir. İktisadi 
malî ve ticari sahalardaki başarısızlıkları ise 
aşikârdır. 

Bu variyetler karşısında istifa ettiği anlaşı
lan Sayın Saka'nın, yeniden sekiz bakanı de
ğiştirerek bir Hükümet mesuliyetini yük
lenmede gösterdiği cesaretin mânasını an
lamak mümkün değildir. Görünüşe göre, bi
rinci Saka kabinesindeki muvaffakiyetsizlik-
ler bu suretle yeni kabinede mevkilerini ırıııha-
fazla edemiyeıı Bakanların omuzlarına yükletil
mek vaziyeti hâsü olmaktadır. 

Karanlıkta cereyan eden Hükümet tebeddü
lü bu suretle izah edilmek istenilirse hatırlat
mak lâzımdır ki, yeni Hasan Saka kabinesinin 
de ehemmiyetli gördüğü memleket dâvalarının 
mesuliyetini taşıyan Bakanlar yerlerini muha
faza etmektedirler. 

Aziz arkadaşlar, Hükümet, memleketin ihti
yaçlarını ve ıstırablarını âdeta görmemezlikten 
gelerek programında bunlara bir yer dahi ayır
mamış ve yapılacak işler hakkında da sarih bir 
fikir vermekten ve ihtiyar edeceği yolları gös
termekten de âdeta kaçınmıştır. En mühim mev
zulardan olan ziraat ve iktisat işleri üzerine 
programda, sırf birşey yazmış olmak kastiyle 
gayet umumi ifadelere rastlanmaktadır. Bilin
diği üzere memleket iktisadiyatının kalkınması 
bugün her şeyden evvel zirai istihsalin artırıl
masına vabeste olduğuna göre bunu sağlıyacak 
tedbir ve imkânlardan bahsedilmemesi cidden 
acıdır. 

Programda bütçenin umumi durumu üzerin
de fazla duran Hükümet yapılmıyan ve ya-
pılamıyan bütün işlerin kabahatini sadece im
kânsızlıklara atfederek işin içinden sıyrılmakta 
ve bu suretle de kendini masum mevkiinde 
göstermeye gayret etmekte ve böylece şimdiden 
kabul edilen ademi muvaffakiyetin mazeretleri 
verilmektedir. 
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Bu programiyle Hükümet âdeta yeni bir mü

dafaa mevziine çekilmiş yalnız ve yalnız teşkilât 
olarak ayakta durabilmek imkânlarını arama 
yoluna girmiştir. Hükümet hâdiselerin taz
yik ve şevkiyle düne nazaran daha müşkil du
rumda olduğunu yenice müşahede eder gibi gö
rünmektedir. Programın taşıdığı bu zihniyer 
ve derpiş ettiği tedbirlerle Hükümetin yarın 
karşılaşacağını tabiî saydığımız daha kötü âki-
betleri şimdiden farkedememesi ihtimali karşı
sında teessüre düşmemek mümkin değildir. Bir 
memleket idaresinde ileri görüşlü olmayı bah
şeden bu asrın tecrübe ve bilgilerinin henüz İk
tidar Partisi Hükümetlerince ele almmıyan 
mevzulardan olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir Hükümet programı realist bir görüşle 
tevarüs ettiği durumu bütün açıklığı ile bile
rek, imkânlarını ölçerek, vasıtalarını gözönün-
de bulundurarak muayyen ve fakat kesin icra
at ve tedbirleri gösterme zorundadır. Neticele
ri istihsal için hangi yollardan ve imkânlardan 
istifade edeceğini sarih ve kanaatbahş şekilde 
ifade etmek mevkiindedir. Bu görüşler muva
cehesinde müzakeresine başladığımız vesika 
ciddî bir program sayılamaz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de programda 
ehemmiyetlerinden dolayı ele alman bazı me
seleleri yakından tetkika b aslıya lım. 

Birleşmiş Milletlere olan güven ve inanımı
zın devamına ve bu suretle de insanlığın daha 
kötü akıbetlere düşmesini önlemeye matuf dış 
siyasetimizin değişmemesini memnuniyetle kar
şılarız. Ancak memleketin bu imanı ve hür, 
müstakil yaşama aşkı yanında coğrafi vaziyeti
nin gerektirdiği ve bahşettiği hususiyetler ica
bı olarak bir intizar durumunda kalmak değil 
yine aynı gayelerin emniyet altına alınması için 
bu siyasetin kuvvetlendirilmesini sağlıyacak 
her türlü siyasi ve mmtakavi tedbirlerin alın
ması ve ön plânda olarak iktisadi imkânların 
da muvazi yürütülmesine gayret sarfedilmesini 
zaruri görürüz. 

Aziz arkadaşlar, memleketimizde demokra
tik idarenin bütün icapları ile ve süratle ger
çekleşmesi zaruretini takdirde iktidar, kendine 
mahsus mutaassıp bir zihniyetten kurtulamadı
ğı için mütemadiyen gecikmek gibi bir mesuli
yet altındadır. Hükümet programının iç politi
kaya taallûk eden ifadeleri de bu noktadan tat-
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miu edici değildir. İkinci Hasan Saka Kabine
sine göre bir yıldır demokrat sisteminin temel
lerini kuvvetlendiren bazı kanunlar çıkarıl
mıştır. İdari makamlar tarafından vatandaşla
rın şahsi masuniyetlerinin ihlâl edilmesine im
kân vermek gibi Anayasa hükümlerine aykırı 
bir kanun maddesinin ilga edilmiş olması istis
na edilirse ortada bu yolda elde edilmiş bir ne
tice yoktur. Harekete geçtiği anda saatlerle öl
çülecek zaman zarfında mühim kanunlar vücu
da getirmekle inkılâpçı karakterini ortaya koy
mak istiyeıı İktidar Partisi Meclis Grupunun 
21 Temmuz 1946 seçimlerinden sonra da millî 
iradenin hâkimiyetinin teminat altına alacak 
kanunların çıkarılması işinde gösterdiği tered
dütler bu nıevzudaki zaruretin ve mesuliyetin 
gereği gibi ihata edilmediğini gösteren bir de
lildir. 

Meclis Komisyonlarında incelenmekte olan 
Seçim Kanununu önümüzdeki kısmi seçimlerde 
tecrübe edilecek gibi bir anlayıştan kurtarmak 
ve 21 Temmuz 1946 seçimlerinden doğan bütün 
noksanların ve yolsuzlukların tekerrürüne im
kân vermiyecek bir şekle getirmek zarureti var
dır. 

Matbuat Kanunu tenkit hakkını tanıyan bir 
.şekle koymanın lüzumuna girintili çıkıntılı ifa
delerle de olsa programda yer verilmesi Seki
zinci Büyük Millet Meclisi tarafından iki yıl ev
vel bu kanunda alelacele yapılan değişikliklerin 
demokratik zihniyetle izahı kabil olmadığı hak
kındaki görüşümüzü geç te olsa teyit eden bir 
itiraf mahiyetindedir. Bu da gösteriyor ki, İkti
dar Partisi demokratik inkılâba ayak uydur
makta gecikmektedir. Bu vaziyeti hâkimiyetin 
kayıtsız şartsız milletin olduğu temeline dayan
ması lâzımgeleıı iktidarın Millî ve inkılâpçı va
sıf lariyle izah etmeye imkân bulunmamaktadır. 
Sizler ve bizler ne yaparsak yapalım ve nasıl 
düşünürsek düşünelim milletimizin ruhundaki 
vatan muhabbeti ve hürriyet aşkının her müş
külü yeneceğine inandığımızı ifade etmek iste
riz. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet programın
da bütçenin takriben yarısını maaşlara, yarısı
nın da Orduya tahsis edildiği ve memur kadro
larının on yılda bir misline çıkmış olduğunu be
lirtiyor ve âdeta bu vaziyet karşısında ben ne 
yapayım demek istiyor. Hemen hatırlatmak ye
rinde olur ki, Hükümetin dahi sikâvetini mu

cip olan bu -durumda, ne yapalım ki, İktidar 
Partisi Hükümetleriniıı yıllardanberi süregelen 
basiretsiz icraatının hisseleri büyüktür. 

Hükümet bu vaziyet karsısında kadro mas 
raflarının artmasını önliyeceğini ve hizmet ili 
tiyaçJariyle mütenasip bîr hale getirmek için de 
alman kararları tedricen tatbik edeceğini. Dev
let masraflarında tasamı 1' yapacağını ve bazı 
inşaattan sarfı nazar edeceğini bir tedbir ola
rak öne sürmektedir. 

Bugünkü haliyle kadrolarda kayda değer ta
sarrufların yapılabileceğine emin bulunmak
la beraber uzun vadeli bir görüşle esasen nok
san olan ve daima da artan memleket ihtiyaç
ları karşısında Hütçe yükünün bu bakımdan ha-
fifletilebileceğine inanmak biraz da, kendi ken
dimizi aldatmak olur. 

Devlet, masraflarından yapılacağı söylenen 
tasarrufların aeıklananıamasını ise bu hususla 
ki kifayetsizliğin bir delili saymaktayız. 

Vazgeçileceği söylenen bazı inşaat tutarları
nın. da elimizdeki bütçe içinde kayda değer bir 
yekûna, ulaşamayacağına da, kani bulunuyoruz. 

§n hale göre beslenen ümitlerin sadra, şil'a 
verir neticeler doğıırmıyacağı pek tabiîdir. 
Kaldı ki, memleket idaresini emrivakiler serisi 
ne kaptıran bir zihniyet ve idare sistemi içinde 
İktidar Hükümetinin cesaretli ve radikal bir şe
kilde bu işleri ele alabileceğini ummak da ye
rinde olmaz. Diğer taraftan memleket müda
faası için gereken her türlü fedakârlığı yapan 
Türk Milletinin bundan sonra, da bu uğurda 
esirgiyceeği hiçbir şey yoktur. Ancak bu 
maksatla Millî Savunmaya ayrılan ve 'Bütçenin 
yarısına baliğ olduğu söylenen sarfiyatın verim 
lilik nispetini artırmak suretiyle kayda değer 
tasarrufların yapılabileceği tabiîdir. .Bu husu
sa da, Hükümetçe alınan ciddî tedbirlerin mev
cudiyetinden henüz haberdar bulunmamakta 
yız. 

(•»örülüyor ki, Hükümetin bel bağladığı im 
kânlar ümit verici değildir, h'akat buna muka
bil alınması mümkün ve çeşitli sahalara şâmil 
birçok tedbirler üzerinde de Hükümet durmuş 
değildir. 

Muhteremi arkadaşlarım; Hükümetin üzerin
de ehemiyetle durmasını gerektiren ekonomi iş
lerine dair programda en ufak ciddî görüşlere 
yer verilmemesi ve âdeta bu konuların sükûtla 
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geçiştirilmesi bizleri derin bir hayret içinde bı
rakmıştır. Millî Ekonominin arzettiği bugünkü 
müşkül durum karşısında Büyük Meclis ve bu
lun halk efkârı Hükümetin bu sahada alacağı 
tedbirleri dört gözle beklemekledir, Bu mem
leketin iktisadi varlığını muhafaza için de asga
ri lüzumlu şartlardan telakki edilmelidir. Puma 
rağmen mevzuun gereği gibi ele alınmamış ol
masını, bu işlerden Hükümetin haberdar olma
masına atfetmek olmadığına göre kendisinin ka
ra rsız ve ne yapacağını şaşırmış olduğuna ham
letmek hakikate daha uygun gelir. 

Programın bu sükûtu karşısında memleketin 
iktisadi gidişini kısaca belirtme yerinde olur. 

Memlekette günden güne artan geçim zorlu
ğu bütün vatandaşları hergiin biraz daha 
ye'se düşürmektedir ve bugünkü seyriyle de bu
tum artacağını kabul etmek lâzımdır. 

Haricî ticaret, yönünü ve prensiplerini kay
betmiş, açık, artmıştır. Bunun yanısıra tütün, 
fındık ve saire gibi yüzlerce milyon liralık ih-
ra ç ı n al I arım ı z sat il anı anı akt ad ir. 

Bir yıl evveline nazaran 230 milyon lira ek
sik, döviz ve altın istoklarmm gelecek devre
lerde daha da azalacağı anlaşılmaktadır. Dün
ya. piyasasında sağlam para vaziyetini kaybe
den islerlini dahi arayacağımız günlerin gel
mesinden korkabiliriz. 

Bütçemiz açıktır. 1948 yılının ilk dört ay
lık vergi tahsilatı bir yıl evveline nazaran 31 
milyon lira eksilmiş, tahmine göre ise 10 mil
yon liralık bir artış göstermiştir. Buna muka
bil Mayıs ortalarına kadar gelen Kanun tek
lifleriyle 38 milyon liralık tahsisat istenmek
ledir. Vergi tahsilatının önümüzdeki aylarda 
lehe neticeler vereceğine ümit bağlamak yerin
de olmaz. 

Ayrıca önümüzdeki günlerde iki yüz kü
sur milyon liralık yeni bir tahsisat talebinin 
hazırlandığı da öğrenilmiştir. 

delecek yıllara sâri yalnız iki kalemde 20 
milyon liralık tahsisat talebini kabul etmiş bu
lunuyoruz. 

Devlet borçlarında bir eksilme bahis mev
zuu değildir. 

Memleket dahilindeki istihsal maliyetleri 
umumiyetle artmaktadır. 

Bütün bunlar güdülen yanlış ve sakat ikti
sadi politikanın tabiî birer neticesidir. 

Programda emisyon tedbirlerine başvurma
yacağını taahhüt eden Hükümetin, neticede 
emisyona inkilâp veya o fonksiyonu intaç eden 
malî mevzuat imkânları gözönünde tutmadığı 
anlaşılmaktadır. Bugün reeskonta tâbi tutulan 
senetler tetkik edilecek olursa bunların hemen 
c/f 80 nine yakını Hazine kefaletini haiz bono
lar teşkil etmekte ve bir yıl evveline nazaran 
da yüz küsur milyon liralık artış kaydetmek
tedir. 

iki ve buna benzer yollardan yapıiagelen 
emisyonların iktisadi hayata inikasları aynı 
neticeleri doğurmuş ve doğuragelmekteclir. Bu 
itibarla Hükümetin bu sahadaki taahhüdünü de 
yerine getirebileceğine inanmak güçtür. 

Ekonomik hayatın şiddetle ihtiyacı olan dış 
kredilerden istifade imkânlarının bugüne ka
dar tahakkuk ettirilmemiş olması da üzerinde 
ehemmiyetle durulacak hususlardandır. 

Diğer taraftan alelûmum Hükümet işlerinde 
âmme menfaati ve duygusunun hâkim olmadığı 
ve mesuliyet mekanizmasının işlemediğini gös
teren sarih deliller karşısında endişe duyma
mak kabil değildir. Amerika'dan mubayaa 
olunan gemiler hakkında bir soru vesilesiyle Bü
yük Meclisin edindiği malûmat endişe verici 
mahiyettedir. 

7 Eylül Kararlarından, sonra girişilen hububat 
ihracatı ve bu ihracata karıştığı ileri sürülen 
yolsuzluklar, hububat stoku hakkında muhtelif 
vesilelerle istenen malûmatın Hükümetin ver
mekten imtina etmesi, son aylar zarfında çeki
len ekmek sıkıntısı gibi olaylar bir arada mü
talâa edilirse Hükümet işlerinin ne dereceye ka
dar gündelik zihniyetlerle tedvir edildiğini an
lamakta güçlük çekilmez zannederiz. 

Keza şeker sıkıntısını karakteristik bir misa
li olmak üzere kaydetmek yerinde olur. Şeker 
istihlâkinin artışına mukabil istihsalin muayyen 
bir seviyede sabit kalışı karşısında memleketi
mizde bir şeker darlığına doğru gidildiği bun
dan sekiz ay evvel belliydi. Hal böyle iken Hü
kümetin vaktinde ne istihlâki tanzim ve ne de 
ihtiyacı karşılamak yolunda bir tedbir almaması 
yüzünden halk şekersiz kalmış ve bu madde ye
niden ihtikâra mevzu teşkil etmiştir. Büyük şe
hirlerde evvelâ nüfus başına bir kilo olarak 
yapılan tevziatın bu ay iki kiloya çıkarıldığını 
işitiyoruz. Ayda on bin.tonluk şeker istihlâkini 
karşılamıyan Hükümetin bu ölçüde şeker tevzii-
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ne kalkışması her işte olduğu gibi bu ihtiyaçta 
da hakkını aramıyan köyün ve köylünün ta
nı a ı nen ihmal edilmesi bahasına mümkün olmak
tadır. Bu da programı halkçı, adı halk olan ik
tidar Partisi Hükümetlerinin icraatına ayrı bir 
misal teşkil eder. (Sağdan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; okunan Hükümet pro-
granıı bir bakıma göre kendine mahsus kadrosu 
ve zihniyetiyle İktidar Partisinin, yıllardanberi 
takip edegelmekte olduğu politikanın isabet
sizliğini belirten bir vesika mahiyetindedir. 

Diğer taraftan birinci Hasan Saka Kabine
sine ait programın aşağı yukarı tamamen kâğıt 
üstünde kalmış olmasına rağmen yeni Hüküme
tin de Hasan Saka'nın şahsında temsil edilmiş 
olması, cesaretli ve radikal tedbirler almak id
diasına rağmen bu Hükümetten devam edip ge
len isabetsiz politikayı tasfiye ve tanzim edebi
lecek bir azim ve iradeyi beklemeye imkân ver-
miyen ayrı bir sebep teşkil etmektedir. Bu gö
çüş ve anlayışlar muvacehesinde Yeni Hüküme
te güvenimiz olmadığını ifade ederken bu mem
leketin kaderinin şahıslar üstünde prensiplere 
'bağlı ve politika faaliyetlerinde doğruluktan ve 
ahlâk prensiplerinden ayrılmıyacak imanlı ve 
demokrat ruhlu ellerde yükseleceğine inanıyo
rum. (Sağdan alkışlar). 

SİNAN TEKELÎOOLIJ (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, tesadüfe bakınız ki, bendeniz de bazı 
noktalarda Hasan Saka Hükümetinin faydalı 
isler yapmış olduğunu söylemek borcundayım. 
Benden evvel söz alan demokratlar Hasan Saka 
Hükümetinin hiçbir şey yapmadığını söylediler. 
Çok âlâ biliyorsunuz ki, bendeniz her zaman Hü
kümetin birçok yolsuz notlarını arıyarak onları 
lenkit etmek ve bu suretle memleketin ve mille
tin arzularını yerine getirmek istiyen bir Millet 
vekiliyim. 

Hasan Saka'nın bugüne kadar demokratik 
hayatta almış olduğu' istikameti takdir etmemek 
benim gibi tek partili bir devirde aşağı yukarı 
i'ubu asır ıstırap çekmiş bir adam için mümkün 
değildir. 

Hasan Saka Halk Partisi içinde enevvel Baş
bakan olarak demokratik sistemi kurmak için 
ortaya atılmış bir Başbakan olarak göze çarp
maktadır. 

Hasan Saka yalnız polis vazife ve salâhiyet 
kanununu değiştirmekle kalmamıştır, aynı za
manda milletin % 90 mm istediği din işlerini yo

luna koymuş ve bunu bugün bir kanun haline 
ifrağ etmek üzere bulunmuştur. 

Hasan Saka, memleket haricine çıkarılan ve 
birçok yolsuzluğa mesnet olan Toprak Ofisin iş
lerini meydana çıkarmış ve onları bugün, Meclise 
vererek tahkikatın Meclis safhasında da ikmaline 
sebep ve vesiyle olmuştur. (Bravo sesleri). 

Hasan Saka, her zaman milletin, bilhassa, kar
şımızdaki Partinin intihaptaki, bundan evvelki 
intihaptaki yapılan yolsuzlukları önliyecek olan 
Seçim Kanununu yenilemek üzere Parti Grupu-
ua gelmiş ve l'arli Orupuuda bu kanunun tebdil 
safhalarını lamamiyle ikmal ederek Meclisin muh
telif encümenlerine şevketin iştir. 

Hasan Saka intihapta rol oynıyacak olan 
yüksek mevkili mülkiye memurlarının da inti
hap işlerinden mesul olmasını teminen Memurin 
Muhakenıat Kanununun tebdili safhasına el atmış 
bulunuyor. 

Komünistlerle mücadele, suiistimal, irtikâp, 
irtişa işleri ile alâkadar olmayı kendisine şiar 
ittihaz etmiştir. 

Bundan başka Ankara'da 70 bin nüfusun ba
rınmakla olduğu gecekondu evlerinin sahiplerine 
temlikini temin eden kanunu Meclisten çıkar
mıştır. 

Buraya kadar Hasan Saka'nın yapmış oldu
ğu işleri tadat e t l im . Şimdi Hasan Saka'dan 
şüphesiz ki, itimat reyi vereceğimize göre bizim 
de ondan istiyeceklerimiz var. Hiç. şüphe yok ki, 
itimat reyi verdikten sonra, millet huzurunda 
Hasan Saka'nın iş yapabileceğine ve genç ela
manlardan teşekkül etmiş olan Hükümetin mil
letin arzularını yerine getireceğine itimadı 
mızı biz reylerimizle ihsas etmiş bulunacağız. 
Binaenaleyh millet muvacehesinde Hasan Saka 
Hükümeti iş görmez bir vaziyete düşerse biz de 
mesul mevkie düşmüş oluruz. Şimdi bunun 
için ben Hasan Saka'dan şiddetle rica edeceğim 
nokatı teshil ettim, bunları kendisinden isti
yorum. Bun.la.rdan en evvel ve en önde irtikâp, 
irtişa ve suiistimalleri merhamet, ve şefkali el
den bırakarak takip etmek ve failleri askerî 
mahkemelere süratle (evdi ederek en ağır ce
zalara çarptırmaktadır. (Uürültüler, ant i de
mokratiktir sesleri) (Adlî mahkemelere itima
dınız yok mu sesleri) demokratiktir, itimadım 
vardır. 

Sonra arkadaşlar, Devlet Dairelerinde hepi
niz biliyorsunuz ki, kanepe koltuklar bir taraf-
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ta, bir tarafta da vantilatörler. 50 - 100 mumluk 
lâmbalar bu dairelerde gündüzleri dahi yan
maktadır. Yine bir taraftan vantilatör, bir ta
raftan da soba yanmaktadır. Kanepe koltuk 
mükemmel, gidiyorlar buralara kuruluyorlar. 
Tabiatiyle işler de ona göre görülüyor. Yine 
dairelerde kadınlar trikotaj işleri yapıyorlar. 
Başbakandan şiddetle rica ediyorum; derhal bu 
dairelerdeki koltuk ve kanepeleri kaldırsınlar. 
Buraya gelenler dairelere iş görmek için gelir
ler. Devletin bu uğurda sarfetmiş olduğu para
lar pek çoktur. Bu paraları artık bunlara sarf-
edemeyiz. Bugün bir koltuk, bir kanepe 500 li
radır. Önünde lüks bir masa, üstünde bir cam 
o da beş yüz liradır. Müdür bey keyiftedir. Di
ğer taraftaki memurlar da bir iki odada sıkışır
lar. Binaenaleyh masalar kaldırıldıktan sonra, 
memurları koltuk ve kanepelerden boşalan yer
lere yerleştirecek olursak, bu suretle Devletin 
dışarda icar ettiği binaları boşaltır ve bu suret
le mesken buhranının önlenmesine de yardım 
etmek imkânı elde edilmiş olur. 

Arkadaşlar size gayet kısa bir misal- söyli-
yeceğim. Vaktiyle, Mahkemei Temyizin işgal 
etmiş olduğu binada, Adalet Bakanlığı ile Mah
kemei Temyiz beraber bulunurdu. Adalet Ba
kanlığı binası yapılınca onlar kendi yerlerine 
geçtiler. Adalet Bakanlığından boşalan yer
den bir kısmına Askerî Temyiz Mahkemesi yer
leşti. Şimdi Askerî Temyiz de oradan çıktı. Bu 
bina şimdi Temyizi almıyor. Biraz sıkışalım, 
kendimize uyar bir şekil alalım, yanımızdaki 
komşularımıza bakalım ve ona göre hareket 
edelim. Daireleri konuşacak değil, iş görecek bir 
hale getirelim. Orası istirahat mahallî değildir. 
Sonra dairelerdeki memurlardan tasarruf yapa
lım diyoruz, Ek görevler var, memurun maaşı 
300 liradır, ek görev veriyor aşağı yukarı 1000 
lira maaş ödüyoruz. Dairelerde birçok münhal 
kadrolar var, fakat tetkik ederseniz hepsinin 
kapalı olduğunu görürsünüz. Bunları ortadan 
kaldırmak lâzım. Bütün Vekâletlerde bu vazi
yet aynen mevcuttur. 

Sonra birtakım fuzuli memuriyetler vardır, 
meselâ daktilolar. Bunlara ne lüzum var, eski
den biz müsveddesini kendimiz yapar, kendi
miz tebyiz ederdik. Her memur daktilo öğren
sin, makineler bir odaya konur herkes gider 
yazar. Her makinenin başında bir insan, buna 
milletin kudreti yoktur. Birkaç satır yazı ya-
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zar sonra oturur fanila örer. Bunlara bir niha
yet vermek lâzımdır. 

Sonra, dairelerdeki müfettişler; meselâ Mü
nakalât Vekâletini ele alalım. Bunun bir Posta, 
Telgraf Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları, 
Demiryolları idareleri vardır. Havayolları var
dır. Bunların hepsinin müfettişleri var. Han
gi müfettiş kendisinin aid olduğu dairenin tef
tişini yaparsa ondan iş çıkmaz. Sayın Saka'dan 
çok rica ediyorum, bütün müfettişleri bir ara
ya toplasın ve onları Başbakanlıkta bir heyeti 
teftişiye haline soksun. îcabeden yerleri ora
dan göndereceği müfettişlere tetkik ettirsin. 
Buna bir misal de işte Toprak Ofiste vazife 
alan Maliye müfettişleri. Ticaret Bakanlığı
nın müfettişleri suiistimalleri meydana çıka
ramamışlar, fakat Maliyenin müfettişleri gidin
ce bizim istediğimizden çok iyi olarak fenalık
ları ortaya koymuşlardır. Bir de Yüksek Mu
rakabe Heyeti vardır. O da fazladır. Onu da 
aynı şekilde bu teftiş heyetinin içine almalıdır 
ki, hizmetlerinden ancak bu suretle ciddî şe
kilde istifade edilebilsin. 

Sonra en bozuk işlerden birisi de, orman 
işleridir. Tasarruf yaparken orman işletmeleri
ni ele almak lâzımdır. Memurlardan yapılacak 
üç beş kuruş tasarrufla bu Devlet sefinesi yü
rüyemez. 

Geçen sefer Bütçe Müzakeresinde biliyoruz 
ki, Orman Umum Müdürlüğünün senelik ka
zancı, varidatı 250 bin liradır. Fakat buna mu
kabil masrafı 14,5 milyon liradır. 

Arkadaşlar; orman işleriyle meşgul olanlar 
gayet iyi bilirler; vaktiyle Devletin en mühim 
varidat membaı olan ormanlardı, bugün işlet
me müdürlerinin keyfine, arzusuna göre sarfe-
dilmekte, Devlete katiyen menfaat temin etme
mektedirler. Hasan Saka 'dan rica ediyorum ; 
bu teşkilâtı drhal lâğvtsinler. Müsaade ederse
niz bu teşkilâtı anlatayım-. 

Her işletmenin 25 memuru vardır, üç -tane 
kamyonu, bir tane kamyoneti vardır. 70 lira üc
ret alan aşçısı ve yine 70 lira alan seyisi var
dır. Atları vardır, velhasılı kelâm, güzel birer 
sarayları vardır. Biz bugün Hükümet konak
larını yapamadığımız halde dağlardaki bu sa
raylar yapılmıştır. Bu işletmelerde Devletin 
on senelik odununu kesmişlerdir. Hasan Saka 
buraya Maliye müfettişlerini göndererek tah
kikat yaptırmalıdır. Oralarda suiistimaller gâ-
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yet gar ib şekil lerde cereyan e tmektedi r . Ağaç
lar odun diye kesilir, sonra keres te yapıl ı r . 
Çünkü bu işletmeler iyi bir şekilde işliyen bir 
mekanizma değildir . Önün için ben t e k r a r rica 
ediyorum Hasan S a k a ' d a n , bu Orman işletme
leri işine derhal nihayet versin. (Sağdan bravo 
sesleri) Buna milletin kat iyen t ahammülü yok
tur . Bu yüzden ş ikâyet her yerde a y u k a çıkmış
t ır . Orman la rdan halk istifade etmez, o rada üç 
beş mühendis vardı , şimdi çoğaldı, orman 
kazançlar ı onların keyflerini teinin eder? 
'İşte, size bütçeyi şahit göster iyorum, 250 
bin l i ra varidat ı olan bu müessesenin 14,5 mil
yon lira masrafı vard ı r . Kundan maada Orman 
idaresinin kendi kazancı ile yapt ığ ı diğer mas
rafların yekûnunu da Allâhü taalâ bilir. Hasan 
Saka tahkik et t i r i rse onu da meydana çıkarır , 
nasıl suiistimal yapı ldığım görür . (Tekaü t Ka
nunundan bahsetmiyorsun sesleri) . 

Oraya da sıra gelecek. 

Arkadaş la r , kolay kolay Hasan Saka Hükü
metine i t imat reyi \ ermiyeeeğiz, sonra kırmızı 
rey vermemek için. 

Arkadaşlar , Zi raa t işletmeleri: O da Türk mil
letinin başına bilmem ne t a r a f t an gelmiş bir be-
1 fidir. (Gülüşmeler) Ku zi raat iş letmelerinde 
aşağı yukar ı 15 - 16 çiftlik vard ı r . Bu çift l ikler 
o radak i müdür le r in me'kel idir , hepiniz bilirsi
niz. O çiftlik sahasında bu lunan mebuslar , me
selâ Konya mebusları, meselâ bizler: Adana me
busları çok iyi biliriz. Oradaki çiftlikler kendi 
hayvanlarının dahi iaşesini temin edecek mevaddı 
gıdaiyeyi bile yetiştiremezler. Bizim Adana 'dak i 
Mercimek çiftliğinde, Ceyhan Kazasının heyeti 
umumiyesinin almış olduğu aka r yak ı t ı alınır, 
isterseniz t e tk ik edin Petrol Ofisten. Binaena
leyh bu k a d a r fazla masraf y a p t ı k t a n s o n r a 
bundan al ınan istifade sıfırdır, yok tur , i k i yüz 
hayvanı varsa, dör t yüz de memuru vardı r , 90 
bin dönüm arazisi vard ı r . Arazisini k i raya verir , 
gelir öte t a ra f t a bilmem kimin çiftl iğinde çalı
şır. Ne h ikmet t i r an l ıyamadım ? 

K E M A L CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Se
nin aklin ermiyor da ondan. 

S Î N A N T E K E L Î O Ğ L U (Devamla) — Zaten 
kafam çat lak olduğu için bu işleri kafama sığ
dı ramıyorum. 

Dr. AZÎZ URAS (Mard in) — Akıyor , sızı
yor. 

S İNAN TEKELÎOOT/l1 (Devamla) — Arka
daşlar . Ku Ziraat işletmelerine de bir nihayet 
verilsin, müsaade ederseniz yeter ar t ık . Kâfidir. 
Yapmış olduğu hizmetleri belagatı, mabelâg kâfi 
gördük. Konyada ekilmiş olan zerriyatın ne su
retle yapıldığını ve hiçbir şey ka ld ı rmadan yan 
«lığını hepimiz biliyoruz. Bilhassa Konya me
busları bilirler', benim söylememe lüzum yoktur . 

ıVIİTAT SAKİR ALTAN (Konya) Nere
sinde, neresinde'"? 

SİNAN TEKRLİOffLU (Devamla) Siz bi
lirsiniz, Sizde de var, Konya 'da da var, kira
lamışlar. Kendi arazilerini işletmekten âcizdir
ler. kira ile arazi ini l iyorlar , her halde kaba
dayıl ık yapacakla r . 

Ku arazi , e t ra f ındaki halka dağı t ı lacak 
olursa hem halk, hem Hükümet , hem memleket 
bundan istifade edecektir . Ha lk arazi diye fer
ya t ederken, araziyi boş bırakıp, veya şuna 
buna kiraya vermek doğru mudur? . Esasen 
part inin vermiş olduğu k a r a r d a ; Devlel kâr ge
tirici zeriyat ya] imam aya k a r a r verdiği için 
Hasan Saka ' dan rica ed iyorum; bu çiftlikleri 
de civarındaki köylülere tevzi etsinler ve bu su
retle Devlet de bu belâdan kur tu l sun . 

Size bu ra l a rda yapılan ufak tefek yolsuz
luklardan da bahsedecek olursam, sizlerin de 
bu çiftliklerin dağıt ı lmasına benden önce kara r 
vereceğinizi tahmin ederim. 

Meselâ ; bu Gazi Çiftliğinde bir iki ev ye
niden teftiş edilmiştir . Ülkü 'nün evi, Orman 
Lmum Müdür lüğüne ait olan ev; yeniden tefriş 
edilmiştir. Yeni Ziraal Rakam orayı teşrif et
t ikleri / aman göreceklerdir tabiî . Bunlar ın pa
ra lan nereden ödenmiştir . Bu suiistimal yara
larını millet biliyor, bunları herkes öğrensin ve 
bunlar bir an evvel ta r ihe karışsın. 

K E M A L CEMAL ÖNCEL (Denizli) Daha 
çok yaşayacaklar . 

SİNAN T E K E L Î O Ğ L U (Devamla) - Biz 
yaşatmıyacağız, yoksa her zaman çatarız Ziraat 
I »akanına. Taki kalkıncaya, kadar . 

İnşaatın tehiri için karar verdiğimiz halde 
bu çift l iklerde pa rk l a r yapılmış, bahçeler yapıl
mış ve birçok masraflar ih t iyar edilmiştir. Bu 
çiftlikte !)(i bin lira masraf yapı larak bir lokaıı 
1a vücuda get irmek is tenmektedir . Ku lokan
tada a rkadaş la r yemek yiyecekler. Bunun pa
rasını nereden verecekler bi lmiyorum. Madem-

j ki bu parayı bu millet veriyor, bu müesseseyi 
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de Ziraat Bakanlığının Bütçesine katalım ve j 
bu suretle idare edilsin. Bu işlerin, bu mas- | 
rafların yapıldığından memleketin haberi yok
tur. Fakat bu Devletin kesesinden boyuna sar-
fediliyor. Milletin böyle gözünün önünde cere
yan eden bu gibi usandırıcı ve ıstırap verici 
işlerin sona ermesi artık bir emri zaruri ha
line girmeli ve bunlara bir nihayet verilmeli
dir. 

Kombinalarda da birçok israflar, birçok 
suiistimaller yapılmaktadır. Bunlar hakkında 
evvelki Bakan bize izahat vereceklerini söyle
mişti, bu izahatı vermediler. İnşallah yeni 
Bakan bunları j^akından tetkik ederek bize lâzı
mı veçhile malûmat verirler. Bu Kombinalarda 
arkadaşlar, aşağı yukarı iki milyon liralık bir 
suiistimalin mevcut olduğu ihbar edilmişti. 
Bunun neticesi nereye varıyor. Bu parayı kim 
ödedi? Bunları bilen yok. 

Sonra arkadaşlar; Toprak Mahsulleri Ofisi : 
Artık bunun hakkında benim için söz söylemeye 
lüzum yoktur. Sayın Başbakandan rica ediyo
rum ; bu müesseseyi Ziraat Bakansma raptetsin
ler ve banka zihniyetiyle idare edilsin. Artık 
bu müesseseden, Türk milletinin ötekine beriki
ne para kazandıracak hali kalmamıştır, Sayın 
Başbakan. (Bravo sesleri). 

Sonra inşaat işleri gayet sakattır, arkadaşlar. 
Millî Eğitim Bakanlığını ele alırsanız orada bir 
inşaat dairesi; Ulaştırma Bakanlığını alırsam?: 
orada bir inşaat dairesi; Devlet Demiryollarını 
alırsanız orada bir inşaat dairesi. Binaenaleyh 
Devlet kendi inşaatım tahtı emniyete almak 
için, intizama koymak için bunu bir Bakanın 
uhdesine vermiştir. Neden bu kadar teşkilâta 
saplanarak Devlet ve milletin parasını israf edi
yoruz. Bu cihetin de ıslahım Sayın Başbakan
dan rica ediyorum. Bu teşkilâtı toplıyarak Ba
yındırlık . Bakanlığına reptetsinler. Devlet in
şaatı bir elden çıksın. * 

Sonra arkadaşlar; şimdiye kadar hiç konuş 
madik, ama konuşalım. Milli Savunma Bakan
lığının işlerini de yoluna koyalım. Orada bir 
Satmalma Komisyonları var, bunları da ıslah 
edelim. 

Bu konuda ikinci ve çok mühim bir ricam 
daha var ki, bunu mutlaka yapalım. O da ya. 
Millî Savunma Bakanlığının adını değiştirelim. 
yahut ta Genel Kurmayı Millî Savunmaya 
bağlıyalım. Meselâ Millî Savunma ismini de-
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ğiştirelim de Genel Kurmay Bakanlığı diyelim. 
(Gülüşmeler) Hiç bir Devlette böyle bir teşki
lât yoktur. Parayı sarfeden Millî Savunma, bü
tün mesuliyet onun omuzları üzerinde, öteki 
yapacağını yapar ve hiçbir mesuliyeti yoktur. 

Genel Kurmay kumandaya salahiyetli midir0? 
Evet Anayasa böyle yazıyor. Fakat bu yazı ile 
olmaz. Binaenaleyh Genelkurmay yalnız eğitim 
vazifesini gören bir müessesedir o yalnız mü
talâa dermeyan eder. Fakat kumandayı ve ic
raatı yapan Millet Meclisi dol ay isiyle Millî Sa
vunma Bakanlığı yapar. Çok rica ederim neye; 
mal olursa olsun ya Millî Savunmanın ismini 
değiştirelim adına Genelkurmay Bakanlığı diye
lim yakutta Genelkurmayı Millî Savunmaya rap
tedelim. Biz de dostumuz olan Amerika. Dev
letine benziydim. Sonra tasarruf için birse/y 
daha rica edeceğim. O da şudur: Bakanlıkların 
adedini azaltmak. Bu suretle hem kudretli Ba
kan bulmak imkânına malik oluruz hem de ta
sarruf etmiş oluruz. Meselâ eskiden olduğu 
gibi Ticaret, İktisat, ve Ziraat bir Vekâlette 
Bayındırlık, Ulaştırma bir Vekâlette Tekel, Ma
liye bir Vekâlette toplanmalıdır. Bu suretle 
Devlet ağır bir yükten kurtulmuş olur. Zaten 
bunların yaptıkları vazife aşağı yukarı birbi
rinin mütemmimidir. Meselâ Bayındırlık Bakan
lığı yapar, Ulaştırma Bakanlığı yürür. Hem 
yapsın hem yürüsün. 

Sonra arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı oldukça 
sakat bir Bakanlıktır. Bu son ihracat dolayısiylc 
biz buna vâkıf olduk, ben gerçi daha evvelden 
buna vâkıftım, ben Ticaret Bakanı olsaydım pay
dos borusu çalar kapılarını kapar ve yeniden 
teşkilât kurup açardım. Bilmiyorum yeni Ba
kan ne yapacak. Ticaret Bakanlığının Avru
pa'ya gönderilmiş olduğu mümessilleri vardı, 
onların orada muazzam şatoları ve daktiloları 
ve muazzam masrafları vardır. Bunlara ne lü
zum var, orada sefaretlerimiz ve teşkilâtları 
varken bunlara ne lüzum vardır. Ben Başba
kandan rica ediyorum, hiç vakit fevt etmeden 
bunları lâğvetsin. Bizim gibi fakir bir millet bu 
masraflara tahammül edemez. Bunlardan artık 
vazgeçelim. 

Şimdi asıl mühim olan bir şeye geliyorum; 
Sayın Hasan Saka dün yeni Emekli Kanununu 
getireceğini söylediler. Ben kendim bundan çok 
teessür duydum. Hasan Saka'ya bir cihetten hak 
veriyorum. Çünkü, para yoktur ki, kanun gel-
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sin. Devlet daha çok evvelden bu duruma düş
müştür. Aşağı yukarı 28 seendenberi hazinesinin 
ağzını aça aça çuvallarla boşaltmış olan Devletin 
malî durumu bu hale gelmiştir. Madem ki, ka
nunu çıkarmak mümkün değildir, ben Hasan 
-Saka'dan bir şey rica ediyorum: Bu kanuna en 
ziyade Millî Savunma Bakanlığı mukavemet edi
yormuş. bundan dolayı eski Bakan Münir Birsel'i 
bütün emekliler ve malûller namına tebrik ede
rim. Dayanmıştır, Maliye Bakanlığı yaptığı bu 
kanunla hakkı müktesepleri kaldırmak istemiş
tir. Malûmu âliniz hakkı müktesepleri malî ka
nunlar ortadan kaldıramaz. Hak sahipleri bun
ları zamanında kazanmışlardır. Şu hale göre 
yeni Bakan da dayatacaktır. O dayatmasa bile 
Millî Savunma Komisyonunda biz dayatacağız. 

Şimdi ricamı bildireceğim: İşte elimde son 
memurlara yapılan zamma dair kanun. Bu ka
nunda emeklilere de bir zam yapılmıştır. Fakat 
bu bu kanunla zavallı emekliler mağdur edilmiş
lerdir. Yüzde 45 yerine yüzde (6) zam almışlar
dır. Bunlara yapılan zam şu suretle hesapedil-
miştir: Arkadaşlar; sizi rahatsız ediyorum, fa
kat bu dert memleketin en mühim bir derdidir, 
bugün bu memlekete hizmet etmiş, hayatını bu 
vatana vakfetmiş inşaların coluğu çocuğu sürü
nüyorlar. 10 lira, 20 lira hatta 100 lira maaşın 
ne kıymeti vardır arkadaşlar? 

Şimdi size bir yüzbaşıdan aldığını bir mektu
bu okuyacağını. (Programla ne alâkası var ses
leri). 

Arkadaşlar; bu zavallı yüzbaşı emeklisinin 
maaşı 45 lira 92 kuruştur, eline bu miktar para 
geçmektedir. Tabiî Maliye hesabediyor. Aynı 
yardım kesilecek olursa; vergi yükselmiyecek, 
sonra yüzde 45, yüzde 50, yüzde şu kadar zam
medecek. Buna göre yapacağı zam, nihayet 15 
lira, aynı yardım suretiyle zammediyor. Teka
üt maaşları 'bu suretle bir yüzbaşının maaşı 60,92 
kuruş oluyor. Bu yeni zammedilen 27 liradır. 
Onun da kesintisi çıkıyor, netice itibariyle eski
den eline geçen ayda 65 lira iken bu defa yapı
lan zamla beraber 74,35 kuruş geçiyor ki, arada
ki fark da 9 liradan ibarettir. Eh güle. güle 
yesin. 

llaniya % 45 zamıııedilecekti? Maliye mümes
sili bize geldi, 10 milyon lira ayırdık, bu ayrılan 
10 milyon lirayı zammedeceğiz demişti. Biz de 
keyiflendik. Fakat bu yapılmadı. Rahmetli Keş-
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mir'in burada söylediği gibi, zapta da geçmiştir, 
yapılan zam % 6,5 tur. 

Şimdi Sayın Hasan Saka'dan rica ediyorum. 
Nereden bulurlarsa- bulsunlar, bunların hakları
nı şu çıkan kanuna göre uydursunlar. Köyle .10 
milyon lira değil, oy unsuz olarak. Hasan Saka 
bunu ya]"> arsa m emle kel e büyük hizmet etmiş 
olur. Yarının nasıl olacağını kimse bilmez, ya
rın bir harb olursa şehri yavrularının sokaklarda 
dolaştığını gören bir vatandaş fedakârlık gös
terebilir ıııi? Kolunu, bacağını kaybetmiş ve so
kaklarda görünen ıstırapla gezdiğini gören bir 
asker fedakârlık gösterebilir ıııi? 

(Uösterir sesleri). 
Avrupa.'da., ötede beride maluller kendi sınıf 

arkadaşları ile beraber terfi ederler. Arkadaşı 
Korgeneral olunca kendisi de o rütbeye yükse
lir ve o maaşı alır. Bizde ise böyle bir şey yok
tur. Zavallı mülâzım olarak yaralanır ve ay
rılır, ona göre ufak bir maluliyet maaşı alır, ar
kadaşları Korgeneral olur, kendisi Hükümet 
konağının kapısında bir daktilo ma kınası ile ar
zuhalcilik yapıyor diye verilen zam da kesilmi-
ye kalkışılır. Bu kadar haksızlık olmaz. 

Binaenaleyh, ben bir kanun teklif ettim, siz 
de kabul ederseniz değiştireceğiz inşaallah. 

(Daha söyiiyeceğin var mı sesleri) 
Biraz daha var, sıkılmayın. 
Sonra arkadaşlar, Garbi Trakya'dan birçok 

muhacirler gelmiş gazetede okudum. Bunların 
Yunanistan'da gerek Hükümet kuvvetleri tara
fından, gerek çeteciler tarafından çekmedikleri 
eza ve cefa kalmamış. Ancak canlarını kurtara
rak, birçok şehit ve yaralı bırakarak kaçıp Ana
vatana gelmişlerdir. Fakat Anavatanda bunla
ra lâyıkiyle yardım yapılmamıştır. Kendilerinin 
gidemiyecekleri muhite kadar sevkediimişler ve 
orada harmanlamışlar kaçarak oturabilecek
leri* muhite gelmişlerdir. 

Sayın Hasan Saka'dan çok rica ederim, bu 
yaralı, zavallı, biçare o insanlara, Sıhhat Bakan
lığının elini uzatması için şiddetli emirler ver
sinler. 

Benim burada isteklerim bitti. 
Şimdi Hasan Saka'dan rica ediyorum; biz 

kendisine beyaz rey vereceğiz ve Hasan Saka'-
nın şu demokratik sahada atmış olduğu adım
ları ikmal etmesini bütün gayretimizle teinin et-
miye uğraşacağız. Fakat Hasan Saka'da. iste-
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diğimiz bu işleri yapmazsa, sonra bilmem kır- j 
mızı rey verir miyiz? (Gülüşmeler). 

Onun için Hasan Saka'dan rica ediyorum, 
çok istirham ediyorum, bu işleri yapsınlar, bizi 
her zaman kürsüye çıkararak Meclisin işlerini iş
kâl etirmesinler. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar; 
biraz evvel okunan ikinci Hasan Saka Hükü
metinin programı da bundan evvelki Hükümet
lerin programlarında kayit edilen, ileri sürü
len fakat tahakkuk etmiyen vaitlerin, şu mev
zuu böyle ele alacağız, şunlar ve bunlar üze
rinde duracağız, çalışacağız, demokrasi icapla
rına riayet edeceğiz, ekonomik ve sosyal du
rumlarımızı ıslah ve tanzim edeceğiz... Gibi lâf
ların kısaca tekrarından başka müspet ve inan
dırıcı bir kıymet taşımamaktadır. 

Bu mütalâa ve mülâhazalarımın realiteleri, 
hakikati eşyayı tamamen v£ aynen ifade ettik
lerinde şüphe ve tereddütleri olanlar varsa on
lara sadece bundan evvelki iki Hükümetin 
programlarını okumalarını ve onlardaki sözler 
ve vaitlerle ortada duran hakikatleri fiilleri 
bir araya getirerek mütalâa ve muhakeme et
melerini tavsiye ederim. 

Binaenaleyh bu şartlar altında ve bu zih
niyet içinde günden güne tesiri, sademesi artan 
iktisadi çöküntüyü önlemeye geçim zorluğunu 
hafifletmeye ve bunları durdurmaya bile imkân 
ve ihtimal yoktur. 

Memleket ve millet sevgisinin her tamayü-
lün, cazibenin tesirinden daha üstün bir kuvvet 
ve kıymet olduğunu düşünerek bu uğurda 
âzami gayret sarfetmek, hassasiyet ve feragat 
göstermek zaruretini kavramakta daha fazla 
.'.jt'omemek mecburiyeti karşısında bulunduğu
muz husus nedense samimiyet ve basiret kaide
leri içinde bir türlü sezilemiyor, görülmüyor, 
ele alınmıyor. 

Birinci Hasan Saka Hükümetinin programı mü
zakere edilirken bu kürsüden ileri sürdüğüm mü
talâa ve tenkitlerimi, Hükümet tebeddülü mü
nasebetiyle, bu kerre tekrar gözden geçirdim. 
Onları bu günde, o günden bu güne değişen 
ıslah ve tanzim edilen, bir az inkişaf ve salâh 
kaydeden usuller ve emmareler ve deliller mev
cut olmadığına göre, tekrar etmekte bir fayda ', 
görmemekte ve bir ümit de beslememekteyim, j 
Mevcut vakıalar ve realiteler karşısında sizle
rin de fayda ve ümit beklememekte olduğunuza I 
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inanmakta ve hükmetmekte isabetsizlik olmasa 
gerektir. 

Filhakika bugünkü Hükümet de sarih ve 
samimî olarak ne yapmak istediğini çizememiş 
tesbit edememiştir. Bundan evvelki Hükümetle-
tin programlarında kaydedilen vaitlerin, reali
telerle, mevcut imkânlarla bilhassa tatbikat zih
niyetiyle ayarlanmadan sözle fiil, arasında ta
savvur edilebilecek en bariz tezatların vücut 
bulması ihtimalleri hesaplanmadan ulu orta ya
pılmış olmasından doğan akıbetler onu bu 
hale sokmuş, memlekette itimatsızlığı, hayal su
kutunu takviye ve intaç etmiştir. Bugün bir 
daha anlaşılan ve tahakkuk eden cihet; hakikat 
şudur ki, eski sistemin çerçevesi içinde, mûtat 
rotinin çarhları arasında kalan bir zihniyetle 
bu muazzam dâvayı başarmaya imkân yoktur. 
Ve dâvanın başarılması için yepyeni bir zih
niyete, radikal hamlelere, modern şartlara, icap
lara uyan rasyonel usul ve sistemlere, bunları 
içine alan bir inkilâba katî bir ihtiyaç vardır. 
(Nedir o sesleri). 

Bir çok defalar söyledik, zabıtlarda vardır. 
okursunuz. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe-
şehir) — Radikal, radikal diyohsunuz, ne isti
yorsunuz1?... Ne yapılmalıdır? 

HAKKI GEDİK (Devamla) —• Onun ceva
bını verdim, tedbirlerini gösterdim. Zabıtları 
okursanız öğrenirsiniz. (Sağdan devam ses
leri). Simdi tekrar söyliveceğim, ama, sinirlen
memenizi rica ediyorum. 

Ohalde ne yapılmalı ve nasıl hareket edilme
lidir ki, buzlu bir sathı mailde uçurumlara 
doğru kayıp gitmekte olan iktisadi, zirai, malî 
ve sosyal hamuleyi bu âkibetten kurtarmak im
kânları sağlanmış olsun.... 

Kanaatimce, bunun tek çaresi, bu çıkmazın 
tek çıkar yolu, seçim emniyetini sağlıyacak tam 
ve kâmil bir seçim kanunu yapmak ve bunun 
olgun ve feragatli bir zihniyetle derhal tatbik 
edilebilmesi imkânını Büyük Millet Meclisinin 
feshine ve yeniden seçim yapılmasına karar ver
mek suretiyle sağlamaktır. (Soldan Oo... sesleri). 

Arkadaşlar; içimizde buna lüzum görmiyen
ler, şu ve bu mülâhazalarla buna imkân verme
mek istiyenler bulunabilirler. Bunlar ekseriyeti 
de teşkil edebilirler. Fakat bu kanaate ve bu 
karara ne gibi sebeplere ve mesnetlere dayanarak 
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vardığımı arzedinee, feragat ve hüsnüniyet sahi
bi insanlar, Vekiller sıfatiyle bu arkadaşların da 
I: naatime ve teklifime iltihak etmeleri ihtimali
nin kuvvetleneceğini zannediyorum. 

Arkadaşlar, millet iradesini nefsinde, varlı
ğında, mânevi şahsiyetinde temsil eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, milletin vekilleri sıfa
tiyle toplanan bizlerin vazifesi; milleti üzen, 
onun sıkıntısını artıran Anayasa hükümlerinin 
kefaleti zamanı altında bulunan hak ve hürriyet
leri tahdit eden kanunları, her türlü tereddüt
leri, şüpheleri, vehimleri kenara atarak kaldır
mak veya tadil etmek, memleketin imrarmı mil
letin refahını bir an evvel sağlıyacak kanunları 
modern Devlet, modern ekonomi prensipine, zih
niyetine göre vücuda getirmek ve böylece her 
türlü kalkınma imkânlarını, memleket çapında 
ve milletin ihtiyaçlarına, kabiliyet ve 
istidatlarına göre ayarlanmış bir prog
rama, genel bir plâna istinaden temin 
etmek. Devlet bütçesinin, katma ve özel 
bütçelerin gelir ve giderlerini âdil bir vergi sis
temine, âzami tasarruf kaide ve gayesine bağla
mak ve her ikisini de millî bünyenin her çeşit 
tahammül imkânları ile ayarlıyarak inkişaf et
tirmek. Meclisin yürütme yetkisini kullanan 
Hükümetler ve Bakanlar arasında bu salâhiyeti 
hüsnü istimal ve idare etmemiş olanlarının mes
uliyetleri üzerinde asla müsamaha göstermemek 
gibi başlıca görevlerdir. 

21 Temmuz 1946 Seçimine göre teşekkül eden 
Büyük Millet Meclisinin, o günden bugüne ka
dar geçen zaman içinde, şu kısaca saydığım vazife 
leri milletin başlıca arzu ve ihtiyaçlarını, sıkıntı 
ve üzüntülerini ön sıraya alarak, bihakkın ifa etti 
ğine bizler, bu kürsüde (yemin) eden Milletve
killeri kaani midirler... 

Buna kaani olduğumuzu iddia edersek hu 
kanaatim umumi efkârın, millî vicdanın kanaa
time uygun bulunduğunu ifade edebilmenin de
lillerine tezahürlerine istinadetmek imkânlarına 

, sahip miyiz? 
Arkadaşlar; bizlerin ve her Türk vatandaşı

nın bildiği hâdiseler üzerinde durmaya lüzum 
görmüyorum. Yalnız, vatandaşın vicdan ve 
kanaat serbestliği içinde reyini tekrar kullanması 
ve kullandığı reyin tam bir emniyet içinde aynen 
inikas etmesi ve bu suretle bu memleketin çok 
kıymetli, yüksek kapasiteli evlâtlarına bu Mec
liste milletin dönüm noktası üzerinde bulunduğu 
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şu anlarda, toplanmak ve çalışmak imkânlarının 
verilmesi lüzumuna, zaruretine kaani bulunuyo
rum. Buna şu sebebe istinaden de lüzum görüyo
rum ki o da bu memleketin Millî Mücadele ve 
Cumhuriyet Devirlerine ait tarihinde Büyük 
Millet Meclisinin çok büyük ve kıymetli vazifeler 
görmüş dünya çapında inkılâplar yaratmış olan 
bazı içtima devrelerinin fedakâr ve feragatli 
Milletvekilleri gibi bizlerin de yalnız memleke
tin menfaatlerini, milletin iyiliğini, refahını dü
şünen fedakâr ve feragat sahibi insanlar olduğu
muzu, her türlü dedikoduları toptan tatminkâr 
cevap vermek kabiliyetini taşıdığımızı, böylece 
de ispat etmek içindir. 

Arkadaşlar; Anayasamızın 25 nci maddesi de 
bu teklifimin Büyük Millet Meclisince karara 
bağlanmasına müsaittir. 

(İl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) 
Vakti gelince, 1950 dev inşaallah. 

BAŞKAN - Necdet Yüeer. 
Dr. NECDET YÜCER, (Çorum) Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümet programının ekonomik 
durumumuz konusunda"' biraz aydınlanmak ih
tiyacını duyduğum için sayın Başbakanımızdan 
bir iki küçük sual sormak arzusu ile kürsüye 
gelmiş i/ulunuyor.mı. müsaadenizi rica ede
rim. 

Sayın arkadaşlarım, birkaç gün evvel neşre
dilen Nisan 1948 aylık istatislik bültenimizi mü
talaa ettiğimiz zaman bunun, son sayfasında gö
rürüz ki 1947 Hazirandan 1948 yılı Mayıs ayı
na kadar devam eden son 11 aylık dış ticaretimi/ 
800, 780. 000 liralık bir açık vermiştir. Yani mal
larımız dış piyasalarda satılaımımakta veya 
çok güçlükle satılmaktadır. 

Bunun türlü sebepleri olmakla beraber ben
ce başlıca]arı şunlardır: 

1) Dünya ham madde ve gıda maddeleri 
konjonktürü büyük tenezzüller kaydetmektedir. 
Buna makabil 7 Eylül 1946 para operasyonuna 
rağmen ihraç mallarımızın halihazır fiyatları 
bugünkü dünya fiyatlarına nazaran dahi yük
sektir. 

2) İstihsal ihraç metotlarımız, harp sonu 
krizlerinden silkinmek yolunu tutmuş yeni dün
yanın bugünkü şartları ile kaabi! telif değildir. 
Bu noktada istihsal, kalite, manüpülâsyon, stan
dart tip ambalaj ve saireyi kastediyorum. 

8) 1982 Ottava konferansının hükümlerine 
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bugün dahi sadakatle bağlı bulunan müttefiki
miz İngiltere.dominyonlarında birçok ihraç mal
larımız üstün kalitelerle istihsal edildiği gibi 
dostumuz Amerika'da hemen tekmil ihraç malla
rımızı benzeri kalitelerle istihsal etmekte oldu
ğundan bu memleketlerde ticarî mübadelemiz 
güçlükle inkişaf etmektedir. 

4) Oeec Remzi ile ifade edilen Avrupa 
iktisadî işbirliği camiasına dâhil memleketler 
arasında normal mübadele esasına müstenit bir 
iktisadî işbirliği henüz lâyıkiyle tessüs etmemiş
tir. Burada, Almanya ile ekonomik münasebet
lerimizin kurulamamış olmasını da avın zamanda 
işaret .etmek istiyorum. 

5) Marshal planı gereğince Avrupa'ya yapı
lan yardım mallarımızın ihraç imkânlarını ne-
zet inektedir. 

Bu yüzden tütün başta gelmek üzere, hacım
la rı nevilerine göre değişen miktarlarda ihraç 
mallarımız elimizde kalmıştır. Yeni rekoltenin 
piyasaya dökülmesi arifesinde bulunduğumu
zu da gözönünde tutacak olursak bugünkü ih
racat güçlükleri muvacehesinde büyük bir eko
nomik krizin önünde bulunduğumuz neticesine 
varılmaktadır. Zira bu halin yurdumuzda fiyat 
inhidamları vücuda getirerek muazzam bir müs
tahsil kitlesini sarsması melhuz olduğu gibi ev
velce siparişi verilmiş olup peyderpey yurda 
gelen külliyetli miktarda ithal mallarının da bu 
durum karşısında piyasada massedilnıesine im
kân hâsıl olamıyarak bir sürü iflâslara yol aça
cağı tabiidir. 

Arkadaşlar; O. E. C. ye dâhil memleketler 
Paris'te bir de Delecation Permanente' kur
muş ve kendilerini kalabalık ihtisas erbabından 
mürekkep daimî heyetlerle temsil ettirmekte
dirler. Bizim bu yolda bir adım atıp atmadığı
mızı bilmiyorum. Ancak Comite Executif de dar 
bir kadro ile kendimizi temsil ettirmekte
yiz ki, bu bile İG lar arasında ekonomik menfa
atlerimizi koruyabilmemiz bakımından bize bü
yük faydalar temininden hali kalmamaktadır. 
Şu halde arkadaşlar; Sayın Başbakanımızdan 
sormak ve öğrenmek ihtiyacındayım ki, halen 
içinde bulunduğumuz ve daha da düşmekte ol
duğumuz bu iktisadi güçlüklerden memleketi
mizi kurtarmak hususunda Hükümet, önümüz
deki haftalar içinde ve gelecekte gerek dâhilde 
ve gerekse hariçte ne yapmayı düşünmektedir"? 

Zira bu dâva bugün bir Ticaret .Bakanlığı, 
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i bir Tarım Bakanlığı ve hattâ bir Dışişleri Ba

kanlığı dâvası olmaktan çıkmış, âcil tedbirleri 
ieabettiren muazzam bir Hükümet dâvası mahi-

ı yetini arzeylemiştir. Çünkü bugün zirai sahada 
I fiyat inhidamları ile ve ticari sahada iflâslarla, 
I hulâsa azçok iktisadi sarsıntılarla karşı karşıya 

bulunmaktayız. 
i Arkadaşlar, malî durumumuz, bilindiği gibi 

hiçbir cephesinden bize ümit ve inşirah verici 
bir manzara arzetmemektedir. Administrasyon 
general de ve kadrolarda tasarruf zaruretini 
hissetiklerine göre Sayın Başbakanımız bu ko
nuda opttimist görünmemektedirler. Ben de öy
le. Fakat memleketin umumi kalkınmasına ya-
rıyacak işlerde tasarrufu mevzi* etmiyorlar. 
Bu alanda Sayın Hükümet Başkanından anla-

I inak ve öğrenmek istediğim noktalar şunlar
dır: 

1.) Administrasyon General de tasarruf, 
idari mekanizmanın işleyişini arızaya uğrat
maz mı? 

2.) Kadrolarda tasarruf uzun vadeli ise ne 
mâna ifade ediyor, kısa vadeli ise içtimai bir 
buhran tevlit etmez mi? 

8.) Bu malî durum muvacehesinde memle
ketin umumi kalkınmasına yarıyaçak işler nasıl 
finanse edilebilecektir? 

Biliyoruz ki, yurdumuzun kalknunasmda rol 
oynıyacak ana dâva, köy dâvası, köy kalkınma 
dâvası, ziraatte bir inkilâp yapabilmemiz dava
sıdır. Hiç şüphesiz zirai kalkınmamız da bunun
la muvazi yürüyecektir. Sayın Başbakanın bu 
dâvayı münhasıran iç gelirlerimizle yürütmiye-
rek yabancı kredilerle halledecekleri yolunda
ki vaitlerini çok takdire değer görmekteyim. 

Arkadaşlar, Hükümet programı. C. H. P. 
programının inikasını taşıyan matlup bir mü
kemmeliyette olmasına rağmen bu programın 
temel konusunu teşkil etmesi lâzımgelen bu ik
tisadi mevzular hakkında ben şahsan yine kü
çük de olsa vuzuha ihtiyaç hissetmekteyim, 

Aziz arkadaşlarım, dimağımda kıvrılan is
tif anıların bazılarını huzurunuzda arzetauekle 
ben, ne dünkü Hasan Saka Kabinesini mııvaf-
fakiyetsizlikle itham etmek ve ne.de yarınki 
Hükümetin muvaffakiyetinden tereddüde düş
tüğümü ifade eylemek istiyorum. Bilâkis yeni 
kabinede vazife almış bazı arkadaşlarımızı ta
nıyorum,kî, başlı başına birer değer ifade eden 
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bu arkadaşlarımız m Kabineye girmiş olmaları 
hiç şüphesiz yarın için bir ümit ve inşirah ver
mektedir. Bu arada hemen şu mülâhazamı da 
arzedeyiın ki, şahsi değerine büyük bir inanç 
beslediğini Sayın Saka arkadaşımız ve onun 
kabinesinde mesul vazifeler deruhte edvn sayın 
arkadaşlarım, bugün içinde bulunduğumuz eko
nomik ve finansiyel güçlükler karşısında böyle 
ağır bir yurt vazifesini üzerlerine aldıklarından 
dolayı cidden takdire ve saygı ile selâmlanma-
ya layıktırlar. Onları hu yönden takdir ve teb
rik ederken üzerinde durduğum sorular hakkın
da Sayın Başbakanımızın verecekleri izahların 
en büyük bir değer taşıyacağından emin oldu
ğumu bilhassa belirtmek ister ve kendilerine 
de başarılar dilerim. 

EMfN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar, bugün müzakere edilen Hasan Saka 
Hükümetinin programı maalesef Bağımsız Mil
letvekillerine önceden vaktinde verilmemiştir. 
1 3 . X . 1947 de okuduğu beyannamesini Demok
ratlara ilk önce vermiş, Bağımsız Milletvekil
lerine vermemiştir. 

Arkadaşlarım Hasan Saka programını okur
ken, sanki Başvekil değişmiş, yeni Başvekil ayrı 
bir görüş ve duyuşla işe başlıyor; ve spnki aynı 
Başvekil bundan 8 ay önce okuduğu programı 
tatbik etmiş bitirmiş gibi yeni bir program oku
yor diye düşündüm. Kanaatimce Başbakan 
(Arkadaşlar 9 ay önce size bir program arzet-
miştim, zamanın darlığı ve şartların müsaadesi 
nispetinde bir kısmını tatbik ettim, geri kalan
ları da tatbika vakit bulamadan kabinemde ta
dilât yapmak zarureti hâsıl oldu. Şimdi size 
yaptığım işlerle yapacağım işleri söyliyeceğim) 
dese ve anlatsaydı daha iyi olurdu. Başbaka
nın bundan önceki programından bahsetmeyi-
şinde hakkı vardır. Zira orada yapmak vadin
de bulunduğu 2H işi vardı. Onlardan yalnız bi
risini yapabildi. O da Sıkıyönetimi kaldırmak. 

Şimdi okuduğu program ise eskisine nispet
le âdeta bir programsızlıktır, dersem fazla mü
balağa olmaz. .Bir Hükümet böyle bir zamanda 
memleketin her işine ve meselesine dair takip 
edeceği istikameti ve ulaşmak istediği amaçları 
ve yapacağı işleri Meclise bildirmeden nasıl işe 
girişir, buna hayret ederim. 

Meclis ve onun mümessili bulunduğu millet 
kendini idare eden Hükümetin yapacağı işleri 
takip edeceği yolu sarih ve açık olarak bilmesi 

şarttır. Hele böyle demokrasi devrinde. 
Arkadaşlar; demokrasi; işlerde, sözlerde fi

kir ve hareketlerde açıklık ve aydınlık istiyen 
bir idare tarzıdır. Nerede kaldı ki, Hasan Saka, 
aynı Başbakan 9 ay önce okuduğu programda 
yapacağını ve takip edeceğini beyan ettiği işi iş 
ve meselelerden de sarahalle bahsetmedi. Âdeta 
onlardan vazgeçmiş gibi meselâ, bundan Önceki 
programında ; 

«Hükümetin ehemmiyetle üzerinde durarak 
ele alacağı işlerden biri, vatandaşların geçim zor
luğuna çare aramaktır, ileni millî ölçüde, hem 
dünya çapında çeşitli sebeplerden doğan bu 
muğlak mesele ile uğraşmak lâzımgelen tedbir
leri aramak üzere ilgili bakanlardan devan d. ı bir 
heyet kurulmuştur.» demişlerdi. Bu defa bun
dan sarih söz açmıyor ve vaitte bulunmuyor. 
Böyle olduğuna, göre acaba bu mühim ve memle
ketin hayatî işini halletmek bahtiyarlığına mı 
erdiler de bahsetmiyorlar. Yoksa çaresiz ve ik
tidarsız mı kaldılar da vaz geçtiler bunu da 
öğrenmek isterini. 9 aydarıberi bu heyet ne yap-
1ı, ne gibi kararlar aldı? Vatandaşların geçim 
zorluğuna, ne gibi çareler buldu? Bendeniz va
tandaşların geçim durumuna ekonomik gidişi
mize bakıyorum da bu heyel ve Hasan Saka Hü
kümeti va'dettiği bu en Önemli işte muvaffak 
olamamıştır. Ve iş yapamamıştır. Demek gibi 
bir bedbahtlıkla karşı karşıya bulunuyorum. 
Hele Başbakan Muavinin Hükümetin bu pro
gram va'dı ortada dururken geçenlerde bu kürsü
den «Biz iktidara hayatı ucuzlatmak iddiasiyle 
gelmedik» şeklindeki sözünü de hatırlayınca- bu 
alanda hiçbir şey yapmadıklarına kendilerinin de 
kaaııi olduklarını söylemek yerinde olur sanı
rım. 

Filhakika, Hasan Saka Hükümeti meşhur 7 
Eylül Kararının tatbikatı içinde Hazinedeki al
tınların bir kısmı mühimini harcandıktan, silo
lardaki hububat istokları döviz getirileceği 
ümidiyle tüketildikten sonra işbaşına, gelmiştir. 
(.ı-erci bir taraftan dünyaya, saadet ve demokra
si bahşedeceğiz diyen emperyalist ve stratejik 
istilâcıların Orta Avrupa ile iktisadi münase
betlerimize set çekildiğini ve yine bu azgın ihti
raslara karşı büyük bir ordu masrafının yükünü 
taşımak zorunda kaldığımızı hesaba katmak ar
tık her insaflı vatandaşın bildiği bir hakikattir. 

Bu böyle olmakla beraber Hükümetin iş ba
şına geldiği gündenberi bu alanda yapmaya 
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muktedir olduğu işler vardı kanaatindeyim: 

1. — Bir defa 7 Eylül Kararları harb eko
nomisinden sulh ekonomisine geçmişiz ve dünya 
sııllıe kavuşmuş da biz geride kalmışız gibi alfvale 
ve memleket realiteleri harici münasebetler çer
çevesinde reel bir gözle müşahede edilmeden 
verilmişti. Hasan Saka Hükümeti pekâlâ bu 
kararın hatalı tatbikatını ortadan kaldırabilirdi. 
Ne yapalım zararın neresinden dönülürse kâr 
addederdik. 

2. —• Hariçten memleketimize getirilen lüks 
otomobiller, naylonlar, 300 liraya kadar yük
selen çocuk oyuncaklarının ithaline pekâlâ mü
saade edilmiyebilirdi. Biz döviz gelecek, zengin 
olacağız veya yaralarımızı saracağız derken bir 
de baktık ki, etrafımızı 1-5 - 20 bin liralık oto
mobiller, binlerce liralık tuvaletler, en üstün 
kalitede iyi kumaşlar, nazeninim 2 - o yüz lira
lık çocuk oyuncaklar sardı. O nasıl Hükümet 
ki, bu israflara, bu lükse müsaade eder ve 
memleketin servetini heder ettirir, sonra da çı
kar, hayatî işler konusunda param yoktur der 
durur. 

4. — istihlâk ve Muamele Vergilerini tedri
cen azaltmak ve kaldırmak gibi daha radikal 
yollara gidebilirdi. 

f>. — Millî Müdafaa masraflarında esaslı ve 
aslî işi sarsmadan tasaruflar yapabilirdi. 

Meselâ, bugün masrafları :>;"> - 40 milyon li
rayı bulduğunu saydığım emir erleri meselesini 
bir kalemde ve radikal olan, kahraman subayla
rımızın mertliğine ve vatanperverliğine dayana
rak kaldırabilirdi. Keza Ordu levazimatı alını 
satım işlerinde esaslı surette tasarruf temin ede
cek değişiklik yapabilirdi. Bir kısım birlikleri 
bulundukları mahallerde Nafıa ve Ziraat ala
nında prodoktif hale sokabilirdi. Hattâ askerî 
talim ve terbiyeye halel getirmeden ve nihayet 
talim ve terbiyede yapacağı esaslı tadilâtla as
kerlik müddetini kısaltarak uzun müddet vatan
daşların istihsal sahasından uzak kalmalarını ön
leyebilirdi. 

(i. — Bugün '•'> - 4 lirayı bir liraya toplıyan 
bir milyar iki yüz bin liralık bütçeyi löO milyon 
liraya, yani çok pahalıya idare eden Maliye Ba
kanlığı teşkilât ve usullerindi1 radikal ve rasyo
nel tadilât yaparak Devlet bünyesinde Maliye; 
usullerinden doğan lüzumsuz kırtasiyecilik ve 
formaliteleri hicolmazsa kısmen ortadan kal

dırarak mühim miktarda para ve eleman tasar
rufu yapabilirdi. 

7. — Çalışma, Ticaret, Ulaştırma Bakanlıkla
rını lâğvederek bunların Devlet bütçesinde açtı
ğı büyük masrafları ortadan kaldırabilirdi. Ve 
Çalışmayı Sağlık Sosyal, Ticareti Ekonomi, 
riaştırmayı da Bayındırlık Bakanlıklarına birer 
Umum müdürlükle bağhyabilirdi. Bizim gibi 
fakir bir millet böyle radikal tasarruflara giriş
mez de bir mirasyedi gibi dünyanın en büyük 
ve en zengin milletlerini takliden geniş masraflı 
müesseseler kurmaya kalkarsa çaresi bulunma/. 
sıkmtlara düşeceği tabiîdir. 

8. — Şimdiki beyannamesinde yeni memur al-
mıyaeaklarmı söylüyorlar. Bendeniz daha ilerü 
gitmelerini, bu sahada da radikal tedbirler alma
larını lüzumlu görürüm. Birçok Vekâletlerin1 

ve Devlet Teşekküllerinin bünyelerinde hiçbir 
işe yaramıyaıı memuriyetler ve fuzuli elemanlar 
vardır. Bunları da süratle kaldırmak lâzım
dır. Bu noktada şunu da ifade etmeme müsaade 
buyurulsun, evet Hükümet memur almıyacak-
nıış ama ve hepsinin istikameti memurine yönel
tilmesini mektep ve öğretim müesseseleri
miz hakkında ne düşünürler, bunların yapacak
ları zorlamaları nasıl önlivecekler? Bu nokta
yı da programlarında sarahatle ifade etselerdi 
faydalı olurdu. 

9. — Bütün Devlet dairelerinde randımanlı, 
az zamanda çok verimli iş yapma esasını takip 
ve tesis edebilirlerdi. Bu meyanda her dairede 
memurun birer iş defteri tııtarak sabahtan ak
şama kadar yaptığı işleri o deftere yazdırmak 
ve icabında âmirine göstermek yolu tutulabi
lirdi. 

10. Kvvelki programında istihsali artır
maktan bahis buyurmuşlardı. Bendeniz bu sa
hada da alınmış radikal tedbir göremedim. İs
tihsal kolay artar mı? Kasaba ve şehirlerde 
adedleri günden güne artan yüzlerce, binlerce 
kahvehanelerde sabahtan akşama kadar otu
ran vatandaşlar için bir çare düşünmedikçe is
tihsal durup dururken artar mı? Günlük me
sailerinin tutarı sıkılınca 2-o saati geçmiyen 
Devlet daire ve memurlarının ve diğer mües-
sesatın iş saatleri artırılmadıkça istihsali ar
tırmak lâfla olur mu! Vatandaşların çalışma 
metot ve aletlerinde değişiklik meydana geti
rilmedikçe, biz bugün ciddî bir ziraat aletleri 
fabrikası kuramadık, Hükümetler ve bilhassa 
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istihsali artıracağım va'deden Hasan Saka Hü
kümetinin bunu yapmasını ve hiç olmazsa te
şebbüs etmesini beklerdik. Halbuki evvelki 
programında «Ekouomo hayatının temeli olan 
toprak istihsallerini artırmak için ilk iş zira-
ati iptidaî vasıtalardan kurtarmaktır, bu yol
da gereken tedbirleri alacağız» dememişler 
miydi1? 

11. — Avrupa ile olan 1 icarı münasebetleri
mizde daha faal ve müessir çalışmalar yapa
maz mıydı? Sefaretlerimi, ticaret ataşeleri
miz. sefaret memurlarımız bu noktadan ciddî 
bir revizyona ve tasfiyeye, ıslaha tâbi tutula
maz mıydı? Daha geçenlerde Amerika'daki 
mubayaa heyetlerimizle Vaşington Sefaretimi
zin alâkasızlık denecek derecede münasebet
lerine ait esefli hâdiseyi hepimiz dinlemedik 
mi? Bunlar Hükümeti ve Devleti harici eko
nomi tesir ve münasebetleri bakımından daimî 
suretle ikaz edip gelecek hâdiseleri önceden 
kestirmemize yardım etmeleri lâzımgelmez mi? 
Hükümet odur ki, her taraftan kurduğu gö
zetleme cihazı ile doğandan ziyade doğacak 
müspet ve menfi hâdiseleri karşılıyacak mu
kaddem ve siper tedbirler almayı bilsin. 

12. —• Zirai istihsali artırmayı düşünen ve 
va'deden Hükümet bugüne kadar maalesef zirai 
istihsali temin ve müessir surette tezyit edecek 
ovaların ve mümbit topraklarımızın ıslahına 

ait hiçbir teşebbüs ve tedbir almamıştır der
sem acı duyarak söylediğimi de kabul etmenizi 
rica ederim, fşte geniş Adana ovası, işte Amik 
ovası, Maraş ovası, nihayet ıslah edildiği tak
dirde bir ülkeyi besliyccek olan Mezepotamya 
sahası. 

l)iı ovaları verimli bir şekilde işletmek 
için para ve eleman mı bulamazdı? Bunu da 
diyemezler. Zira bir hamlede ve radikal olarak 
birçok bina inşaatını durdurarak oralardan ta
sarruf edecekleri paralarla, bir kısmı askerî 
birlikleri ve hattâ tatil kampları vasıtasıyle 
elverişli» mekteplileri nihayet işsiz unsurları 
buralarda çalıştırarak ovaları ıslah etmeye gi-
rişemezler mi idi? Fakat arkadaşlar bunlar için 
yılmaz bir irade ve çalışkanlık ister. 

13. — «Fabrikalarda maliyetin indirilmesi
ne, kalitenin yükseltilmesine çalışacağız» de
mişlerdi. Bunu da yaparak, hattâ bir teşebbüs 
dâhilinde fedakârlığı da göze alarak fabrika 
mamulleri piyasasının ucuzlamasına âmil ola

mazlar mı idi? Böyle değil ise niçin va'del
mişlerdi? Bir Hükümetin va'dettiğini yapması 
gerekmez mi? Aksi birbirimizi aldatmak ol
maz mı? 

14. Hayata canlılık ve hareket vermek 
yönünden kendi ifadeleri ile «Devletçilik saha
sı ile hususi sermaye ve teşebbüslere ayrılan 
yerin uzun vadeli bir pılânla. kesin olarak ka
rarlaştırılıp ilân edilmesi olacaktır» diye vait-
de bulunmuşlardı. Bugünkü programda bun
dan bahis yok, yoksa vaz mı geçtiler?. 

Kjvet Cumhuriyetin ilk yıllarında hususi te
şebbüslere geniş yer ayırmak imkânı yoklu. 
Çünkü memleket baştan aşağı fakirleşmişti. Şah
si teşebbüs erbabı, ticaret ve zanaattan anlıyan 
vatandaşlarımız yok denecek derecede azdı. Hal
buki bugün durum haylice değişmiştir. Hususi 
şahısların ellerinde birikmiş ve bankalarda ölü 
bir surette duran bir hayli sermaye vardır. Bu 
sermayenin istihsal sahasına dökülmemesi türlü 
korkulardan ileri gelmektedir. I^ğer Hükümet 
va.dettiği gibi yeni kanun ve kararlarla hususi. 
teşebbüslere harekete geçmek imkânını artırsa 
ve kolaylaştırsa idi birçok şirketlerin kurulması 
ve toplanan, sermayelerin çeşitli istihsal sahala
rında faaliyet göstermeleri haylice kolaylaşa
caktı. 

Arkadaşlar; bizim bir de Şarki Anadolumır 
zıııı kalkınması ve oradaki tabiat servetlerinden. 
istifademiz meselesi vardır. Hasan Saka Hükü 
metinin dokuz aylık faaliyeti arasında Şark vi
lâyetlerinde sanayii teşvik maksadiyle bir hayli 
kolaylıklar göstereceğini duymuştuk. Bunu kuv
veden fiile çıkarmak ne kadar iyi. olurdu. Dün
yanın demokratik gidişine uymak istiyen bi
li ükümel in memleketi kalkındırma işinde hususi 
teşebbüs erbabını kendisine rakip saymaması, 
onları memleketin istihsalini yükselten yardımcı 
birer unsur telâkki etmesi ve buna göre kanun
larda, kararlarda, icraatta türlü kolaylıklar gös
tererek taşlaşmış olan özel sermayelerin istihsal 
sahasına akmasını temin etmesi şart ve lâzım 
değil midir? 

1f). •—• Nihayet arkadaşlarım: Hasan Saka 
Hükümeti hayatı ucuzlatmak ve ekonomik bün
yede sosyal adaleti temin etmek yönünden de mi 
harekete geçemezdi? Bugün şehir ve kasabala
rımızda her nevi alını ve satım işlerinde âdilâne 
ve müstakar bir piyasa yok dersem şahsi, kana
atimce mübalâğa etmiş olmanı. Herkesin şu An-
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kara'da bile birgün çarşı ve pazarları dolaş
ması bu kanaate ulaşmasına kâfidir. Bir kilo 
domates çeşitli dükkân ve ellerde 50 kuruştan 
150 kuruşa kadar satılır. Bir fincan kahve 7,5 
kuruştan üç liraya kadar türlü kahvelerde sa
tılır, bii' porsiyonluk kebap türlü lokantalarda 
50 kuruştan 200 kuruşa kadar yedirilir. Aynı 
bir gömlek 15 liradan 25 liraya kadar çeşitli 
dükkânlarda satılır. Aynı otomobil aynı yolda 
gündüz ayrı bir fiyat, gece ayrı bir fiyata adanı 
taşır da insan ihtiyarını elden bırakarak 1 lükü-
met nerede, belediyeler nerede, valiler nerede 
demez mi! Hükümetin bu kontrol işinde 
ciddî kararlar alması ve izahata geçmesi müm
kün değil mi idi? Kanaatimce Hükümetin baş
lıca işleri bunlardır, bunlarla uğraşmaktır. 

Eğer [Tasan Saka Hükümeti şu saydığım 15 
noktadan harekete geçerek çalışsaydı sanırım 
vaitlerini yerine, getirmiş olur ve bugünkü prog
ramını da sevinerek dinlerdim. 

Hasan Saka bundan evvelki programında kö
mür havzasını ıslah ve geliştirmeyi, yol işlerini, 
ulaştırmada kolaylık temini gibi sahalarda da 
vaitlerde bulunmuşlardı. Bu programda bunlar
dan bahis yok. Acaba bu işleri oluruna mı bıraka
caklar? Biz Hükümetten her iş sahasında mev
cut bütçe imkânlarına göre neler yapacağına 
dair önemlerine göre sıralanması, bir iş prog
ramı bekliyerek hele Millî Eğitim, Ziraat, Nafıa, 
Sağlık ve Sosyal Bakanlıkları içıin bir arzum 
büyüktü. Maalesef okuduğu programda naçiz 
arzuma nail olmaktan bizi mahrum bırak
tılar. Şimdiye kadar Hükümetin bilhassa ciddî 
bir ziraat programı yapıp Meclise getirmesini 
de ayrıca teessürle kaydetmek isterim. . 

Sayın arkadaşlar. Hasan Saka ilk progra
mında «aşırı sağcı ve solcu tahrik ve teşkillere 
karşı çok uyanık ve tedbirli olmak azmindeyiz» 
demişlerdi. Bu programda bu noktadan sarih 
olarak bir bahis yok. Acaba bu hususta uyanık 
ve tedbirli olmaktan vaz mı geçtiler, yoksa 
uyanık ve tedbirli olamadıkları için sözünü edip 
bize hatırlatmak mı istemediler? Bu noktayı 
cidden öğrenmek isterim. Bu meselede Hükümetin 
bilhassa bu zamanda programının başında açık 
ve katî ifade ile Meclise karşı. Millete karşı 
teminat vermesi her sahada neler yaptığını ve 
daha neler yapacağını söylemesi gerektir. Hiç-
olmazsa aşırı solcu dediği tahriklere karşı bu 
güne kadar Meclise bir kanun tasarısı getirmeli 
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idiler. Böyle bir kalımı tasarısını ancak Hükü
met getirebilir. Zira bu tasarıya esas olacak de
lil ve vesaik daha ziyade onun arşivlerinde ve 
örtbas m a h z e n 1 e rind ediı •. 

Hükümetin bu husustaki alâka ve dikkat 
derecesine ait verdiğim bir misali geçende. Yük
sek Meclis müşahede, esefle seyretmek fırsatını 
bulmuştur. Hükümetin ve hattâ Hükümeti etin 
bugünkü dünya cereyanlarına nispetle aşırı sağ
cılık tâbirini de hudutlandırması lâzımdır. Hal
kımızın, gençliğimizin buna ihtiyacı vardır. 

Arkadaşlar; bugünkü kötü ve beşer tabia
tını alçaltıcı, bayağı materyalist cereyana karşı 
bu memlekette ruhlara neşe yaratan, istikbale 
ve hayata karşı güven duygusunu artıran, sinir* 
ve adelelere hareket ve cesaret aşılıyan bir mâ
nevi hava yaratmaya ihtiyacımız olduğunu zan
nederim. Hepiniz kabul buyurursunuz, bendeniz 
Hükümetlerin ve Hükümet adamlarının böyle 
bir hava yaratacak hamlelerle iş başı etmelerini 
bilhassa lüzumlu bulurum. Niçin Hasan Saka 
Hükümeti bu hususta güven verici vaitlerde 
bulunmuyor? Buna da hayret etmekten kendimi 
alamıyorum. 

Nihayet son söz olarak bendeniz Hükümet
lerden laf değil semereli ve muvaffakiyetli iş 
beklerim. Beklediğimi göremezsen böyle konuş
makta beni mazur görsünler. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlar; bundan sekiz ay önce bir yaz 
tatili günü Meclis toplantıya çağırılmış ve Sa
yın Hasan Saka, kurduğu Hükümetin progra
mını okumuştu. Okunan o program, başarma 
imkânları olup olmadığı düşünülmeden ortay-* 
atılan boş vaitlerden ibaretti. 

Sadece vaitlerde bulunmakla bir cennet 
kurmak mümkün olsaydı, Sayın Hasan Saka en 
kısa zamanda muvaffak oluverecekti. Fakat, 
boş vaitlerde bulunmakla ne bir cennet kurmak 
mümkün olacaktır ne de milletin itimadı kaza
nılabilecektir. Sekiz ay önce okunan o program-

j da, memleketin bugün büyük bir derdi olan 
mesken buharaııım önlemek için çimento, ke
reste, demir gibi inşaat malzemesi sıkıntısını 
giderecek çarelere baş vurulacağından bahso-
lunduğu halde bugüne kadar bu hususlarda 

| en ufak bir tedbir dahi alınmamıştır. 
O programda vatandaşın geçim zorluğuna 

! çare aranılacağı yazılmakta idi. Geçim zorluğu, 
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hayat pahalılığı halkımızın kesesini ve sıhhati
ni kemirmekte olduğu halde bugün memleketi
miz için bu kadar hayati olan bu mesele de, 
bulunan çare, kurulan bir komisyona rapor 
hazırlatmaktan ileri gidememiştir. 

O programda ziraatiıı iptidai vasıtalardan 
kurtarılması için gerekli tedbirlerin alınacağı 
şeklinde malzeme kaynağı ve bu işin malî im
kân ve hududu düşünülmeden ileri sürülen boş 
vaitler hususunda en ufak bir tedbir bile alın
madığı gibi Devlet elinde bulunan işletme çift
liklerine verilecek şekilde yine böyle bir vait 
olmaktan ileri gidememiştir. 

O programda, dış ticarette bilhassa zaruri 
harb ihtiyaçlarını karşılı yan eşyanın ithaline de
vam olunacağı gösterilmiştir. Dış ticaret saha
sında Hasan Saka Hükümetinin gösterdiği alâ
kasızlık ve beceriksizlik memleketimiz için fe
lâket sayılabilecek bir hal almış, döviz kaynağı
mızı teşkil eden ihraç mallarımız elimizde kal
mış, buna mukabil lüks ithal eşyası pazarları
mızı istilâ etmiştir. 

Bunlardan başka yine o programda ulaştır
ma işlerinde tarifelerin istihsali teşvik edecek 
bir şekle sokulacağı, Devletçilik sahası ile hu
susi sermaye ve teşebbüslere ayrılan yerin ge
niş olarak ilân olunacağı, fazilet ve ahlâk sa
vaşında müessir tedbirler alınacağı şeklinde ya
pılan vaitlerinin hiçbirinin yerine getirilmedi
ğini de söylemeye ve hatırlamaya lüzum bile 
yoktur. 

Hele o programda, esaslı tasarruf yoluna gidi
leceği vâdolunduğu halde kısa bir müddet son
ra 1948 yılı bütçesinin, 128 milyon lirası iç is
tikrazla kapanmak üzere ve masraf kısmı da bir 
evvelki yılın masraf bütçesine nazaran 106 mil
yon lira bir fazlalıkla Meclise getirilmiş ol
ması Hasan Saka Hükümetinin sözleriyle hare
ketleri arasında ne büyük tenakuzlar bulun
duğunu göstermeye kâfidir. 

O programında, Devlet kadrolarında rasyo
nel bir çalışma sistemini vadeden bir Hüküme
tin memurların, mesai saatleri içinde deirele-
rine muntazaman devamların] dahi temin ede-
miyecek bir aciz göstermekte olması acıklı bir 
keyfiyettir. 

Ayni partinin malı olmalarına rağmen ha
reketleri, prensipleri bakımından birbirine asla 
uymıyan Halk Partisi Hükümetlerinden, çeyrek 
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asırdanberi, yerine getirilmiyen ^programlar 
ve vait!er dinlemeye alışmış ola.ti Türk milleti 
bugün eski Paşbakanm kurduğu yeni kabinenin 
programı ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Sekiz ay müddetle bir mirasyedi rehaveti 
içinde iş başında kaldıktan sonra arkasında et, 
hububat, ekmek, şeker, gemi mubayaası işleri 
gibi bir yığın pürüzlü hâdiseler bırakarak yu
varlanan Sayın Saka Kabinesi sekiz Bakanını 
da değiştirerek yine işbaşına geldi. 

Memleketin malî takatsizliği, dış ticareti
mizin perişanlığı, iç ekonomimizin acıklı hali, 
7 Kylûl kararlarının felaketli neticeleri karşı
sında bütün, bu acıklı manzaraya seben olan İk
tidar Partisinin ikinci defa tecrübeye girişeceği 
Sayın Hasan Saka Kabinesinin, aralarında fikir 
ve inanış birliği olnnyan Hakanların meydana 
getirdikleri bu Kabinenin maalesef hiçbir iş gö-
remiyeceğîni anlamak güç değildir. 

Sayın Hasan Saka'nın yeni Hükümeti, yeni 
programında, memleketin bugün içinde çırpındı
ğı malî, iktisadi ve ticari güçlükleri mazur gös
termek gibi bir yola sapmış ve bu güçlüklerin, 
Millî Savunma masraflarının ağırlığından ileri 
geldiğini söylemek' suretiyle 19o9 yılmdanberi 
gelen geçen Hükümetlerin buldukları ve istis
mar ettikleri ucuz esbabı mucibeyi yeni bul
muş gibi ileri sürmüştür. Paka.1 vatandaşlarımız 
allı yıl müddetle harb etmiş olan bir kısım mil
letlerin kalkınma işlerinde ve iktisadi şartlar
da, bugün bizden çok daha iyi bir durumda 
olduğunu görmekte ve çekilmekte olan iktisadi 
sıkıntılar içinde bulunan zahiri sebebe arlık 
inanmamakta, bu sikini darın iş bilmenıezlik-
terı ve acizden ileri geldiğini gayet iyi anlamak
tadır. 

P>ir Kabine iş başına geldiği zaman vatandaş
ların lıiçolnıazsa bir ümide kapılmaları ve ka
pıldıkları ümidin tahakkuk edebileceğini bek
lemeleri gayel tabiî bir yol olduğu halde Hasan 
Saka'nın yeni Kabinesi karşısında vatandaşlar 
hiçbir ümide kapılnıiyacaklar, Hasan Saka'nın 
eski Kabinesi zamanındaki sekiz aylık perisini 
işlerine ve siyasetine, yerine getirilmiyen va-
itlerine bakarak yeni Kabinesi hakkında da hü
küm vermekte tereddüt etmiyeceklerdir. 

ALİ PJZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; bazı düşüncelerimi huzurunuzda belirlmek 
için maruzatta bulunacağını; sözlerime Yedinci 
Devre Parti Kurultayında söylenen bir sözü 
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hatırlatmakla başlıyacağım. 

Gençlik hakkında orada bir medhiyede bu
lunmuşlardı ve bunu şu suretle bağlamışlardı; 
hali hazır Meclis topluluğu kalite itibariyle nok
sandır. Ben itiraz etmiş, demiştim ki, bu Mec
lis, sinesinde 150 genci toplamıştır. Bu genç
ler memleketin irfanı ile ve kalkınması ile meş
gul olmuşlar ve olacaklardır. O zaman oradan 
kendilerine sevgi ve saygılarımı sunmuştum. İş
te bugün bu gençleri bu Kabinenin içinde gör
mekle sevinç ve sürür duymaktayım. 

Arkadaşlar; bu gençlerin kısaca gördüğüm 
tarihçelerini arzedeceğim: 

Kabkıe içine giren dört arkadaştan b'uad 
Sirmen İtalya'da Hukuk Fakültesini ikmal et
miştir. 

SBDAD.PBK (Kocaeli) - Ne lüzum var 
bunları söylemeye, herkes biliyor bunları. 

ALÎ RÎZA BSEN (Devamla) — Evet lüzum 
vardır. Sonra Cemil Sait Barlas arkadaşımıza 
geçiyorum. Kendisi gençtir, 10 yaşını geçmemek
tedir. Almanya'da yüksek tahsilini Hukuk Fa-
kültesiyle birleştirerek bilgisini ve tecrübesini 
artırmış, genç Bakan arkadaşımızdır. 

Tahsin Banguoğlu; Almanya'da tahsil yap
mış, öğretmenlik yapmış, tecrübeli bir arkadaş 
olup Doçentlikten profesörlüğe yükselmiştir. 

Kasım Gülek; Avrupa'da tahsil etmiş, Paris 
ve Almanya'da tahsilini kuvvetlendirmiş, Ame
rika'da ihtisas tahsil etmiş, Fransa'daki tahsili 
ile hem Avrupa ve hem de memleketinin düşün
celerini birleştirmiş genç bir arkadaştır. (Nihat 
Erim sesleri). 

Arkadşlar, Nihat Erim arkadaşımıza gelince; 
genç yaşında Hukuk tahsilini Türkiye'de yap
mış ve gazetelerdeki yazdıkları kuvvetli yazısına 
göre en yüksek mevkii ihraz etmiş ve Fransa'da 
Yüksek Hukuk tahsilini ikmal etmiş kıymetli 
gençlerimizdendir.. Bu suretle bu arkadaşların 
iştiraki ile bu kabine teşekkül etmiş ve en kuv
vetli bir kabine olmuştur. Bunların yaşları da 
36 - 45 yaş arasındadır. Kabineye giren altı ar
kadaşımız daha vardır ki, bunlar da memlekete 
muhtelif sahalardaki yaptıkları hizmetleriyle ta
nınmış kıymetli arkadaşlarımız olup, yaşları ise 
50 - 56 arasındadır. Emin Erişirgil; haddi za
tında makul, iş bilir, kuvvetli, kabiliyetli karek-
terli ve taze bir kafaya malik bir arkadaştır. 

Cavit Ekin; Diyarbakırlıdır, memlekette 
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muhtelif mühim vazifeler almış kıymetli bir ar
kadaşımızdır. Aynı zamanda: Yüksek Murakabe 
Heyetinde iktisadi Teşekküllerin yükselmesine 
ve düzenlenmesine hizmet etmiş, un sene beraber 
çalıştığımız bir arkadaştır. (Gülüşmeler, bravo 
sesleri, sadede sesleri). 

Hüsnü Çakır; Dördüncü Devrede Milletvekili 
seçilmiş, birçok valiliklerde blunmuş, İktisat 
Bakanlığını yapmış ağır başlı, olgun, kudretli 
ve kendisinden her zaman istifade edilecek bir 
arkadaştır. (Gülüşmeler, gürültüler, bravo ve 
sadede gel sesleri). Müsaade buyurun. Buları ar-
zedeyim: Heyeti umumiye nazarında bu husus

ları tecelli ettirdikten sonra esas konuya geçiyorum. 
Arkadaşlar, Hükümet, beyannamesinde iki • 

noktaya ben de ilişmek zaruretini hissettim. (İş-
te bu olmadı sesleri, gülüşmeler). 

Birincisi; banka memurlarına ait bir mesele
dir. Banka memurlarını korumak benim için de 
bir vazifedir. Bir tasarruf meselesi var. Bunlara 
1598 sayılı Kanun bir hak vermiştir. Bu tasar
ruf işinin bunlara da şümulü olacak mı olmıya-
cak mı? Bunu da anlamak istiyorum. Çünkü 
bankacılık bizde Cumhuriyet İdaresiyle kurul
muş bir müessesedir. Son zamanlarda bu mües
sesenin zayıflamaya başladığını görüyoruz. Sal
tanat Devrinde bir Ziraat Bankası bir Emniyet 
Sandığı bir de Osmanlı Bankası vardı. Sonradan 
Meşrutiyet İdaresi tarafından İtibari Millî Ban
kası kuruldu. Bu banka da Millî harakâtı müta-
akıp tasfiye edilerek İş Bankası oldu. İş Ban
kası hakikaten memlekette büyük bir inkişafa 
mazhar oldu. Son zamanlarda birçok yeni ban
kalar teşekkül etti. Bu Bankalar memurlarına 
kendi prensip ve programları icabı oldukça ge
çindirecek ve ahara muhtaç olmıyacak derecede 
bir para vermekte idi. Fakat son zamanlarda 
çıkan bir kanunla Devletin hissesi bulunduğu 
bazı bankalar bareme tâbi tutuldu. Bu vaziyet 
birçok memurların zararını mucip oldu. 

Sonradan yapılan bir kanunla bunlara geniş
lik verilmiş, ayni zamanda kendi paralariyle 
idare edilen bankalar istedikleri gibi harekette 
serbest kalmışlardır. Bizim bu arada ana ban
kamız- olan Ziraat Bankası vardır, buna temas 
edeceğim; diğeri de Millî bankamız olan Merkez 
Bankasıdır Buralarda çalışanlar, eğer bugünkü 
Barem devam edecek olursa kendi paralariyle 
iadere edilen hususi bankalara akın edecekler
dir. Bu bakımdan bunların haklarının da ko-
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rımnıası ve bu hususta bir tasarı hazırlanması j 
zaruridir. Çünkü kendi kanunlariyle bunlar, 
Muvazenei Umumiyeden maaş alan memurlara 
göre bir alt dereceye inmiş bulunuyorlar. Mese
lâ bankada 300 liralık bir memurun eline 220 li
ra, Devlet Bütçesinden alana ise 250 lira geç
mektedir ki, bu da ayrıca düşünülecek bir 
mevzudur, ikisi arasında 30 liralık bir fark hâ
sıl olmaktadır. Halbuki Bankalarda çalışan ar
kadaşların rasyonel çalışmaları Devlet memul
larından farklı ve daha faydalıdır. Bu noktayı 
Hükümetin nazarı dikkatine arzederiııı. 

İstihsalde rasyonel olmasiyle büyük fayda 
temin eden kısımlar için de bir ricada bulunmak 
istiyorum. Benim seçim yerim olan Siird'de 
on sene evvel yaptığım bir gezi sırasında gör
düğüm birçok memurlar arasında çok değerlile
ri, gençleri vardı. Doktorlar, kaymakamlar fa
lan. Bu arkadaşların hakikaten mesaisine yaki-
nen şahit oldum ve takdir ettim. Bunlar gün
düzleri yaptıkları bunca mesaiye rağmen gecele
ri rahatça barınacak bir yerden mahrumdurlar. 
Ben bu hususu vaktiyle Partiye yazdığım bir ra
porda zikrettim. Hükümetin bu Şark tarafla
rının mesken meselesine âzami dikkat etmesini 
rica ediyorum. 

Saraçoğlu Hükümeti bu uğurda altı milyon 
lira kadar sarfetti. Dördüncü Genel Müfettişlik 
zamanında da bir hayli imar işleri yapılmıştır. 
Onlar hakkında bir diyeceğim yoktur. Yalnız 
Yeni yapılacakların iskeletleri hazırdır, onla
rın ikmal edilmesi lâzımdır. Bunun üzerinde 
durmak isterim. 

Arkadaşlar; Hükümetin beyannamesinde ha
vai bulutların çok kesif ve karanlık olduğuna 
işaret edilmektedir. Acı günlerin daha henüz 
geçmediği, bunu önliyecek tedbirlerin alınıncıya 
kadar vatandaşların şurada burada taşkınlık 
yapmamaları mânasını ifade eden sözler vardır. 
Bu yerindedir. 

Arkadaşlar, şunu kabul etmek lâzımdır ki, bi
zim aramıza giren kara şeytanlar herhangi bir 
zaman böyle hariçten taşkınlık yapmışsa bu za
mana tesadüf ediyor. Bunu kendi tecrübem ve 
müşahedelerimle tebarüz ettiriyorum. Binaena
leyh, mümkün olduğu kadar Demokrat arkadaş
ların bunlardan tevakki etmesi lâzımdır. Çün
kü onlar da bu memleketin çocuklarıdır. 

Arkadaşlar, şunu da huzurunuzda belirtmek 
isterim, bu memlekette demokrasi hayatını isti- j 
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yen yalnız onlar değil, but im memleketin çocuk 
hırıdır, ta Selimi Saiis'lenberi bu gaye için 
çalışmış olanlar bu milletin evlâtlarıdır. Bunu 
kabul etsinler. Bunu görıııiyecek, bilmiyecek, bu 
işin yürümesini isi em ivecek, bir fert yoktur. 

İnönü, 1944 yılında İstanbul Üniversitesin
de verdiği nutukla bunu açıkça belirtti, ve I!)!-'» 
yılında bunu meydana gel ireceklerini vah bu
yurdu. 

Arkadaşlar; bu, elbirliği İle yapılacak bir 
şeydir. .Bu işi ben yaptım, sen yaptın gibi şey
ler asla mevzuubahis olama/';. Binaenaleyh, yap 
imik ist ediğini i/, şeyi, yaşamasını istediğimiz şeyi 
böyle acı hareketlerle karşılarsak boğarız. Bunu 
boğmamak için elbirliği ile ve bilgi ile çalışmak, 
yürümek lâzımdır. Bunu yapın ıy a1 çalışan Mü 
kornetler de onun bşında bulunanlar da bu mem
leketin iyi evlâtlarıdır, 

Arkadaşlar, yine tekrar bu kürsüden paha
lılıktan ve 7 Kylûl kararlarından bahsettiler. 
Ben de bu hususla fikrimi söylemek isterim, 
Herhangi bir arkadaşın düşüncesinde bir müp 
lıendik olursa kendisi île koridorda münakaşa 
ya hazırım. 

Beyler, pahalılığın başlangıcı (7) sene
dir dolu bir kütleyi silâh altında t ıh mamızdan 
ileri gelmiştir. Çünkü istihsal yapan kııvvclli 
ve sağlam kolları bu sahadan ayrılmış ve müs
tehlik hale gelmişlerdir. Onları doyurmak, için 

geride kalan kütle çalışmakla ve onları besle 
inektedir. Sekiz senedir bu memleketin bu 
uğurda sarfettiği para üç milyar liradır. Bu üç 
milyar liranın mahiyetini ifade edebilmek İHn 
bunu bir kere kafaya vurup ölçmek lâzımdır. 
Bunun bir milyar 700 milyon lirası istikrazda, 
:!00 milyonu Varlık Vergisi ile, ve diğerleri de 
memleketin geliri ile karşılanmıştır. Kaka t is
tikraz yapmamıştır. Bu .şekildeki bir hükümet. 
para çıkarırsa, bu hayatiyetini kurmak içjıı za
ruri değil midir ' Memleket gençliğini harbtcn 
kurtarmıştır. Çünkü gençlik bu memleketten 
gitti mi, hiçbir şey kalmaz, 

Şimdi altının -kıymeti of> liradır, evvelce oıı 
lira. idi. Dün etin kilosu .r>0 kuruştu, bugün 2-><> 
kuruştur. İşte bunu düşünmek ve bunu yapmak 
lâzımdır, bu ancak muhakeme ile bulunabilir. 
Şimdi arkadaşlar benini söylediklerimi dinler
ler ve kalbleri ile tasdik ederler, ((iülüşme-
ler). 
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Arkadaşlar, ticaret meselesinden bahsetti

ler. 
Bizim ticaretimizi bel eden Almanya idi, 80 

milyonluk Almanya idî, bu aradan çıktıktan 
sonra, bu düşüklük olmuştur. Şimdi iki seneden-
beri devam eden kriz içinde Almanya'nın nere
sinde bu malları satardık, bir zamanlar biz Al
manya'ya bir heyet gönderdik, bu ihraç işini 
tetkik etti. Avrupa kalkınmış diyorlar. Neresi 
kalkınmıştır? Açlık; sefalet sürüp gitmekte. 

Bu defa Hükümet Almanya'ya fmdık vere
cekti, Amerika'ya tütün satacaktı. Onlar, fın
dığı biz ne yapacağız, çikolata yeriz diyorlar. 
Evet bizim ekmek yediğimiz gibi onlar da daha 
çok çikolata yerler. 

Tütün meselesine gelince; Amerika'lıların 
kendilerince tanınmış Virjinya tütünleri var
dır. Halbuki bizim tütünlerimiz evsaf itibariyle 
dünyaca tanınmıştır. Onlar diyorlar ki, sizin 
tütünleriniz vasıf itibariyle çok yüksek fakat 
fiyatları çok pahalıdır. Bizim tütünümüz ise da
ha ucuzdur. Alâkalı Bakan bu tütün işini hal
letmiştir, bu cihetten kalbim müsterihtir. (Kâ
fi, kâfi yeter sesleri), (Çok teşekkür ederiz ses
leri) Burada Sinan Tekelioğlu'nun safsatasını 
dinlersiniz de beni dinlemezsiniz... (Gülüşmeler 
ve alkışlar). 

x\.rkadaşlar, şimdi de Ticaretten bahsedece
ğim : Bu noktadan bu hatayı yalnız Halk Par
tisine yükletmekte bence çok büyük hata var
dır. Çünkü Hükümet bu işe başladığı vakit, he
pimiz biliyoruz, 1931 - 1932 de ticaret esaslarını 
kurduğumuz vakit işe takas ve gümrükle baş
ladık. Bunu böyle yapmak zaruretinde idik. Ma
lımızı Almanya'ya veriyorduk. Eğer biz o va
kit değerli mallarımızı isterlin veya dolar piya
sasına göre iyi pazarlar bulup ticaretimizi ona 
göre organize etseydik bugün böyle bir müşkü
lâtla karşılaşmazdık. 1939 yılında harb başladığı 
vakit isterimin kıymeti 10, 30, dolârm kıymeti 
ise üç lira idi. Vaktaki ingilizler altın ayarın
dan ayrıldılar, isterlin 7,40 a düştü. Ondan 
sonra biz İngilizlerle ticarete geçtik, ve dört 
sene Almanlarla ticareti kestik. İngilizler bi
zim gönderdiklerimize % 80 prim veriyordu. 
İşte bu 7 Eylül kararlarını alma bu şekillerden 
doğdu. Benim partici ve aleyhte bulunan arka
daşlarımın buna muarız oluşlarına hayret edi
yorum. (Gülüşmeler, gürültüler). Bu söyliyen 
arkadaşlar benimle görüşsünler, kendilerini 
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| ikna edemezsem ondan sonra söylensinler. (Bra-
j vo sesleri, alkışlar). Arkadaşlar; bu 7 Eylül ka

rarlarında bu, esaslı bir nokta olmuştur. Bir 
kere beynelmilel bir banka kurulmuş ve biz de 
buna dâhil olmuşuz. Bunu yapmasaydık Rusya 

i gibi olamaz mı idi, izole bir şekilde olamaz 
mı idik? Ben herhalde müttefiklerle elele ver
mek mecburiyetine kaaniim. 7 Eylül kararları 
lâzımdı, fakat tatbikatta hata edildi. Hepimiz 
biliyoruz ki, 7 Eylül kararlarından evvel, Sara
çoğlu Hükümeti zamanında 236 ton altınımız 
vardı. Bu 7 Eylül kararı bundan doğma bir me
seledir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; Birinci Saka Hükümetinin 
bol vaitli programı, muhalefetin adım adım 
takip ve ikazları karşısında bile tahakkuk saha
sında inhizama uğradıktan sonra İkinci Saka 
lyabinesi, beyannamesini elbetteki tevile müsait 
şu şekli ile hazırlamak ve Yüksek Meclise sun
mak cihetini iltizam edecekti. Ve işte onu yap
mıştır. 

Eski Kabinenin bir soru münasebetiyle 
hayat pahalılığı ve geçim zorluğu hakkındaki 
vaitlerini inkâra kadar giden beyanlarından 
sonra yeni programının bu gibi halleri önleyici 
bir şekilde elâstiki olarak tertiplenmiş olmasını 
da gayet tabiî bulmak lâzımgelir. Her mad
desi ayrı ayrı vuzuhtan âri bu programın en iti
nalı ve göze çarpan yegâne tarafı umumi ve mü
tereddit oluşudur. Derhal açıklamak yerinde 
olur ki, güven oyu almak üzere karşımıza çı-

I kan yeni Hükümet bununla daha işe başlarken 
kendine olan itimatsızlığını göstermiş bulunmak
tadır. 

Muhtelif hatip arkadaşlarım programın ana 
hatları üzerinde birçok tenkitler yaptılar. Ben-

! deniz de programda hemen hemen hiç yer alma-
! m iş bulunan Nafıa işlerine kısaca temas edeceğim. 

Her şeyden evvel şunu tebarüz ettirmek ve 
Yüksek Meclisin dikkat nazarına arzetmek iste-

I rim ki, bütçede büyük bir mevki işgal eden ve 
ı Hükümet faaliyetlerinin en mühimlerinden ol

ması lâzımgelen Bayındırlık işlerimiz bugüne 
kadar, bir staj sandalyesi olmaktan kurtulama
mış, bakanlık makamından tutunuz da, çeşitli 
is tedvirlerine kadar intibaksızlığın ve program-
sızlığm verdiği sarsıntılar içerisinde isabetsiz
liğin şah eserlerini meydana getirmiştir. Bugün 

I de aynı haleti ruh iyenin tesir ve şevki idaresi 
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devam ettiğine göre programın sarahatsizliği ve 
konuları mühimsemeyişi muvacehesinde teveh-
hüm etmemeye imkân yoktur. 

Millî kalkınmanın ana hatlarından olan bü
yük yol ve su dâvalarının ne suretle olursa olsun 
halli icabettiğine ve bunun memleketin en ha
yati meselesi olduğuna dair programda bir kayıt 
bulunmayışı esefle karşılanacak bir haldir. 

Kadro işlerine gelince : 
Parti programına bağlı olduğunu gözönün-

de tutarak ehemmiyetli bulduğu memleket dâ
valarını Yüksek Meclise sunduğu beyannamesiy-
le belirten Hükümet, bilhassa Genel Bütçeye 
dâhîl teşkilât kadrolarının her yıl artışlar kay
dettiğini ve içinde bulunduğumuz yıl bütçesi 
gelirinin % 46 sına kadar yükselmiş olduğunu 
söylemekle on yıl içerisinde Halk Partisi Hükü
metlerinin bu mevzuda ne kadar yanlış hareket
lerde bulunduğunu itiraf, etmiştir. 

Hu kadro artışları ile Halk Partisi progra
mının yakın alâkasını Türk milletine açıkla
makta fayda mülâhaza ediyorum. Halk Partisi 
programının bir maddesinde partililerin hizmet
lere tercihan yerleştirilmesi icabettiğini bu hu
susta Parti Hükümeti ile Partinin teşkilât ve 
uzatanımı hususi bir alâka göstermeleri lâzım-
ge kliğine kayıt ve işaret edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; işte bugün karşımız
da halli güç bir mesele halinde duran, Hükümet 
programında bile yer alacak kadar önem kaza
nan bu artışın, bu on yıl içindeki bir misli kad
ro artışının yegâne müsebbip ve mesulü istinat 
etmek istedikleri Halk Partisi programiyle Hü
kümetleridir. 

Millet hizmetleri için bir istinatgah olarak 
İlmi sürülen parti programının yıllardanberi bu 
memlekette nasıl iltimasa ve adam tutmaya yol 
açın ıs bulunduğunu Hükümet, beyannamesiyle 
itiraf etmektedir. 

Programın bir yerinde azlığın tahakküm yo
luna, sapmasını milletimizin asla tahammül ede-
miyeeeği istibdat şekilleri saymaktayız diyen 
Hükümet bununla neyi kasdetmektedir? 

Demokrat memleketlerde azlığın tahakkümü 
diye bir vakıa mevcut olamaz. Bu olsa olsa 
çokluğun arzu ve iradesinin meydanlardan gelen 
akisleridir. 20 nci asırda hâlâ millî irade diye 
haykıran vatandaş kitlelerinin sesini, tahakküm 
dive vasıflandıran bir Hükümetin demokratik 

sistemin temellerini kuvvetlendirme vaitlerine 
inanmak mümkün müdürV 

Sayın arkadaşlar; yukardanberi yaptığım 
izahlardan sonra eski programın tatbik edilme
miş olması hakikati ile bugünkü programın pro-
gramsızlığı karşısında, yani yapılacak İşin ne ol
duğunu takdirinize arzediyorura. 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) - - Sa
yın arkadaşlar; Birinci Saka, kabinesi, istifa 
ettikten sonra yerine yine • Masan Saka Başba
kan olarak getirildi. Huzurunuzda programını 
okudu ve itimat oyu istedi. Bu program bun
dan 9 ay evvelkinden daha basit ve aynı haleti 
ruhiye içinde hazırlanmış olduğundan eski 
Hükümetin devamı olarak kabul edilebilir. Bu 
kabine birkaç genci de içine almasına rağmen 
bugünün icaplarına ayarak Demokrasiyi geliş
tirecek karakteri taşımamaktadır. 

İktidar mevkii 25 sene içinde iktidar parti
sini yıpratmış ve ihiiyarlatmışt ir. Vakıa birin
ci Saka Hükümeti Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kamınım un IH ııei maddesini nanıeri bir işaret 
üzerine kaldırmış, sıkıyönetime nihayet ver 
misse do Seçim kanunu İmla encümenden en
cümene havale edilmekte, bir türlü Yüksek 
M eclis 11 uzu r u 11 a gel i ri I e 111 em e ktedir. 

Türk milleti, oyunu serbestçe kullanmayı 
temin edecek l>,ir secim kanununu heyecanla 
İteklemektedir. Matbuat ve Ceza kanunları hâ
lâ meriyettedir. Bıı kanunların tadil edileceği 
programda, zikredilmekle olmasına, rağmen ne 
zaman getirileceği meçhul bulunmakladır. 

Recep Peker Hükümeti birçok maddelerini 
tatbik edemediği programında, adalet işlerine 
mühim bir \(xr ayırmış ve istinat mahkemeleri
nin kurulmasını za.ruri görmekteyiz demişti. 
Saka Hükümeti de bundan evvelki programın
da «Hukukta ve cezada dâvaların süratle ne
ticelendirilmesini temin etmek suretiyle halkın 
adalet işlerindeki esaslı bir dileğine cevap ve
rilmiş olacağını» açıklamıştı. 

Dokuz aylık iktidarında, adalet işlerinin 
süratle neticelendirilmesi hususunda hiçbir fa
aliyeti görülmediği gibi, bu programında da 
bundan hiç bahsedilmemesi adalet cihazının 
olduğu şekilde kalmasını ve milletin bu büyük 
derdi ile başbaşa bırakılmasını intaç edecek 
mâhiyettedir. 

Bu meselenin büyük ehemmiyeti vardır, der
hal ele alınması zaruridir. 
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Savsaklamaya tahammülü yoktur. 
Hükümetin sanki kendi vazifesi değilmiş 

gibi ele almadığı veya almak istemediği bir iş
se, geçim zorluğunun önlenmesi meselesidir. 
Bundan evvelki programında sathi de olsa, va
tandaşların geçim zorluğuna çare aramak, hem 
millî ölçüde hem de dünya çapında çeşitli 
sebeplerden doğan bu muğlâk mesele ile uğ
raşmak, lâzımgelen tedbirleri aramak üzere 
ilgili bakanlardan devamlı bir heyet kurulaca

ğını tebşir etmiş ve işi Komisyona havale eylemişti. 
komisyon ilâmaşallah faaliyetine devam etmekte, 
hayatı gün geçtikçe çekilmez bir hale getirmek, 
fakir ve muztarip halkı inlemesinde devam et
mesi için lüzumlu tedbirleri almakta elden gelen 
gayreti sarfetmekten çekinmemektedir. 

Recep Peker Hükümeti meşhur 7 Eylül karar-
lariyle memleketimizde geçim seviyesini karardan 
birkaç gün evveline nazaran yüzde yüz artırmakla 
bu millete nasıl fenalık yapmışsa, birinci Saka 
Hükümeti de bu işleri ilgili bakanların kudret
li (!) ellerine bırakmak suretiyle aynı fenalığı 
yapmış ve beceriksizliğini ispat etmiştir. 

Aynı hüküm etin devamı mahiyetinde olan 
İkinci Saka Kabinesinin de bu güçlüğü yenebilece
ğini kabul değil, tasavvur etmek bile hayalden baş
ka bir mâna taşımaz. İşte bunun içindir ki;sayın 
Saka; içinden çıkamıyacağı bir işin içine girerek 
bocalamaktan kendini vikaye maksadiyle prog
ramında yer vermek zahmetine katlanmayı bile 
fuzuli telâkki etmiş olsa gerektir. 

Sayın arkadaşlarını; Türk Milleti için hayatî 
önemi haiz olan geçim zorluğunu, güya memle
kette refah ve saadet varmış zehabına kapılarak 
programında bir satırlık yazı ile bile yer vermi-
yen bu hükümete, açlık ıstırabı içinde kıvranan 
bir millettin vekilleri olan sizler itimad oyu ve
rirseniz seçmenlerinizin yüzüne hangi hakla ba
kacaksınız9 Seçim bölgelerinize gittiğiniz zaman 
size bizi aç, çıplak bırakan, her türlü vergisini 
aldığı hâlde bizim en mübrem ihtiyaçlarımızı 
sanki normal zamanda yaşıyormuşuz gibi nazarı 
itibare almıyan bir hükümete nasıl itimat oyu 
verdiniz diye sorarlarsa ne cevap verecek
siniz ? 

Bu h a ealel ta vor olmaz mı? Bizim vazifemiz; 
milleti refaha kavuşturacak yolları benimsiyen 
ona hayat hakkı tanıyan, onu menhus ikinci 
dünya harbinin hâlâ devanı etmekte olan ezici 
ve ıstırap verici yükünden kurtarmayı vadeden 
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ve bu vadini bugüne kadar olduğu gibi oyalayı
cı ve uyutucu mahiyette değil hakiki bir surette 
tutacak bir hükümet iş başına geldiği takdirde 
itimat beyan etmektir. 

Yoksa şimdiye kadar gelip geçen hükümetle
rin hiç birisi, efendisi olan milletin dertleriyle, 
elemleriyle, ıstıraplariyle ilgilenmemiş, gelişi gü
zel tuttuğu yolda yürüyerek bugünkü çıkmaza 

girmiştir. Ne mesken buhranına, ne orman mevzu
una, ne ziraat işlerine, ne sağlık ve nede endüsti-
iye gereği gibi ehemmiyet verilmiştir. 

En mühim mesele; devletçilik sahası ile husu
si sermaye ve teşebbüslere ayrılan yerlerin belir-
tilmesidir. Bugüne kadar hususi sermaye ve te
şebbüslere yer ayrılmamışı bütün endüstride 
ve her nevi istihsalde koyu devletçilik ve inhisar
cılık sistemi hâkim olmuştur. 

Türkiyenin iktisaden yükselmesi, inhisarcılık 
zihniyetinden ayrılarak serbest teşebbüslere yer 
verilmesi ile kaabil olabilir. 

Bütün endüstri müesseselerinin hükümetin 
elinde olması ve istihsal ettiği metaı hiç bir kayıt 
ve şarta tâbi olmadan istediği fiyata satması da
ha doğru bir ifade ile devletçilik, ve Tekelcilik ha
yat pahalılığını yaratan âmillerin başında gelmek
tedir. 

Hayatı ucuzlatacak, memleketi refaha götü
recek ve Hazinenin gelirini arttıracak yegâne 
yol, serbest ticarete ve rekabete imkân vermektir. 
Serbest ticarete imkân verilmediği içindir ki; bu
gün gümrük depo ve anterepola:rı ithal malları 
ile dolu olduğu halde tüccar döviz bulamamakta 
ve ithal ettiği malların bedelini ödeyememekte
dir. İthalât ve ihracat politikasına ciddî bir veç
he verilemediği için büyük şehir piyasalarında 
kriz başlamıştır, iflâsların artmakta olduğu 
söylentileri kulaktan kulağa yayılmaktadır. 

Eğer hakikaten gazetelere intikal ettirilmedi-
ği söylenen bu hâdiseler doğru ise, Hükümetin 
âni bir çöküntüye mâni olmak için bu hususta da 
sıkı tedbirler düşünmesi icabederdi. 7 Eylül Ka
rarları neticelerinin Türkiye'yi herân uçuruma 
sürüklemekte olduğu hissedilmiye başlanmıştır. 

Hükümet bütçenin yarısından fazlasının 
Millî Savunmaya ve % 46 sının da memur kad
rosuna tahsis edildiğinden yanayakıla bahset
mekte. Ve memur kadrosunda tasarruf edilece
ğini söylemektedir. 

1948 Bütçe müzakerelerinde buna şiddetle 
dokunulmuştu. O zaman da birinci Saka Hükü-
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meti tasarruf zihniyeti ile hareket edileceğini 
söylemek suretiyle işi geçiştirmek istedi. 

Görülüyor ki, Hasan Saka Hükümeti, tenkit 
mevzuu olan meseleleri günlük ve palyatif ted
birlerle "savsaklamış ve bugün yine aynı valiler
le huzurunuza çıkmıştır. 

Arkadaşlar; Denizyolları Bütçesi konuşulur
ken. bendeniz İm kadroda 300 ü mütecaviz emek
li çalıştırıldığından ve bunlara en yüksek maaş
ların verildiğinden'bahsetmiştim. O zaman Ulaş
tırma Bakanı olan Şükrü Koçak bunu rededemc-
«li, tasfiye edeceğini söyledi. Bu güne kadar bu 
işe el atılmaması Saka Hükümetinin mühim me
seleleri ele- almaktaki betaetine ve aczine bir de
lil değil midir? 

Bu programda da bu hususta radikal bir ted
birden bahsedilmem ektedir. Eğer bu, emeklile
rin mağdur edilmemesi düşüncesinden ileri geli
yorsa Emeklilik Kanununun biran evvel Yük
sek Meclise getirilmesi suretiyle bu meseleye son 
verilmesi kanaatindeyim. 

Netice olarak arzetmek mecburiyetindeyim 
ki; basiretsiz ve beceriksiz hareketleriyle 9 aydan-
danberi idarede aczini göstermiş ve iktidardan çe
kilmiş olan bir Başbakanın yeni payandalarla çü
rük ve köhne bir gemiyi tekrar yüzdürerek sahili 
selâmete ulaştıracağına inanamıyorum, 

BAŞKAN — Sadık Aldoğan. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 

— Muhterem arkadaşlar, mâruzâtım hiçbir parti 
ile ilgili değil; bu saflar içinde, hepinizin arasın
da kalbi memleket için atan hepiniz gibi, bir mü-
tevazi arkadaşınız olmak üzere mâruzâtta bulu
nacağım. (Bravo sesleri). 

Mâruzâtım arasında bazı arkadaşların şahıs
lan geçecektir. Fakat istirham ederim, katiyen 
gücenmesinler, kendilerinin şahıslanma karşı de
rin hürmetim vardır. Yalnız zihniyet üzerinde 
konuşacağım, bütün memleketi ilgilendiren mü
him bir dâva üzerinde konuşacağım. Hiçbirini
zin kalbi kırılmasın. Bu söyliyeceğim şeylerin 
hiçbir şahsiyatla münasebeti olmadığını ve yalnız 
memleket meselesi için konuştuğumu huzurunuz
da şimdiden arza lüzum görüyorum. 

Gene kâğıttan konuşmak niyetinde idim. 
Fakat heyecanlanarak belki ölçüsüz konuşurum... 

(Soldan alkışlar, bravo sesleri) Onun için müsa
ade buyurunuz yazılı olarak konuşacağım. Mâ-
ruzatımı hulasaten üç nokta üzerinde topluyo
rum; birisi; Hasan Saka arkadaşımızın çe

kilmesi meselesi üzerinde, ikincisi; Masan Sa-
ka'nın tekrat' niçin kabineyi teşkile memur 
edilmesi üzerinde, üçüncüsü; de bu kabinenin 
teşekkül tarzı üzerinde olacaktır. Bidayet en bu
nu söyliyeyim de yorulmayınız. 

Hasan Saka istifanamesinde çekilme sebebi
ni içinde bulunduğumuz umumi şartlara göre 
Hükümetin durumunun yeniden tetkik ve müta
lâasına fırsat vermek sözleriyle ifade etmiş du
lu um aktadır. 

Demokrasi hüküm süren bir memlekette bir 
Başbakanın, bu kadar kaçamaklı ve müphem 
ifade edilmiş bir sebeple istifa etmiş olduğu gö
rülmüş şey değildir. Haşatı Saka'nın istifasın
da kısaca şu fikirler görülüyor. Umumi şartlar 
ilükümelin durumunun yeniden tetkik ve mü
talâasına lüzum hissetimi iş ve bunun üzerine 
de bu durumu tetkik ve mütalâa ile yetkili olan
lara fırsat vermek için Başbakan çekilmek iste
miştir. (Soldan, demokrasi buna derler sesleri). 

Acaba Başbakan bu tetkik ve mütalâa fırsa
tını kime vermek için çekilmiştir? (Halk Par
tisi (irupuna sesleri) (Cumhurbaşkanına mı'.' 
Kendi kendine mi? Millet Meclisine mi? (Par
tisinin Grupuna sesleri) Bunun cevabını sonra 
verirsiniz. Ben şimdi söyliyeyim. Heyeti umu
miye dinliyecek tabiî., istifanamede zikredilen 
bu tetkik ve mütalâa fırsatını Hasan Saka 
kendi kendine vermek istememişti, şüphesiz.. 
r ünkü : Başbakan kabinesinin durumunu her 
vakit tetkik edebilir, istifa etmesine hiç te lü
zum yoktur. Meğer ki, üzerine almış olduğu va
zifeyi yapamayacağı kanatini getirmiş olsun!. 
Hastadır, belki de anjin dö pııvatrini vardır. 
(Allah göstermesin sesleri, bayıra yor sesleri.) 
Veyahut siirmenaj entelektüel olabilir. Acaba 
Hükümetin durumunun tetkik ve mütalâası fır
satı Büyük Millet Meclisine mi verilmek isten
miştir? Eğer Hasan Saka böyle bir fikre katıl
mışsa, bunu söylemekle umumi şartların, yani: 
Temel politika, siyaset için. Kabinenin duru
munu tetkik ve mütalaa etmek lâzımgeliyorsa, 
Büyük Meclis bunu takdir ödev, icabını yapar, 
Hükümeti sigaya çekerek ona karşı güvenini 
beyan eder veya etmez; Hükümet düşer veya 
yerinde kalır. 

Bu itibarla tetkik ve mütalâa fırsatı ver
mek sözlerinin Büyük Millet Meclisince hiçbir 
kıymeti yoktur. (Soldan anlıyamadık sesleri) 
Sabırlı olun anlarsınız. 
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Kabinenin çekilmesi sebeplerini böyle mâ

nâsız lakırdılara islinadcttirmesi Hasan Sa
ka'nm Anayasayı anlayışının ne seviyede oldu
ğunu göstermektedir. Eğer kabine reisinin Hü
kümetin genel politikası bakımından bakanlar 
arasında görüş ayrılığı gördü ise, veyahut Hü
kümetçe takip edilmekte olan politikanın Mil
let Meclisinde tasvip edilip edilmediğinde şüp
heye düşmüşse. Meclise gelip güven oyu isle
mesi icabeder. Ve bu güven oyunun islenmesi 
de Bakanlar Kurulunda etraflıca bir konuşma 
neticesinde karara bağlanırdı! Demokratik ha
reket böyle olur. Anayasanın 46 ncı maddesi de 
bunu göstermektedir. 

Okuyorum 4b' ncı maddeyi. «Bakanlar, Hü
kümetin umumi siyasetinden hep beraber, milş-
tereken mesuldürJer.» 

Kime karşı mesuldürler/ Cumhurbaşkanına 
mı? Soruyorum, kime karşı mesuldürler? Mec
lise karşı mesuldürler. Meclise karşı cevap ver
meden, hiçbir cevap vermeden, siyasi kanaatle
rini, Hükümetin genel politikasını doğru mu 
yürütüyor, eğri mi yürütüyor? Bunun hakkın
da Meclisten itimat reyi istemeden nasıl çeki-
lebilirmiş? (O. o, sesleri, gürültüler) Kfendim, 
dinleyiniz. 

Ben, 4(> ncı maddeyi böyle anlıyorum ; siz 
başka türlü anlıyorsunuz, öyle anlıyabilirsini/.! 

Soruyorum; kime karşı sorumludur? Sorum
luluk ne demektir? Cevap verecek. Yaptığı is
lerin hesabını vermeden, meydandan çekilemez 
Hasan Saka! 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Yine geldi. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Çeki

lemez. Çekilemez! Çekilrirse böyle olur. 9 ay
lık işin'üzerine bir sünger çekeriz, yeniden baş
larız işe! Olmaz böyle. Buna demokrasi den
mez! Hükümete gelmiş olmak, bu vazifeyi der-
uhde etmek nasıl ciddî ve ağır bir memleket 
hizmeti ise Hükümetten çekilmek te bir Baş
bakan için aynı derecede ciddiye alınması gere
ken bir vazifedir. Nasıl ki.- Hükümete gHdVği 
zaman Meclis muvacehesinde Hükümet progra
mını okuyor, takip edeceği politikayı anlatarak 
Meclisin güvenini izhar etmesini istiyorsa çe
kilirken de, aynı yoldan gitmesi lâzımdır. Hal
buki Hasan Saka bu demokratik esaslarla ken
disini hiç mukayyet görmiyerek, uzun yıllar
dır alışmış olduğu, tek parti usullerinin tesiri 
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altında kalmıştır. Yani Devlet Şefinin iradesine 
uyarak nasıl onun emriyle Başbakanlığı kabul 
etmişse; yine Devlet Şefinin telkin ve iradeleri
ne tebaiyetle, istifasını vermiştir. (Soldan, öy
le şey ynk sesleri). 

Hasan Saka'nm teamül halini alan bu garip 
usul ile Başbakanlıktan çekilmesi, bizdeki po
litika adamlarının ne zihniyette olduklarını bil
mem ki anlatır mı (Soldan, Allah Allah ses
leri). Allah, Allah, beraber. 

Muhakkak olan şu ki; zihniyetimizde hiç
bir değişiklik yoktur, hiç, ama hiç! Hükümet 
Devlet Şefinin emriyle iniyor, emriyle biniyor, 
hakikat budur! 

Meclisin itimadına mazhar olarak Hükü
mette bulunan ve onun güvensizliğini gösteren 
bir oy çokluğu ile çekilmesi mecburiyetinde bıı-
lunmıyan bir kabine reisinin, sudan bir takını 
sebeplerle çekilmesi hem siyasi nezakete, ve 
hem de benim anladığıma göre; demokrasiye 
uygun, bir hareket değildir (Soldan, estağfurul
lah sesleri). 

Demokratik gelişmemize en çok mâni olan 
ve tek tek parti devirlerinin iliklerimize kadar 
sindirdiği, kötü âdetlerden başta geleni, aziz 
arkadaşlarım ; dikkat buyurun, başta geleni Hü
kümet değişmelerinde görülmektedir. Filhakika, 
her Hükümet değişmesi, mutlaka bir esrar per
desi altında, gizli kapaklı oluyor! değişine, 
çekilme sebebi ekseriya yalancıktan, sıhhi se
bepten, uydurma sebeplere istinat ettiriliyor! 
Hakikatte ise, Devlet Şefinin indî takdir ve 
iraesi, bu işte yegâne rol oynamaktadır. Bu mu 
demokrasi? Meşrutiyet devrinde bile, bu garip 

| hal görülmemiştir. Şunu açıkça bu kürsüden 
! açıkça ifade etmeliyim ki, bu sakim âdet devam 
I edip gittikçe, bu memlekette hâkimiyet bilâ 
1 kaydü şart milletin değildir; ve milletin temsil 
! hakkını ancak B. M. Meclisi kullanır, esasları 
I lâf olmaktan bir karış bile ileri gidemez. (01-
I madı sesleri) bu hale bir son vermeye mecbıı-
I ruz. (Gürültüler). 

Mâruzâtıma başlarken istirham etmiştim ki, 
benim bu söylediklerim doğrudur, yanlıştır; ben 
söyliyeyim, bu sizin vicdanlarınıza, kanaatlerini
ze muhakemenize, kararlarınıza hiç şüphesiz bu 
söylediklerimin teisiri olmaz. (Gülüşmeler, de
vam devam sesleri). 

Dr. AZtZ UEAS (Mardin) — O vakit kol
lum kellüm lâ yenfa kabilinden olur. 
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Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Evet 

ne güzel dinliyoruz; kellüm kellüm lâ yenfa. 
Bizde Hükümet değişmeleri hep Devlet Şefi

nin isteğine göre, yapıldığını ve bu suretle Ana
yasamızın ruhsuz bir hale sokulduğunu görüyo
ruz. (Öyle şey yok sesleri). Var mı yok mu oku
yan anlar! Şimdi bu kötü geleneğin bikaç tipik 
misalini arzetmeme müsaade buyurunuz. Geçen 
sene Eecep Peker Başbakanlıktan niçin çekilmek 
mecburiyetinde kalmıştı? (Sıhhi sebepten, sizin 
söyliyeceğiniz sebepten sesleri). Hükümet, çekili
şinin sebebini nasıl izah etti? Peker'in çekilme 
sebebi üzerinde hiç durduk mu? 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Durduk 
j taşanı. 

(41. SADIK ALDOÖAN (Devamla) — Mec
liste konuşuldu mu? Orada durmak başka. Bura
da Büyük Millet Meclisinde konuşuldu ııiu? Halk 
Partisi meclis Grupu Büyük Millet Meclisi değil
dir. (Yaşasın sesleri, gürültüler). 

Devlet Şefinin izhar ettikleri iradesi karşı
sında çekilmek mecburiyetinde kaldığını kim in
kâr edebilir? 

Recep Peker'i çekilmeye icbar eden şey, Mil
let Meclisinin kendisi aleyhinde verdiği bir gü
vensizlik oyu mu idi? Asla. İşin iç, yüzü ise; Ce
lâl Bayar'ın Devlet Şefi ile yaptığı bir muvazaa 
idi! 

(Sağdan ve soldan gürültüler, öyle şey yok 
sesleri). 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
Sen de ozaman Demokrat Partidendin. Niçin böy
le şeyler söylüyorsun.? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bunu 
bilmemezlikten gelme, hakikati görmemek de
mektir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Vesikaların elimde. Mebus yapın diye azını yal
var dm. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Daha 
geriye gidiyorum: Celâl Bayar'ın 1938 de Başba
kanlıktan çekilmesi acaba ozanmanki Meclis ço
ğunluğunun bu zat hakkındaki güvensizliğinden 
mi olmuştu? Yoksa Devlet Şefinin kendisine 
karşı ihsas ettiği güvensizlikten mi olmuştu? Hiç 
şüphesiz ki, ozaman Celâl Bayar, yeni Devlet 
Başkanından ümit ettiği takdir ve teveccühü 
görmemiş ve yüz bulamamış olduğundan dolayı 
çekilmiştir. 

6.1948 0 : 1 
1 VASFİ GERGER (Urfa) — Muhalefete 

onun için mi geçti? 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Hep 

sinin cevabını ayrı ayrı veririm, bu mevzua ka-
rıştırmıyalım, şimdi eıı mühim nokta üzerin
deyiz. (Aman ne imiş o mühim nokta sesleri). 
Bunu da mı hatırlamadan geçeceğiz? Daha geri
ye doğru gidiyorum. îsmet tnönü 14 yıl Başba
kanlık ifa etmişken, bu Başbakanlıktan nasıl ve 
ne gibi şartlar içinde çekilmek mecburiyetinde 
kaldı? Büyük Millet Meclisi çoğunluğu, kendisi 
lıakkmda bir güvensiz uyu mu izhar etmişti?... 

Ne güzel, diııliyosutıuz... illallah filan yok... 
(Gülüşmeler). Bunu da mı unutacağız? bilmem 
Ben unutmuyorum, siz ımul uy orsanız bilmem? 

Aziz arkadaşlarım, görülüyor ki, Cumhuriyet 
Devrinde Hükümetin değişmesi Demokrasi ve 
Anayasaya göre yapılmamış; Başbakanların tâ
yin ve çekilmesi Devlet Şefinin arzusuna " bıra
kılmış, bu mesele üzerinde lüzumu kadar durul 
manıışlır. Kabahat lıepimizdedir, hiçbirimizin 
bir şey söylemeye hakkı yoktur. Hep birlikte bu
nun önüne geçelim. Başbakanların çekilmeleri, 
Hükümet buhranları, hep böyle bize has garabet
le ifade edilerek ve garip hal tarzlarına göre ne-
ticelendirilirse, memlekete bundan ne hayır ge
lir? Çoğunluk Partisinin ileri gelenleri, boyuna 
nöbet değiştirir dururlar! Hiç bir Hükümet, 
beceriksizliği yüzüne vurularak düşürülmez, 
Anayasanın yedinci maddesi de, böylece mem
lekette bir türlü tatbik edilemez. 

Bu arada sunu da işaret ederek geçmeliyim 
ki, Anayasamızı değiştirmek değil; onun ruhu
nu bozan zihniyetin zalim pençesinden kendimi
zi sıyırmamız lâzımgelmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; buraya kadar ki maruza
tımın kısası şudur ki : Hasan Saka'nın çekilmesi 
ve yeniden Hükümet teşkil etmeye memur edil
mesi hâdisesini demokrasi esaslarına ve bilhas
sa Anayasamızın 46 ncı ve 7 uci maddelerine ta
mamen aykırı buluyorum. (Uygundur sesleri). 
Ama siz uygun bulursulıuz, o ayrı mesele. 
Bu hususta takibedilen ve kötü bir gelenek ha
lini alan bu usule fiilen bir nihayet verilmesini 
istiyorum. Artık yeter bu şeflik illeti! bir ki
şinin gizli nüfuz ve tertiplerinin tesiri altında 
kalma illeti! (Soldan öyle şey yok sesleri). 
Efendim, ben derim ki vardır, siz diyorsunuz ki 
yok, ne yapayım? 

1 Kabine Reislerinin bu arzettiğim şekiller dâ-
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kilinde istifa etmeleri, yani; Bakanlar buhranı
nın ne gibi sebeplerden doğduğu, biz milletve
killerince belli olmazsa, buhran sebepleri Mec
liste yapılacak bir konuşmanın neticesi olmazsa, 
yani; hastalık belli olmazsa bunun ilâcı nasıl 
bulunur? 

Diğer- cihet de, yeni Kabineyi teşkile memur 
edilecek zati, Devlet Başkanı nasıl tâyin ede
bilir? Hangi düşüncelere istinaden (Soldan, 
Anayasaya istinaden sesleri). Ortada buhran 
sebepleri olmayınca ve bu sebepler örtülü kal
dıkça, Başbakanın çekilmesi Devlet Başkam 
ile Başbakan arasında kalan bir mesele olmak, 
tan ileri gider mi ? Nitekim .bugün Devlet Baş
kanının, Hasan Saka'yi tekrar Kabineyi teşkile 
memur etmesi hiç te isabetli olmamıştır. 

Filhakika Hasan Saka'nın tekrar Kabineyi 
kurmaya memur edilmesi insana şu fikirleri ver
mektedir: sanki Hasan Saka geçen sefer, almış 
olduğu vazifeyi güya daha iyi ifa edecekmiş de, 
(Gülüşmeler). Aralarında bulunan yedi kişinin 
beceriksizliği ve ehliyetsizliği buna mâni olmuş! 
Acaba Hasan Saka 'nm çekilmesi ve yeniden Hü
kümeti teşkile memur edilmesi sebepleri bu 
mudur? Eğer bu ise, şunu söyliyeyim ki, Kabine 
Reisi kuvvetli bir politika adamı olmadıkça, 
onun Kabinesinde yer alacak olanlar, şahsan ne 
kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, Hükümet, 
kuvvetli bir siyasi kombinezon olamaz! Çünkü 
Bakanlar Kurulunu teşkil eden zevatın Başba
kanın takip ettiği ana politikayı tıpkı onun gibi 
anlamış ve beraber aynı istikamette fikir efor
ları sarfetmiş olmaları lâzımgelir. Bunsuz hiç
bir siyasi kombinezon vücut bulamaz. Böyle 
olunca da, tıpkı bizde olduğu gibi, Hükümet di
namizmini kaybederek gününü gün etmek, mil
leti ve Meclisi oyalamaktan başka bir marifet 
gösteremez. 

Nitekim, 9 aylık Hasan Saka Hükümetinin 
memlekete yaptığı hizmetlerin bilançosu mey
dandadır. Şimdiye kadarki, tecrübelerimize ve 
ortadaki realiteye dayanarak diyebilirim ki, Ha
san Saka Kabinesi de tıpkı selefleri gibi, siyasi 
bir kombinezon olmaktan tamamen mharunı bir 
haldedir. Çünkü: Bu tertip, bu sistemin imame
sini teşkil eden esas, memleketin içine dalmış 
olduğu çıkmazdan nasıl çıkarılabileceğini keş
fetmiş ve onun acilen tahakkukunu temin ede
cek yaradılışta, bir politika adamı değildir. 
Memleketin içinde çırpınıp durduğu bu geçim ve 
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I yaşayış buhranına çare bulacak rehakâr bir ele, 

bir Başbakana şiddetle muhtacız. (Bu, kim ses
leri). 

Bu ise gönüllere ferah ve vatandaşlara ümit 
verecek; ne yapacağını bilen, azimli, kudretli 
bir Başbakanla olur. Denecek ki, nerde bu adam, 
kim bulacak? Bu adamı, Devlet Başkanı mı? 
(Celâl Bayar sesleri). 

Şimdi gelecek Celal Bayar için. Yorulma
yın, yorulmayın. (Gülüşmeler). 

îşte görüyorsunuz ki, yıllarca tecrübe edil
miş olan insanları tekrar tekrar tecrübeye kalk
mak, tecrübelerden ibret almamak demektir. 
Şimdiye kadar - ki Başbakanların bütün marifet-

I leri hep bu! Tecrübelerden faydalanma istidadı
mıza rağmen, neden bu ihmalcilikte devam edip 
duruyoruz? Niçin geçmişteki hâdiseleri tahlil 
ederek , bunlardan faydalanmıyoruz ? Çünkü: 
Meclisteki çoğunluk grupu Hükümeti denetle
mek değil, onun ayıplarını örtmeye ehemmiyet 
veriyor. (Soldan Yoook, işte bu olmadı sesleri). 

Darılmayın efendim; hepsi de iyi olacak de
ğil ya? Bu suretle arada da böyle hem şeyler 
olur. (Hem nalına, hem mıhına sesleri, gülüşme
ler). 

Bugün bilhassa meşum tesirlerini şiddetle 
hissetmekte olduğumuz ve milleti inim inim in
leten iktisadi durumu yalnız bugünkü ve dünkü 
Başbakanların kusurları yüzünden değil... (Hah, 
gel şöyle sesleri). 

Dinle, dinle, acele etme. 
Onların kusurlarından ileri gelmediğini, asıl 

bu buhran âmillerinin Celâl Bayar'm vaktiyle 
İktisat Bakanlığı ve Başbakanlığı sırasında Hü
kümetçe yanlış anlaşılmış bir devletçilik sözü
nün perdesi altında alınmış olan gayri iktisadi, 
hatalı kararların neticesi olduğunu kabul etme
liyiz. (Gülüşmeler). 

Memnun musunuz bundan? (Hayır sesleri, 
gülüşmeler, kahkahalar). 

Görüyoruz ki, şimdiye kadar ki, Başbakan
ların hemen hepsi aynı zihniyette olan insanlar
dır, Aynı siyasi mektebin tilmizleri olan bu 
muhterem zevat artık tarihî vazifelerini yap
mışlar, oklarını atmışlar ve fakat yaylarını 
asmak feragatini bir türlü gösterememektedir
ler. (Edebiyat yapma sesleri, gülüşmeler). 

îşte marazın başı, benim anladığım; siz 
başka türlü anlıyorsanız, bilmem. Ben anlıyo-

I ram ki, marazın başı budur. 
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Rimeli kabineyi teşkil, eden, Saka arkadaşı

mızın kab ines ine 'g i ren a rkadaş la r ın şahsiyet
leri üzerinde fikrimi arzetrneden kendisine 
şunlar ı so ruyorum: 

Hükümet p rogramında ve takip edeceği po
l i t ikasında bunlar ı görmedim. 

Tabiî şimdi soracağım şeyler tamamen ken
di şahsi kanaa t imdi r . Bütün va tandaş kitlele
rini pençesi a l t ında ezip d u r m a k t a olan pisiko-
lojik sefaletin önüne geçmek; y a n i : va tanda
şın geçim şar t lar ını kolaylaşt ı rmak, normal ka
lori miktar lar ın ı temin için ne yapmak niye-
tindesiniz? Vatandaş la r ın % 90 m m karn ı 
doymuyor ! Açtır demiyorum! Açtır dersem bu
dalal ık olur. (Diyenler oldu sesleri) (•anım di
yenler olabilir, fakat ben şimdi hakikat u zerin-
deyim. Hayat okadar pahal ıdır ki, çalışan 
vatandaş , değil çoluğunun çocuğunun, kendisi
nin bile ka rn ın ı doyuracak durumda deği ld i r ! 
I »unu kabul edelim safsataya lıacel yok. Dema
goji olsun diye söylemiyorum. Ne olacak bir 
bir imizden ayrı insanlar değiliz, hepimiz İm va
t an ın evlâdıyız, ama ben bu par t iden siz, o 
par t iden . Bununla , memleket sefalete, bedenî 
sefalete götürülmektedi r . Buna nasıl çare bu
lacaksınız6 ' Psikolojik sefaletten doğan, tü r lü 
t ü r lü hasta l ıklar ın ve bilhassa verem âfetinin 
önüne geçmek için ne düşünüyorsunuzf Çocuk 
vefiyat ının önüne geçebilecek misiniz? Dullar, 
yet imler ve bilhassa eski emeklilerin yürekler 
acısı, halini düşünüyor musunuz? Bu âcil ihti
yaçların, uzun vadeli tedbirlerle deği l ; hemen 
al ınacak âcil ve cezri tedbirlerle giderilmesi 
ieabet t iğini kabul buyuruyor musunuz? ve he
men ta tb ika ta geçeceğinizi vadediyor musu
nuz? Hükümet in uzun vadeli proje ve prog
ramla rmı ve vai t ler ini dinlemekten vatandaş-
laı usanmışlardır . Hepimizde usandık, yalnız 
diğer va tandaş lar değil. Artık onlara, va tandaş
lara ve bize de onlarla beraber, bu gibi prog
ramlar bize hikâye, hâ t tâ yılan hikâyesi gibi 
gel iyor! 

Va tandaş la r ın derdine çare bulnııyan, bir 
Hükümet in bir dak ika yerinde durmasına na
sıl razı oluruz? Eminim ki, arkadaşını , aziz 
Hasan Saka, siz de milletin bu acıklı durumu
na çare bulamayacağınızdan ve bulamadığınız
dan bir vicdan azabı içindesiniz. 

Hükümet Başkanı ve bilhassa onun kombi
nezonuna giren yeni Bakanlara so ruyorum; hal- 1 
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kırı âcil ihtiyaçlarını düşünerek ve bu âcil ihti
yaçları gidermek gibi bir fikirle mi Hasan Saka 
Kabinesine girmiş bulunuyorsunuz? yoksa bü
yüklerinizin hakkınızdaki teveccühünü kuvvet 
sayarak mı bu işe atı ldınız? Hangi kuvvet, siz
leri birleştirmiş bulunuyor; ' Her birimizin iyi 
niyetiniz ve şahsan bir Bakanlığı idaredeki 
kudret iniz kabul edilse bile, kurduğunuz ter t ip
ten, hayırl ı bir netice çıkmıyacağmı size anla ' 
iniyor mu? 

Arkadaş l a r ; Hasan Saka 'n ın ne istifasını 
demokrat ik esaslara uygun buluyorum ; ne de 
kendisinin tekrar bu mühim vazife ite tavzif 
edilmiş olmasını memleket için hayırlı görüyo
rum! Ve ne de, birkaç genç Bakanı irine alınış 
olmasından dolayı kuvvet kazanmış olduğuna 
inanıyorum! Bunun için, bu kabineye eskisine 
olduğu gibi (Kırmızı rey vereceksin sesleri ) 
güvenim yoktur. 

Aziz a rkadaş la r ım! Şimdi bir teklifte bulu
nacağını ; (Buna rağmen beyaz oy verir
sin sesleri) O da olur efendim, mesele kırmızı, 
yeşil, beyaz oy vermede deği l ; bir memleket dâ
vasını, memleketin hastal ıklarını aklımın erdiği 
kadar huzurunuzda bir mütevazı arkadaşınız 
olmak sıfatiyle söylemektir . Hepinizin kalbi bu 

• memleketin refahı ve saadet i için çarpıyor, hiç 
birimizin aramızda kıl kadar fark olmadığın,; 
ben şahsan eminim, bunu bu Meclisten iftiharla 
arzederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlar ım bir parti ınülâhazassına 
kapı lmadan hepinize şöyle bir teklifte buluna 
cağını, ama siz ister kabul ediniz ister kabul 
etmeyiniz! Anayasanın 4fi nci maddesinin mâ 
ııasını ve bu maddenin kendine tahmil ettiği 
mesuliyete düşiinmiyerek Devlet Şefinin emriyle 
istifa eden. Başbakan Hasan Saka 'y i elbirli
ğiyle geliniz, düşürelim. (Bu olamaz sesleri) 

Dr. KADRİ RdKVİT (Kastamonu) Eski 
Hasan Saka 'y ı mı düşürüyoruz , yenisini mi? 

(II. SADIK AKDOĞAN (Devamla) Maki
sini de, yenisini de. Böyle olunca i t imat reyi 
ver miydim manasınadır . 

Böyle olunca. Hükümetin, ( 'unıhurbaşka 
nınııı emir ve telkinleriyle indiril ip biridiriir 
nıiyeceğini hem Devlet Şefine; hem Hasan S;; 
ka 'ya ve hem de bütün Millete ispat ederek gös
terelim. 

SÜREYYA Ö R H E E V R E N (Balıkesir) 
Var, var, hücceti var Paşam. 
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Ol. SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Ne 

olacak, biz itimat etmeyiz, yine çoğunluk par
tisinden başka bir arkadaşa, Kabinenin teşkili 
verilir. Mesele şu zihniyeti el birliğiyle yıkalım. 
kardeşlerim! Ve anlatalım ki, bu •memlekette 
Kabine ancak Meclisin karariyle düşer; Mecli
sin karariyle iktidarda kalabilir. İşte bu zihni
yeti gösterdiğimiz gün, memlekette demokrasi 
vardır denebilir. (Sağdan alkışlar) 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — 
Parti namına söylüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; Aldoğaıı kürsüden fi
kirlerini izah ederken Recep Peker Kabinesinin 
neden dolayı istifa etmiş olduğu noktasına temas 
ettiler. Bu noktayı izah ederken bu kabinenin 
Demokrat Partiden Celâl Bayar'la İnönü ara
sında bir muvazaa' neticesinde düştüğünü söy
lediler. Böyle bir hal olmadığını Partimiz adına 
tekrarlarım. (Sağdan bravo sesleri) 

BAŞKAN — Emin Sazak. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Kfendini; ten

kit edenler, mulndit'ler ve bu sahada konuşanlar 
bütün söyliyeceklerini söylediler, hızını aldılar, 
yalnız 'birşey' unutulmuştur, ben de ona te
mas edeceğim. 

Haricî siyasetimizi Birleşmiş Milletler safı
na kattık ve o safta kalmakta devanı ediyoruz. 
Bugün Türk Milleti içinde bu düşünceden ayrı 
kalacak birtek fert olduğunu kabul etmem. Bi
zim kendi selâmetimiz ve bütün insanlığın se
lâmetinin ancak bu birlikte olduğuna kaniim. 
Bilhassa bendenizin kabahatli bulduğum bir 
yer vardır, Hükümet bizi lâyıkı veçhile tatmin 
edemedi. Biz, haricî siyasetimizin icabı olarak 
üzerimize düşen ve düşecek olan her türlü ted
biri almakla mükellefiz, bunu yaptık ve yapa
cağız. Ama, arkadaşlar, biz esasen zayıf bir 
milletiz. Acaba bu tedbirleri alırken bu hamu
lenin ağırlığı günün birinde bizim dizimizin 
dermanını kesmez mi, bizi çökertmez mi? 

Arkadaşlar, vaziyet hakikaten ağırdır. Yani sa
de Muhalif Mebus arkadaşların değil, Muvafık ar
kadaşların dahi içinde zaptedemiyerek söyledik
leri kadar ağırdır. İş ciddî, müşkül duruma 
gidiyor. Vergilerimizin sistemi, inkişafı önle
mektedir. Hattâ tasavvur edilen Gelir Vergisi, 
buna büsbütün bir heybet katacaktır. 

Elimize aldığımız zaman, birçok Devlet te
şebbüsleri var ki, hesapsız olduğu, yerinde olma-
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dığı, faydasından fazla masrafı icabettirdiği gö
rülüyor. Bunun için hepimiz feryat ediyoruz ve 
diyoruz ki, şu çiftçiyi, köylüyü kaldıralım. Hal
buki en ufak, ekmeğine bir tuz bile maalesef 
katamıyoruz. 

Arkadaşlar, bu müdafaa tertibatı sahasında 
teşkilâtımızın ağırlığım ve bugünkü ahval ve 
şerait devanı ettikçe bu yükü tahammülsüz bil
imle getireceğini ve bizi çöğerteceğini mensup 
olduğumuz Devletler camiasına anlatmamız lâ
zımdır. Eğer Başbakan ben bunu lâyıkiyle an
lattım derse, ben şahsan buna inanmıyorum, o 
vakit öbür tarafın hiç anlamadığını ve anlama
mayı ve dinlememeyi fikrine koyduğu anlaşılır. 

Arkadaşlar, dünyaya yardım etmek kuvve
tinde olan Amerika, yanında ahzi mevki etmiş 
olan bir Türkiye'yi tamamen çökerttikten 
sonra tekrar yaşatmaya kolay kolay muvaffak 
olamaz. Bu memleketin yaşaması kendi menfa
ati ile de alâkadardır. Ben bunu ya. bizim Hü
kümetimizin lâyıkı veçhile anlatamadığına ve
yahut Amerika'nın buradaki teşkilâtının anla
madığına veriyorum. Ençok kabahati de kendi 
Hükümetimizde buluyorum. Çünkü bizde efen
dilik ruhu vardır. Böyle mi denir, şöyle mi de
nir, bu ötedenberi hastalıktır. Bu derdin acısı
nı çekeriz, derdi olduğu gibi anlatmak lâzım
dır. Bu memleket bir iki sene sonra büsbütün 
çökerse yüz bin türlü ilâç fayda etmez. 

Dr. AZlZ lTRAS (Mardin) - - Bunu burada 
konuşalım mı, Emin Bey? 

EMİN SAZAK (Devamla) — Konuşalım, 
koıuışmıyalım, bilmem, ama milletin faydasınadır 
diye söylüyorum. Yakın bir komşumuzun tü
tünleri satılıyor, biz tütünlerimizi satamıyoruz, 
neresi dostluktur bunun? 

Arkadaşlar; bu mevzuları şimdi geçelim. 
MİTAT AYDİN (Aydın) — Söyle, söyle de

vam et. 
KM İN SAZAK (Devamla) — Arkadaşlar; 

bir gün zannederim Hariciye Vekilinin ağzın
dan dinledik, veya Avrupadan gelen bir arka
daş anlattı, perişan olan Avrupa memleketleri 
mâmur olmuş, derhal kalkınmıştır, memnun olu
yoruz, bunları işitmekle. Fakat arkadaşlar büs
bütün bir yıkıntıya gidersek bizini de kalkın
mamız, canlanmamız çok müşkül olur. Bunu 
Hükümet nezaketi siyasiyedir diye; gerçi kar
şı tarafa söylemiyor ama, bu siyasete sığmaz, 
hatadır, bu işi olduğu gibi anlatmak lâzımdır. 

255 



B : 73 18.6 .1948 O : 1 
Bizim tütün satılmıyor, bir komşu gidiyor, 

tütünü satılıyor ve Amerika'nın içerisinden hi
maye görüyor. Bu ne garip şeydir? 

Bizim Hükümetin daha iyi kabiliyet göste
remediğimizi kabul etmek lâzımdır. Sırf bu 
nokta için, kürsüye geJdim, millet de duysun, 
dünya da duysun. Bize karşı, ne bileyim hak-' 
sizlik demiyeyim, ıııüstehak olduğumuz bir yar
dım yoktur, diyeyim. Bu gittiğimiz yol ilerde 
bizi çökerteeek haldedir. Ben bir ricada daha 
bulunacağım; vakıa bunu ne zaman olsa yapa
bilirim. . 

Arkadaşlar, tenkit gayet kolay şeydir. Yapı -
lir, edilir, falan olur filân. İşte seçmenlerimiz 
de bu işte bizim dertlerimizi dinliyorlar diye 
sevine duyuyorlar. Bunlar iyi şey. Fakat bun
larla milletin yarasına merhem olunmuyor. Bu 
yarayı daha müessir şekilde tedavi çaresi bu
lunmalı. Ben aklımea Hasan Saka Hükümetin
den başka bir Hükümet getirseniz bu şekilde 
bir şey kararlaşmadıkça yine hiçbir muvaffaki
yete gidilemez. Ben diyorum ki, bu iş hakikaten 
ciddidir, vergilerimiz ağırdır. Bir vergi %80 
nispetinde olursa bu vergi verilemez, kaçırılır. 
Vergiyi verilebilecek hale getirmek lâzımdır. 
Sözde bir ağnam resminde birçok şeylere şahit 
olduk. Ağnam resmini ucuzlattık, verginin tah
sili çoğaldı. Yani Ağnam Vergisi ucuzladıkça 
Ağnam Vergisi hasılatı artmıştır. İngiltere'de 
olan bir hâdiseyi işitmiştim : ingiltere'de bütçe 
muvazenesizliği yüzünden birçok Hükümetler 
değiştirilmiş, o gelmiş, bu gelmiş muvaffak ola
mamış. Nihayet bir zatı getirmişler,, ilk iş olarak 
vergi matrahlarından f/rX0 bir indirme yapmış. 
Diğerleri budala demişler, bu olur mu? Büsbü
tün muvazene bozuldu demişler. Fakat netice
de görmüşler ki, hasılat eskisine nazaran %18 
yükselmiş. 

HAMDİ YALMAN' (Ordu) — Şimdi olur 
mu acaba? 

EMİN HAZ AK (Devamla) — Hocam, şimdi 
bir Muamele Vergisi var, erbabı namusu öldü
rür, diğerlerini ihya eder. 

Sonra Başbakanın beyannamesinde temas 
ettiği Gelir Vergisini de ben vergi ıslahı bakı
mından faydalı görmüyorum. Gelirse burada 
üzerinde konuşacağız. 

Şunu da ârzedeyim ki, şu Meclisin içinde ka
biliyetimiz nedir? Bu parti, şu parti işini bıra

kalım Bu milleti felâkete sürükleyip malî vaziyet 
zayıf bir hale geldikten sonra o parti muvaffak 
olmuş bu parti muvaffak olamamış bu, mesele de
ğildir. Milletin derdi nasıl halledilir, vergimiz, 
nasıl olmalıdır, iktisadi tutumumuz, nasıl olma
lıdır, Devlet, nereye! kadar iktisadi işlerle meş
gul olmalıdır? Bütün bunları Vekâletle rarası 
bir komisyonla halledenleyiz. Çünkü vekâletler 
arası komisyonları bu işi başaramaz. Bu Mec
listen ayıracağımız ;H) - 40 kişilik komisyonlarla 
halledebiliriz. Sanayi işleri ieins ayrı, orman 
işleri için ayrı, ziraat işleri için ayrı komisyonlar 
kurarak ve hariçten de yardımına muhtaç oldu
ğumuz elamanları ele alarak bu işlerin esasını 
kurmak lâzımdır. 

Bugünkü vaziyetle bir Bakan geliyor, şu ka
dar tensikat yapıyor. Diğer bir Bakan geliyor, 
yeni teşkilât yapıyor. Bütün bunları ehemmi
yetle gözönüne alarak kuracağımız komisyonlarla 
halletmeliyiz. Ben hayalimden şöyle geçiriyorum; 
beş kuruşa buğday, (i kuruşa tütün indi, ben 
Bafra'da 100 paraya kadar tütünün satıldığını 
gördüm. Yergiler de bu suretle... Hep birden 
bir sukut olduğu zaman nasıl maaşları karşı
layacağız? Bunun için ne gibi tedbirler alacağız? 
Bu büyük bir vebaldir, ben Başbakan olsam 
muarız partileri de çağırırım bu, bu iş millet 
işidir, evvelâ bu işi halledelim, sonra dediğinizi 
yapalım. Inşaallah arzu ederim, emniyetli bir 
sulha varılsın. Ozanı an. bunu. yapmazsak belimizi 
kaldıramayız. Vebali büyüktür, aziz Başbaka
nım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

KEMAL (')ZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar: vakit geçti, yazdığımı okumıya-
cağmı, birkaç cümle ile maksadımı ifadeye ça
lışacağım. 

Efendim, bir Hükümet teşekkül ederken, te
şekkülü ânında o ülkenin sakinleri olan milletin 
taşımakta olduğu haleti ruhiye ve o yerde mev
cut olan ahval ve şartlara uygun şekilde bir 
programla milletin karşısına çıkmaya mecburdur. 

Bu programda 1!>3'J dan bu tarafa bu mille
tin geçirmekte olduğu haleti ruhiyeye uygun ve 
maddi, mânevi buhranlara çare bulmak arzu ve 
kaygusunu milleti tatmin edecek şekilde ifade 
edememiş görüyoruz. 

Millet bugün iki ıstırap içindedir arkadaşlar. 
Bunu açıkça söyliyelim, birbirimizi aldatın ıva-
lıın. Bu ıstıraplardan birisi maddi ıstırapla di
ğer mânevi İstıraplardır. 
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Maddi ıstırapları hususunda bundan 9 ay 

evvel Hasan Saka'nm programında, yapacağız, 
edeceğiz gibi açık veya zımni vaitlerlc 
müteselli olur gibi oluyorduk. Ozaman bende
niz söz aldığını zaman, hayır katiyet yoktur, 
burada bir hayal ve serap seziyorum demiştim. 
Hattâ bazı arkadaşların itirazını mucip ol
muştu. 

Bugün görüyoruz ki, birinci Hasan Saka 
kabinesi vaitl erini yerine getirememiş, tâbirimi 
af buyurun, aciz izhar etmiştir. Maddi ıstırapla
rımızın başında iktisadi durumumuz vardır. 
Malî durumumuz çok fenadır, hattâ ölgün vazi
yettedir. Bir kısım yerlerde yoksulluk hattâ 
açlık vardır, dediğimiz zaman bizim derdimizi 
anlamamışlar, politika yaptığımız iddiasiyle, 
kendi valilerinin verdikleri raporlara itimat et
mişlerdir. Biz, muhalefet vazifesini tam ve kâ
mil mânasiyle yapıyoruz. Bundan dolayı takdir 
istemiyoruz, fakat tekzip te istemiyoruz, (tspat 
et sesleri, isim bildir sesleri). 

Şuna emin olunuz ki, bu milletin huzurunda 
yalan söyliyecek insanlar değiliz. Eğer ayni 
hissi taşıyorsanız, yine ayni hisle karşılamanızı 
rica ederim. Defterim yanımdadır, açlıktan 
ölen vatandaşların isimlerini okuyabilirim. (Sol
dan yalan söylüyorsun sesleri, gürültüler). 

Türk milleti hangimizin yalan söylediğini 
bilmektedir. Defter yanımdadır isimlerini oku
yabilirim, mezardan çıkarın bakın, açlıktan öl
müşlerdir. (Gürültüler). 

AHMEDULUS (Giresun) — Tamamen yalan 
söylüyorsun, ayıp ediyorsun. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Yalan 
değildir. Siz görmek istemiyorsunuz. Yalan söy
lemek kadar, hakikati tekzip te ahlaksızlıktır. 

Şu halde milletin geçirmekte olduğu ıstıra
ba çare bulamıyan birinci Hasan Saka Hüküme
tinin halefi olan ikinci Hasan Saka Hükümetin
den de böyle birşey beklemeye bizim ümidimiz 
ve milletin güveni yoktur. Yoktur arkadaşlar. 
(Soldan sizin yok sesleri). 

ikinci Hasan Saka Hükümeti zaten bunu 
kavramıştır, çünkü birinci Hasan Saka Hükü
metinin programındaki vaitler bu defa üstün-
köi'ü geçilmiştir. İktisadi hayatımızı tanzim 
edici tedbirler bulmakta aciz göstermiştir, işte 
ikinci Hasan Saka Hükümetini bu zihniyet için
de bocaladığını görmek ve anlamak lâzımdır ar
kadaşlar. 

1948 O : 1 
ikinci Cihan harbinin sonunda, milletin ol

gun bünyesi, milletin isteği ve milletin azmü ira
desiyle demokratik bir hayata kavuşmuş bulu
nuyoruz. Fakat milletin gönülden istediği gibi 
dileklerine kavuşamamış, mânevi ıstırapla
rını dindirmem iştir. Arkadaşlar, bu mânevi 
ıstıraplar nedir! Mânevi ıstıraplar, iradesine, 
benliğine hâkim olmak kaygusu, endişesi, ta
lebidir. (Hâkimdir sesleri). Henüz hâkim ola
madı. Biz ümitle karşılamak isterdik ki, 12 Tem
muz beyannamesinin bu millete vadettiği bir ta
kım işlerin programda tekrar yer alsın. 

Yine seçim işlerinde, yeni Seçim Kanununun 
şöyle böyle bizim ve milletin istemediği bir şe
kilde verilmiş olduğundan duyduğumuz acıyı 
tarif edemem. (Hangi acı sesleri). 

Arkadaşlar, milletin halini görenler bu acıyı 
his ederler. Misal mi istiyorsunuz1? Yalnız şu 
iki ay zarfında memleketin 19 - 20 vilâyetini 
dolaşmış hattâ bazı vilâyetleri köy köy gezmiş 
bir arkadaşınız sıfatiyle size bu hakikati söy
lüyorum. Yapmayın, tekzip etmeyin, hakikatin 
kendisini söylüyorum. Siz de, biz de bu vatanın 
evlâdıyız. Bunlar yalan değildir. Niçin gürül
tü yapıyorsunuz, niçin yalandır diyorsunuz? 
Hepimiz hakikatleri söyliyerek derde çare bula
cağız. 

HAMDI YALMAN (Ordu) — Kabakçı Mus
tafa'nın etrafına da toplandılar. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Yalan mı 
söyledik. Arpayı reva gördüler dedik, yalan mı! 
Milletin yiyeceğini sattınız, millete arpa yedir-
diniz. Bunlar yalan mı? Belki siz zenginsiniz, 
francala jdyorsunıız. Millet halâ arpa yiyor, in
kâr ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sadede gelin, devam buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bu mem

leket nedir arkadaşlar? bir sanayi memleketi mi
dir? Bir ziraat memleketi midir.' Size soruyo
rum arkadaşlar. Bu memleketin ne olduğunu 
hiç biriniz bilemezsiniz, biz de bilemiyoruz, (tıü-
'lüşmeler). 

izah ediyorum; bu memleket ziraat memleke
ti midir? Bu memleket büyük bir ziraat memleke
ti olabilir. Ektiğini, biçtiğini satamıyaıı bir mem
leket ziraat memleketi olmaz. Zira elinde malı 
varken yenisini ekmeye lüzum görmez. 

Samsun'da, Bolu'da Erbaa taraflarında do
laştım; Buradaki tütünler kurunu ya: harap ol-
mıya mahkûm bir vaziyettedir. Millet çalışıyor, 
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al ııiteriiıi döküyor, avuç dolusu para sarf ediyor, 
mahsulünü yetiştiriyor, niçin buna Hükümet 
mahreç bulamıyor, satanııyor? 

Ye yine bu programda görmek isterdik ki; 
Adana'da pamuk yetiştiricilerin depolarını dol
duran istoklara çare bulsun. Arkadaşlar vatan
daşların sızlanan hali yürekler acısıdır. 

(Vah vali sesleri). 
NAŞlT FIRAT (Samsun) - Vatandır ta

mamen. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Dediğim 

gibi o yalanı bu millet kimin söylediğini pekâlâ 
biliyor. Şu halde ne maddi ve. ne de mânevi ıstı
raplara çare bulacağım diyeıııiyen bu Hükümet 
mütereddittir, mütereddit bir Hükümettir. 

BAŞKAN — Devam edin, başkaca cevap 
vermeyin. (Oürültüler). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Sayın 
Hasan Sakanın ben şahsının bir kıymet olduğuna 
inananlardanım. Çünkü onun ben talebesiyim. 
Fakat mesele şahıs işi değil, bir memleket mese
lesidir. Bu iş, Millete karşı yapılacak bir vazife 
işidir. Geçen sefer de bu kürsüden 12 Temmuz 
Beyannamesinin ruhuna uygun kanunları yapa
cağınızı vait buyurun dediğim zaman geldiler 
kürsüye, evet antidemokratik kanunlar vardır. 
dediler. Fakat İstanbul'a gittiler, orada bunlar 
da nereden Çıktı, böyle antidemokratik diye 
birşey yoktur, dediler, Niçin vadetti, o halde 
sonra antidemokratik kanun yoktu da niçin ta
dillerle geldiler. Bunlar birer tereddüde delil teş
kil etmez mi?? 

Programda katiyet olmadığına işaret ediyo
rum. Ve yine İktidar Partisinin içinden çıkacak 
bir Hükümet burada her zaman mevcut olabilir. 
Ben şahsen şahıslar üzerinde durmuyorum. Fa
kat dertler üzerinde durmak lâzımgelirse hakika
ten iyi neticeler alınabilir arkadaşlar. 

Fakat şahıs halinde değil, heyet halinde gö
recekleri, üstünkörü vaadedecekleri işlere ve 
kendilerine mahiyet itibariyle itimat edemez ve 
itimat oyu vermezsek, buna kimsenin darılmıya 
gücenin iye hakkı yoktur arkadaşhiT. (Ölenleri 
de söyle, onları okumadın sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Sayın Milletvekilleri; yeni kurulan Hasan Sa
ka Hükümetinin Büyük Millet Meclisine arzet-
tiği Hükümet beyannamesi vesilesiyle bu kürsü
de konuşulan şeyler, teşkil ettikleri mevzu ba

kımından, bir Hükümet beyannamesi üzerine, 
yeni kurulmuş bir Hükümete güven olup olma
dığını yoklamak için, yapılan konuşmada orta
ya atılan fikirler nevinden olmamakla beraber, 

hürriyetin vatanı olan bu kürsüden çok zaman 
konuşmalarını istediğimiz halde bu kürsü ye
rine sokakları ve meydanları daha uygun telâk
ki eden ve oralarda konuşmada zevk ve men
faat bulan arkadaşların... 

AIIMKI) VEZİROÖLL (Afyon Kara hisar) 
----- Siz konuşamazsınız ki, 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) 
Burada konuşmuş olmalarımı, Türk milleti için 
bir kazanç sayıyorum. Onun için kendilerini 
tebrik etmek ve bu halde ihtiyar ettikleri millet
vekili vazifesinin icahatmi ve tarzı hareketini 
idame ettirmekte kendilerine muvaffakiyet dile
mek, bizim en zevkli, en şerefli, millî işleri
mizi görme telâkkimize uyan bir vazife olur. 
(Soldan bıravo sesleri). 

Arkadaşlarım; böyle bir insanla, böyle bir zevk
le, bir milletvekili, Meclis âzası olmak haysiye
tiyle, tarihin, ilmin, hakikatin ve müşterek 
büyük millî menfaatin emrettiği yolda yürüdük
leri için elbette kendimi bahtiyar sayıyorum. 

Konuşulan sözlerin, çok zayıf, çok yersiz 
olan kısımlarını bir tarafa bırakarak partimin 
Hükümeti olan Hasan Saka Hükümetini övmek 
veya onun savunmasını yapmak ihtiyacının ol
madığına inanarak, sırf parti şahsiyetimâncAİ-
yesi ve hukuku esasiye ilmini ilgilendiren, onla
rın karşısında hakka, hakikata aykırı düşen bazı 
noktaları, Türk milletine karşı bir vazife te
lâkkisi içinde bu kürsüden arzetmeyi kendini 
için bir vazife telâkki ederim. 

Dcdîlerki seçim işini emniyet altında yapmak 
lâzımdır, evet buna hiç şüphe yoktur. Fakat 
secimde emniyet tesis ve temin edecek, bulduk
ları ve istedikleri çare, adlî müeyyide, yani 
hâkimlerin seçim politikası işine iştiraki yoluyla. 
seçimJerin ya pılmasıdır. 

Arkadaşlar; düşünen bir kafanın, bilhassa 
bir Milletvekilinin şu veya bu işte şu ve bu ka
nunun tedvini hususunda mâkul ve faydalı bir 
fikir ileri sürmesi ne kadar haklı ise, onun kar
şısında aynı hakkı tanıyan diğer milletvekilleri
nin de, böyle bir teklif karşısında fikir hürri
yetini, vicdan istiklâlini, * milletin menfaati 
müşterekesini şahsi idrakiyle düşünmek hakkını 
inkâr etmemek, başta gelmesi lâzımgelen bir 
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husustur. Onun kabulüne şu veya bu arkadaş, ! 
şu ekseriyet veya bu ekalliyet muvafakat etmi- ı 
yorsa, bundan kuşkulanmak, bundan şüphelen
mek ve kendi fikrini kabul etmiyen büyük bir 
ekseriyeti mutlaka itham etmeye kıyam etmek, 
zennederim ki, Türk milletinin istediği şey 
olmadığı gibi, Türklüğün de şiarına yakışmı-
yan, ahlâk ve fazilet kaidelerine dahi uymıyan 
şeylerdendir. (Doğru sesleri). 

Demokrasi, en veciz ifadesiyle, başkasının 
fikir ve hürriyetini, kendi fikir ve hürriyeti ka
dar samimiyet ve hürmetle karşılamakla olur. 
Demokrasi iddiası, demokrasi hasreti, demokra
si talebiyle memleketi gulguleye, milleti şurişe ve 
keşmekeşe verecek kadar ileriye giden insanlar, 
bu salâhiyetin kendilerine, bizatihi temsil etmek 
istedikleri demokrasi tarafından verilmediğini 
idrâk etmelidirler. Bu insanlardan garazım, şu 
veya bu zümre, şu veya bir şahıs değildir, mut
lak insanlar için söylüyorum. 

Acaip olanı şudur; seçim emniyetini tesis et
mek için düşünülen çare gayrivârittir, gayri-
ıııâkuldür. Bilhassa bu memleket için, ihtiya
rında asla fayda getirmiyeeek olan bir şeydir. 
Biz hâkimlerimizin tam bir bitaraflık içinde çalı
şan, politika işlerinden uzak, şahsi temayüllerden 
daima masun bir mevkide kalmalarını istiyo
ruz. Böyle düşünenler, böyle düşünen insanlar 
ancak Türk Milletinin vekili olmaya lâyıktır
lar. Bizim istemediğimiz şey, hâkimin politika
ya karışması, bitaraflığının ihlâl edilmesidir. 
Biz onları politika içinde ifsade uğratmak iste
miyoruz. İçimizde seçim emniyetinin aleyhtarı 
olan kimse yoktur. Seçimde tatbik edilmekte 
olan usul ve kaidelere muarız ve muhalif olan
ların, tam tatmin edilmemiş olduğunu hisset
miş olduğumuz içindir ki, Hükümetin beyanna
mesinde de ifade edildiği gibi, iyi niyet sahip
lerinden hiç kimsenin itiraz edemiyeeeği bir şe- | 
kilde ifadelendirmeyi ancak bu maksatla ihti- I 
yar ediyoruz. Yoksa bugün yaşıya n kanun hük
münün, seçim emniyetini memlekette tesis et
memiş bulunduğuna asla kaani değiliz. Bu, mü
emmen bir haktır. Bu talep ve arzunun kendi 
şahıslarından vürut ve isabetini ispat edebile
ceklerine emin oldukları, samimî kanaatlerin
den doğma bir talep olduğunu söylemeyip do 
- işin garip tarafı dediğim şey budur - bunu bü
tün bir millete atıf ve izafe edenler, bu mille
tin tek mümessili olan Büyük Millet Meclisinin | 
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çoğunluk değil, azınlık, azınlığının içindeki 
azınlıktır. Acaip' olan burasıdır. Bir insan kendi 
düşündüğü ve istediği şey için, bütün bir mille
te ait bir talep ve arzudur diyebilmek için, 
çok delilli, çok kavi hüccetli olması ve bütün 
tezahüratin kendisini teyit eder bir manzara 
karşısında bulunması ve bunu bütün millete 
gösterebilecek kudrette olması lâzımdır. Ceffel
kalem iddialarla Türk Milleti, kendine yapılan 
siyasi kurları makbul ve muteber görecek ka
dar seviye düşüklüğü ve anlayış eksikliği için
de değildir. (Bravo sesleri). Hakikat iyi anla
şılmalıdır. 

Yine bu arkadaşlar içinden birisi, Hasan Sa
ka'nm birinci kabinesinden çıkarılanların siya
si ve içtimai sebeplerinin söylenmesini istedi, 
yani niçin çıkarıldıklarını. 

Arkadaşlar, bu sualin nasıl bir gaye istih
daf ettiğini, nasıl bir hakka ve mantığa dayan
dığını, itiraf ederim ki, anlamaktan âcizim. Su
ali soran arkadaşım bu kürsüye gelip de şu 
maksatla soruyorum demedi. Bunu söylemesi 
çok yerinde olacaktı. Söylemediklerine mütees
sirim. Çünkü arkadaşlar, dünyanın her tara
fında, tarihin ilk gününden son gününe kadar 
her Hükümette daima şu veya bu değişiklik 
olabilir. Muhtelif sebeplerle olabilir; sebepler 
şahsidir, sıhhidir, arzuya müstenittir, Hükü
met mesuliyetini üzerine almış heyetin, müşte
rek veya kısmi temayüllerinin ve müştereken 
gördükleri işlerin icabatmın zaruri bir neticesi 
olabilir. Bunların içinden birisinin çekilmesi, 
üçünün çekilmesi. Hükümet içinde değişiklik 
yapılması, Anayasa hükümlerinin tatbikini is-
tiyen arkadaşlarımıza soruyorum, bunlar Ana
yasanın menettiği şeyler midir, yoksa terviç el
liği şeyler midir? 

Devlet hayatının, Hükümet İdaresinin, be
şeri hayatın, insanlık hakkının, demokrasi ica
batmın ta kendisi bu değil midir arkadaşlar? 

Biz çok işittik, Türk Milleti çok dinledi ve 
çok şükür ki, o dinleyişlerle çok daha ayı İmiş 
bulunuyor. Bir zamanlar Hükümetlerin uzun 
ömürlü olmasından, azasının yeni değişiklikle
re tutul m amasından ve sık sık değişmemesinden 
şikâyet ettiler. Şimdi hükümetlerin veya için
deki azasının, ieabat ve ihtiyacatına binaen, 
diğer milletler ve memleketlerde olduğu gibi, 
değişikliğe tâbi olduğundan bahisle, niçin 
böyle oluyor dediler, içtimai ve siyasi bir se-
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bep aradılar. Mutlaka içtimai ve siyasi bir se
bep bulacak, mutlaka bunun için gerekli izahat 
verilecek. Hayır efendim, böyle bir mecburiyet 
yoktur. 

Mesuliyet deruhte eden bir arkadaş, iş ba
şındaki herhangi bir vatandaş, bir işte o kendi
siyle çalışabilecek herhangi bir arkadaşta ka
biliyet hissettiği gün onunla ihtiyariyle vazife
ye devam eder ve bu arzu kendisinde oldukça 
o vazifeyi idame ettirir, aksi takdirde değişti
rir. O değişiklik zamanın icabatma ve icabına 
göre yeni bir i tükümet kurmasıdır ki,bu da, onun 
en tabiî bir hakkıdır. Yoksa Hükümet başına 
icra mevkiine geçip mesuliyet deruhte eden in
sanlar, boynu tomruklu bulunacak bir köle ha
linde çalışacak insanlar değildir. Hukuk ve va
zife mukabili ve kanunun kıstaslariyle, ölçüle
riyle iş başında bulunur ve çalışır. Ancak onun 
dışında bir düşünce, siyasi maksatla Türk Mil
letini tabiatiyle atlatmak olur (Alkışlar) ik
tidarın ekalliyeti ezmemesi yani çoğunluğun 
azınlığı ezmemesi ve fakat buna mukabil azın
lığın, ekalliyetin de memlekette tahakkümüne 
müsaade edilmiyeceğine dair olan kayıttan te
lâş ve endişe eden arkadaşlarımız da oldu. 

Arkadaşlar; çoğunluğun ekalliyeti ezmeme
si gibi, ulvi, mukaddes, demokrasinin ve insan 
hakkının, hürriyetinin icabatmdan olan bir şe
yi istememek; anlamıyorum. Bunu isteriz. 

Sonra, ekalliyetin ekseriyete tahakkümünü, 
tecebbürüııü ister misiniz? Bunun yaşadığı 
memlekete Cumhuri yahut Demokrasi esaslarına 
uygun bir Devlet şekli demezler, onun adı baş
kadır. Ekalliyetlerin ekseriyete tahakküm ede
rek Devlet idare etme sisteminden Türk Mille
ti nefret eder, onu istemez, istemiyecek ve o 
tehlike karşısında her an kanını dökmeye hazır 
olduğunu da herkes bilir. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Fikirleri ölçülü cümleler,, muayyen kelime
ler ve hesaplı kafa ile söylemeli. 

(lene sözler arasında şunlar da geçti: Bi
rinci Hasan Saka Hükümeti güvensizmiş, bunu, 
ikinci Kabinede Hasan Saka'nm ayırdığı bakan
lar üzerine tahmil edebilmek ve bu ikinci Kabi
nenin teşekkülü meselesine temas için bir insan 
bu düşünceyi kendisine maledip millet ve Mec
lis karşısında bir kanaati izhar edebilmek için 
dün birinci Hasan Saka Kabinesinde Millet 
Meclisi karşısında kanun ahkâmı içinde mesuli-
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yet alarak Devlet idaresine iştirak etmiş insan
ların kabineden çekilmesiyle gayrimesul bir hale 
geldiğini tasavvur etmektir. Halbuki böyle bir 
hal asla yoktur. Herhangi bir zamanda Ka
binede vazife almış bir milletvekilinin o Kabi
nede bulunduğu müddet zarfında gördüğü vazi
fede mesuliyeti mucip bir hareketi olmuşsa, 
cezai, siyasi ve malî... Bakanın o vazifeden çe
kilmesiyle bu ceza mürtefi olur mu? Bir millet
vekili bunu idrak ve ihata edemez mi? Bal gibi 
eder. Ama niçin söyler? Dışarda söylediklerini 
ve yaptıklarını bu kürsüde söylemiş olmak ve 
yapmış olmak için söyler. Başka çaresi yoktur. 
Başka illeti varsa lütfen izah ederler, derhal 
sözlerimi geri alırım. Aksi takdirde bu hükme 
varmaya mecburum. 

Hükümetlerde aranılan vasıfların ve şartla
rın içinde ve başında ileri görüşlü olmak vasfı
nın lüzumunu söylediler. Evet bu lâzımdır. Fa
kat İktidar Partisinin, (1um.hur.iyet Halk Par
tisinin bu lüzumu hiçbir zaman anlayamamış 
olması iddiası hakikat kadar kesin bir iftiradır. 

Arkadaşlar; memleketi kurtaran, Türk mil
letinin kurtuluş gününden bugüne kadar mesul 
Hükümet ve Devlet İdaresinde bulunan iktidar 
Pantisi Hükümetini kurmak için aranan şartlar, 
vasıflar içinde hakikaten çok müessir bir vasıf 
olan ileri görüş kabiliyetinin lâzım olduğunu id
rak etmiyecek bir taazzii siyasi olsaydı, acaba 
bugün bu kürsüde bu tenkidi yapan arkadaşımı
zın burada bu sözü söylemesine imkân var mı 
idi? (Soldan bravo sesleri). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Ne demagoji. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Bu 
Meclisin varlığı bu kehanetin butlanına kâfi 
bir delildir. 

Bir arkadaş da, benim aklımın çok ermedi
ğini iktisadi hayat üzerinde tenkitlerini yürü
türken, bizim iktisadi durumumuzun mükem
mel bir hale getirilmesinin çaresini söyledi. 
Dikkat kesildim, dinledim. Bu bahiste kuvvet
le bildiğim ve herkesin itiraf etmeye mecbur ol
duğunu zannettiğim, başta iktisat profesörleri 
olduğu halde iktisattan anlı yanların da kabul 
ettikleri şey: İktisadi durumların ıslahı ancak 
iktisadi tedbirlerle olur. Ama, bizim arkadaş, 
tedbir olarak birşey çıkardı. Nereden? Siyaset 
dağarcığından. Nedir o: Seçim emniyeti... Em
niyetli seçim yapmak için kanun yapacaksınız, 
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mut-Meelisi dağıtacaksınız, 

lak düzelecek. Hayret. 
Arkadaşlar; bu vesile ile bir hakikati ha

tırlatacağını. Biz, buraya Türk vatandaşının, 
Türk halkının mutlak hürriyet ve emniyet için
de yaptığı, bir seçimle, kendini temsil edici in
sanlar olarak geldiğimize inanıyoruz. Eğer bi
ze bu tavsiyede bulunanlar varsa, onlar seçimin 
emniyet altmda yapılmıyarak geldiklerine ina
nıyorlarsa lütfen çekilsinler. 

Hangi vicdan hangi haysiyet, haysiyeti ken
dine şiar edinmiş, seçimlerin emniyet altında, 
hürriyet içinde yapılmadığına inanır, yani ken
dinin milletin hakiki mümessili olmadığına 
inanır, milletin mümessili olmadığı halde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin mü
messiliyim diye oturur? Ben içimizde, aramızda 
böyle bir şerefsizliği taşıyan bir arkadaşın ol
duğuna asla inanmıyorum. Hepinizi tenzih ede
rim. 

Şu halde söz, politika icabı sarfedilmiş bir 
mugalâtadan ibarettir. (Soldan bravo sesleri). 

Şimdi sizi çok yormaktan ihtiraz ediyorum. 
Sayın General bilmem buralarda mı? (Burada 
sesleri). Aldoğan, hakikaten kendilerinde çok 
alışkın olmadığımız tatlı, güleç yüzlü, tatlı jest-
li, gülen ve güldüren bir tarzda konuştu, ama 
verdikleri hükümler, ortaya koydukları fikirler 
- lütfen müsaade buyursunlar, ben de aynı sami
miyet içinde söylüyorum, istihkar ve istihfaf 
kastı ne terbiyeme yakışır, ne de hakkımdır, bu
nu müdrik olarak konuşuyorum - maalesef hiç 
birisi yerinde değildir. 

Bize âdeta, hukuku esasiye dersi verir gibi 
bahisler açtı ve tavırları da, âdeta şöhretli, 
bir ilim otoritesi addedilebilecek bir profesör 
tavrıydı. Çok "hoşuma gitti. Arzusu çok meş
rudur ve haklıdır, fakat arzu ile imkân arasın
daki mesafe çoktur. 

«İçinde bulunduğumuz şartlara, göre Hü
kümetin durumunun bir defa daha düşünülerek 
tetkik ve mütalâasına fırsat vermek için Birin
ci Hasan Saka kabinesi istifa etmiştir», söz
lerini ele aldılar. Bu ne demektir? ve âdeta 
bir feveran gösterdiler, nasıl olurmuş dediler, 
kime gösteriyor? Meclise mi, kendisine mi, Dev
let Başkanına mı? Bence bunu Hasan Sa
ka'dan sormak bile hakkımız değildir. 

Hükümet Başkanı olmuş her hangi bir zat, 
kendisiyle beraber Hükümet vazifesini gör-
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mekte olduğu arkadaşlar grupu ile çalışmak
tan memnun bulunduğu zamanda dahi bunu 
yaparsa en çok Demokrasi ruhuna uygun hare
ket eden ve tahassüsü, ihtiyar ettiği tarzı hare
ket itibariyle ancak, Demokrat bir başbakan ola
rak vasıflandırılır. Bundan dolayı böyle bir 
Başbakan hakkında bir mütalâa yürütmek doğ
ru olmaz zannederim. 

Çünküs şuna inanıyorum ki; Anayasanın 
hükmü sarihine göre, Türkiye Cumhuriyetinde 
i lükünıet nasıl kurulur, bunu herkes gibi sayın 
Aldoğan bilirler. Başbakanı, Devlet Başkanı 
seçer ve Başbakan da Bakanları seçer Bvvelâ 
Devlet Başkanı kaimi eder ve kabul ettiğini 
Meclise bildirir, Fakat o kabul; kati değildir, 
millî iradeyi nakız bir hareket yapılmış değil
dir. Millî iradeyi kullanan Büyük Millet Mec
lisi, Devlet Başkanının seçtiği .Başbakanın kur
duğu İcra Vekilleri Heyetini isterse kabul 
eder, isterse kabul etmez. 

Bugün de aynı durumdayız. (Bravo sesleri). 

Hakikaten burada, bu aşikâr ve apaçık bir 
hakikatten ayrılarak şu veya bu şahsa ve şu
rada burada t ân etmek, ordu içinde yaşamış 
ve şöhret yapmış, memleketin en büyük mevki
inde bulunan bir şahsa tariz yapmak, zanne
derim, sayın Generalden hiç beklenmezdi. 

Diyorlar ki, Hükümet çekildi, ne olursa ol
sun, çekilmek hakkı değildir. Çekilmezse demin 
arzettiğim gibi boynu tomruklu köle olur. 
Gelmekte müşkülât, çekilmekte adiınülimkân. 
O halde, o halde kimse gelmez Sayın Generalim. 
Siz dahi gelemezsiniz, bütün arzularınıza rağ
men. (Gülüşmeler) Bunu, Meclis lüzum görüş
se o yapar. Yani bir Hükümet kuruldu mu, va
zife mesuliyeti aldı mı, çalışmaya başladı mı, 
artık kendi arzu ve ihtiyarı ile terki vazife et
mek salâhiyeti yoktur. Ve ona Devlet Başkanı; 
Devlet Başkanı, tâbirime dikkat buyurun, şu 
veya bu fırkanın başkanı olup olmamasının kıy
meti yoktur ve halen Devlet Başkanı fiilen bir 
partinin de başkanı sıfatını taşımamaktadır; 
Devletin büyük ve müşterek menfaatini uzaktan 
yakından sevk ve idarede hiç hakkı olmıyau, 
kepeneği içinde sürüsünü uzaktan seyreden bir 
çoban mıdır? Devlet Başkanı Hükümete hiçbir 
akıl vermiyecek ve irşatta bulunmıyacak mıdır? 
Bulunduğu zaman, Millet Meclisi tarafından 
Devlet Başkanlığına seçilmiş bir insanın... 
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Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) İca

bında kabineye reislik ediyor. 
S ÜRE YY A ÖRG E E VR EN (Devamla) - O 

başkan ki, mesul olan, Türk Anayasa hüküm
lerine göre Meclise karşı mesul olan İcravekil-
Jeri Heyetinin başında reisi hakikidir. Ye bütün 
demokratik memleketlerde bu işler böyle ola
gelmektedir. Aradaki fark şekil farklarıdır ki, 
bir az daha şöyle veya böyle olmasından iba
rettir. Memleketi temsil, Devlet idaresinde Hü
kümet kurma ve çekilme bakımından olan me
totlar ise, tamamen memleketimizdeki metotla
rın aynıdır. Demek istiyorlar ki; hata etmi
yorsam, Sayın Generalin dikkatine iltica edece
ğim, Hasan Saka Hükümeti kendiliğinden çe-
kilmemeliydi, mademki çekildi, Anayasa muci
bince Hükümet Reisi nasbi tâyin diyebildiği-
miz kadar belirttikleri, kabine teşkiline kendi
sini memur edecek zat olarak göstermemeli 
idi. Ya ne olacaktı? Mutlaka Mutlaka biz düşür-
mcliydik. tllâki karalamak suretiyle mi Hükü
met değişmelidir Bu ne arzudur, bu ne manasız 
ve ne kadar kindara ne bir tahayyüldür. Sayın 
Gene1 valime asla yakıştı ramam. Meclise müra
caat ederek ademi itimat istiyecek ve çekilecek
tir. Hayır, itimat reyi verirsek ne olacak? Çe-
kilmiyecek mi'? Bu, bir dairei fâsideden 
birşey değildir. Anlamıyorum, maksatları şu 
imiş: "Bundan evvel birinci Hasan Saka kabi
nesi memleket ve Devlet Hükümet işlerinde 
başarısız, belki mesııliyetli icraatta bulunmuş 
bir heyetmiş, bir gün mesul ederler diye ne yap 
sın, renk değiştirmiş, gömlek değiştiril' gibi. 
İstifa ediyor, 8 vekil çekiliyor, yerine 8 vekil 
alıyor. Şuhalde o belâdan bu ihtilâftan kendi
sini kurtarıyor. Hayır Generalim,, dün Saka na
sıl mesul idiyse bugün yine mesuldür. Ne Hasan 
Saka, ne de Hasan Saka'ya rey verecek arka
daşlar Hasan Saka'nın mesuliyetinin gün aşı
mının geçmesine kadar mesul olduğunu bilmiye-
ck kadar gafil insanlar değildir, korkmayım/. 
Eğer bize, size hâkim olan kanaat hâkim olsaydı 
bu hakkı şimdiye kadar kullanırdık v,> bunu 
daima da muhafaza ediyoruz. Ve bu kanaati ta
şıyan arkadaşlar varsa mutlak onun hakkında 
bir şey söyliyemiyecekleri. için geçmiş z°manm 
'çerisinde bazı vesileler ve fırsatlar arama Aczi, 
ne düşmüşlerdir, hayret ediyorum. (Soldan yaşa 
sesleri) «Uzun yıllar tek partili idarenin iti-
yatlariyle yapılmış olduğu gibi iktidara öyle 

gelmiştir ve öyle çekilmiştir, Hükümet, Devlet 
reisinin emriyle iniyor, emriyle biniyor•> bu
yurdular. tövet, Türkiye Cumhuriyetinde Hükü
metler daima Devlet Reisinin emriyle binecek
lerdir. Öyle olur, Anayasa hükmü sarihtir. Ve 
başka türlüsüne cevaz yoktur. 

AII.MHT TAHTAKILIÇ (Kütahya) -•- Böyle 
değildir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) 
Kemalist rejiminin icabı budur. Eğer bu usule 
nazaran başka bir usulde fayda mülâhaza edi
yorsanız, Milletvekili olarak, İçtüzük hüküm
lerine, Anayasa hükümlerine göre, Mecliste, 
Anayasanın beğenmediğiniz hükümlerini değiş
tirmek için teklif yaparsınız. Bunlar öyle da
vullu, zurnalı mitinglerle olmaz. Bunlar Millet 
Meclisinde iradei miliiyenin tezahürü ile tam 
bir itminanla olur şeylerdir. 

İnme meselesi: İnme meselesini arzettim; 
Hükümet Başkanı ister istifa eder çekilir. Çe
kilme sebebini de, bu seferki gibi, umumi şart
ların icabatma göre bir daha düşünmek fırsatını 
vermek için istifa eder. Bu, politik hayatta, de
mokrasi hayatında Hükümetlerden beklenen. 
beklediğimiz ve ancak takdir ile karşıladığımız 
ruh haletidir. Devlet .Başkanı isterse yeni Ka
bineyi teşkile kendisini memur eder. Biz beye-
nirsek beyaz oy, beyeıımezsek kırmızı oy veririz. 
Bunun neresinde antidemokratik vardır? 

Bunun dışında hükümetlerin aczi, kifayetsiz
liği tahakkuk ederek, şu veya bu meselenin isti
zahı sırasında Büyük Millet Meclisinin çoğun
luğu evvelce gösterdiği itimadını kendisinden 
esirger, itimat reyi yerine ademi itimat reyi 
veril' ve Hükümet düşer. Ama biz 28 
senedenberi, Devlet idaresinin mesuliye
tini omuzlarında taşıyan iktidar partisi, ara
mızdan seçip Devlet işlerini idare etmek üze
re iş başına getirdiği insanların bu hale gelmeme
sini Ceuabıhaktan temenni ederiz. Bizini şerefi 
miz bu olmalıdır. Ama, ona lâyik Hükümet ol 
dugıı vakit, Sayın General ve Türk Milleti inan
malıdır ki, bu işi yapacak, iradei milliyeyi Hü
kümetin düşürülmesi için kullanacak, şiddetle, 
ciddiyetle, katiyetle, feveran halinde, tuğyan ha
linde kullanacak olan yine Cumhuriyet Halk 
Partisinin Mebusları olacaktır. (Soldan alkış
lar). 

Bir esrar perdesinden bahsettiler. Nihayet 
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birbirine eok yakın olan fikirleridir. Bu peı-de ı 
bu kürsüde; Sayın Generalin ifadeleriyle yırtıl
dı. Biz bu tarzda konuşma ile esrara muttali ol
duk ve Türk Milleti de biraz daha tenevvür etti. 
Bu vadideki beyanatlarından dolayı teşekkür et
mek bana düşen bir borçtur. . 

Sayın Celâl Bayar'm Hükümetten çekilme
sine indiler ve dediler ki, Devlet Reisinin kendi
sine gösterdiği itimatsızlık ve yahut sempati ek
sikliğini hissetti de, çekildi. Bilmiyorum, eğer 
böyle olmuşsa bu,' Sayın Celâl Bayar için yerile
cek değil, övünülecek bir meseledir. Herkes böy
le yapmaya mecburdur. Hasan Saka, Devlet 
Başkanının, kendisine ehliyet ve liyakatinden, 
sıhhatinden, şu veya bu inanından dolayı, görü
şünden dolayı, şundan ve bundan dolayı tam 
itimadı olmadığını hissettiği dakikada; Hasan 
Saka'nın şeref ve fazilet ve şeref telâkkileri buna 
rağmen illâ yerinde kalmaya kendisine müsaade 
eder mi? Asla. 

Eğer Celâl Bayar bu yüzden çekilmişse, böy
le bir şey olduğunu burada ifade etmiş olmıya-
yım, bilmiyorum, bu takdirde çok iyi yapmış
tır. Kâmil bir adama yakışan ve demokrasi esas
larına riayetkar olan bir insanın yapabileceği 
bir şeyi yapmıştır, bu ayıp değildir. 

İnönü de Başbakanlığı zamanında aynı sebep
lerle, aynı saiklerle Hükümet başına gelmiş, 
aynı suretle aynı saiklerle bu mezel
let altında Hükümetten çekilmiştir. Ya
ni Cumhuriyet Halk Partisinde öyle bir 
huy, öyle bir şiar vardır ki, her işini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hakkı olan şey
leri dahi kullanmaz, kullandırmaz. Ya bir tek 
adamın emrine kendisini tâbi tutmak, asla. O tek 
adam dahi Büyük Millet Meclisi içinden onun 
arzu ve iradesi ile seçilmiş insandır. Onu, seçilen 
adam da çok iyi bilir ve her vakit ifadeyi vazife 
ve şeref sayar. 

Eğer bu Meclisin kendisine karşı itimadı 
münasip olursa, biran dahi yerinde durmaya 
tenezzül etmez. Biz Türkiye Cumhuriyetinin 
Büyük Devlet Başkanını bu kratta, bu büyük
lükte bir insan olarak tanıyoruz. (Sürekli alkış
lar.) 

Anayasanın 46 ve 50 nci maddelerinden bah
settiler. Oturdukları yerde, belki çekmecelerin
de vardır, lütfen açıp baksınlar. Ve daha iyi 
okusunlar, tt'ade ettikleri gibi değil; Bakanlar | 
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ı Kurulu, Hükümetin Genel politikasından birlikte 

sorumludur. 
Bakanların herbiri kendi yetkisi içindeki iş

lerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den ve politikasının genel gidişinden tek başına 
sorumludur. 

Sayın Generalin söylediği sözlerin belirttiği hü
kümlerle alâkası yoktur. Gösterilen sebep, ortaya 
konan dâva ile alâkalı değildir, ne mantıkan, ne 
hukukan 7 nci maddeden de bahis buyurdular : 

7 nci madde, Büyük Millet Meclisinin itimat 
oyu verdiği gibi ademi itimat oyu ile Hükümet
leri düşürmek yetkisinin Büyük Millet Meclisin
de olduğunu söyler. Sayın General 7 nci mad
deyi bırakıp 1, 2, 3 neü maddeleri okusunlar Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kuvvetlerin birliği ve 
Cumhuriyet rejiminin içinde Türk Milletinin 
hudutsuz iradei hâkimanesini taşıyan tek mües
sesedir. Onun yapamadığı şey yoktur, o herşeyi ya
par. 

Buyurdular ki, Cumhuriyet Halk Partisi, be
nim nispeti şerefiyle iftihar ettiğim Partiyi kas
tederek, bunların vatani, millî vazifelerini yap
mışlar, oklarını atmışlar, ancak yaylarını asmak 
istemiyorlar. Ben özü temiz, sözü, özü gibi dos
doğru olan bir Türk Generalinden vatani, millî 
vazifelerini yapmışlar, oklarını atmışlar ama, yay
larını asmasınlar şeklinde temenni ve istirham
da bulunmasını beklerim. 

Bir acı kahvenin kırk yıl hatırını sayan Türk 
Milletine, karşı vatani, millî vazifelerini tamamen 
yapmış olduklarına! inanılan bir Partiye karşı tutu
lan tarzı siyasiyi, Artık siz iş başından çekili
niz de, siz çoğunluk çekiliniz de biz azınlık Dev
let idaresine geçelim temennisi gibi telâkki edi
yorum ki, biz asla buna cevaz vermiyeceğiz. 
Çünkü azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği reji
min adı, Türk Milletinin nefret ettiği rejimdir. 
(Bravo sesleri, alkışlar, soldan). 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Arkadaşları
mız tutturmuşlar, memlekette açlıktan insanlar 
kırıldı diye. Kimlerin öldüğünü söyleyin. Liste
si defterimizde. Biri oradan söyledi, kulağımla 
işittim, Sadık Aldoğaaı arkadaşımız kürsüde 
konuşurken, sen bize vaktiyle, yal vardın, mebus 
olmak için yalvardm, vesikalar cebimizde. (Gü
rültüler, mevzua geç sesleri). 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Kütahya) — Bıra
kalım burada hissiyatı, milletin dertleri var. 
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HAMDİ YALMAN (Devamla) — Ahmet Çı

nar arkadaşımız benim seçim dairemde açlıktan 
adam öldüğünü söyledi. Kendisini şu noktada 
yakaladım ve kim ölmüş, nereden aldın bu habe
ri dedim. 0acelelerde okudum dedi. Ben seçim 
bölgeme gittim, ölen değil, aç kalan bile yok. 
Türk Milleti Öyle bir millettir ki, kimseyi acmdan 
öldürmem ekmeğinin yarısını ona verir. Ama 
sizlere bunların oyunlarından bahsedeyim: Arka
daşlar; bizim bir nahiyemiz vardır, adı Karakaş-
tır. Ahmet Çınar arkadaşımız burayı karış karış 
gezmiştir bilirler. Bu sene baharda orada kış ol
muş metrelerle kar yağmış, halk sıkıntı çekmiş
ti -j. Ünye kazasına bağlı olan bu köy halkı çok sı
kıntı. çekmiştir. Kasaba halkı aralarında para 
toplamışlar 5-6 bin lira olmuş bu para ile mısır al
ın ıslar, kamyonlara yüklemişler, Ünye Kaymaka
mı. parti tefriki yapmaksızın her iki parti mensup
larının dahi bu ise iştirak ettiğini göstermek için 
bii' O. II. P. sinden bir de Demokrat partiden 
iki kişiyi bu ;se memur etmiş, bunu köylere dağı
tın demişi ii'. Demokrat Partiden bu işe memur 
edilen adam gece saat dörtte Halk Partisi memu

ru gelemeden ve kendisine hiç bir haber vermeden 
kamyonları alıp götürmüş, bunu Demokrat Parti 
gönderdi demiş. Bu bir kasaba halkına hürmet
sizlik değilimdir? İşleri güçleri sahtekârlıktır. 
(Sahtektir sensin sözünü geri al sesleri) Sahtekâr-
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dııiav, sözümü geri almıyorum. (Şiddetli gürültü
ler, sağdan sözünü geri al sesleri, burada olmıyan 
bir vatandaşa nasıl tariz edersin sesleri) 

Sözümü geri almıyorum, sahtekârlık etmişler
dir. Sahtekârlıktır. (Müdafaasız bir vatandaşa 
buradan iftira etmek namuskârlık değildir sesleri) 
(Şiddetli bağırmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Şahsiyetten bahsetmeyiniz, 
II AMD t YALMAN (Devamla) — Efendim 

oradaki, bir adamın, partilerinden bir şahsın sah
tekârlığından bahsediyorum, bunlara söylemiyo
rum, (Şidetli gürültüler, sağdan kürsüden in, 
sözünü geri al bu kürsüden bu söz sarfedilmez 
sesleri) . . 

BAŞKAN — Oradaki bir adanı hakkında söy
lemiştir. Sözünüze devam ediniz ve şahsiyetten 
bahsetmeyiniz. 

HAMDİ YALMAN (Devamla) — Açlık var
mış, insanlar ölüyormuş, bunlar mugalatadır, 
oyundur ben intihap dairemi gezdim, ne aç nede 
açlıktan ölmüş, hastalanmış kimse vardı halk tok
tur. Bunu burada ifade etmek isterim. İster darıl-
sııılar, ister gücensinler, bunu bir vicdan borcu 
biliyorum. (Şiddetli gürültüler, bağırmalar) 

BAŞKAN — Oturuma 15 dakika ara veriyo
rum 

Kapanma saati : 19,53 

• > « • - « 

Î K Î N O I O T U R U M 
Açılma saati : 20, 10 

BAŞKAN — öl. Ali Fuad Cebesoy. 

KÂTİPLER: Necıneddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Aziz üras (Mardin) 

« • » 

BAŞKAN -— Oturum açılmıştır. 
Ekrem Oran, usul hakkında söz istemiştiniz. 
UKRtiM ORAN (izmir) _ Sayın arkadaş

lar, memleket ve millet işlerini görüşürken 
ileri geri münakaşalar olabilir. Matta münaka
şalar nahoş şekilde cereyan edebilir. Bunlar 
'memleket ve milletin selâmeti namına olması 
itibariyle mazur telâkki edilebilir. Bunu he
pimiz biliriz. Yalnız, istanbul. Milletvekili sa
yın Senihi Yürüten arkadaşımız l'artı asabiyeti

ne mağlup olarak kürsüde konuşan bir arka
daşımıza sözünü geri almasun ihtar ederken, 
değil Yüksek Meclisiniz huzurunda, her hangi 
bir mecliste veya toplantıda söylenmesi aklü-
hayale gelmiyecek kadar ağır sıfatlar izafe et
miştir. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Kendisine ia
de ederim, terbiyesi icabıdır. 

SKNİllI YÜRÜTEN (istanbul) --• Ben de 
öyle. 
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EKREM ORAN (Devamla) — Bendeniz 

Yüksek Meclisin nezahatini bozmamak için bu 
tâbirleri aynen tekrar etmemek mecburiyetin
deyim. Bundan dolayı bendenizi mazur görece
ğinize eminim. 

Bu tâbirlerden bir tanesi namusluluğun aksi 
mânayı ifade eden bir sözdür. Kendisinin na
sıl oldu da ağzından çıktı, buna dahi hayret 
ederim. Binaenaleyh sayın Reisimizin bu söz
ler kulağına gitmemiş olabilir. Çünkü gürültü 
sırasında söylenmiştir. Fakat Reşad Aydınlı, 
Şefik Tugay, Vasfı Gerger arkadaşlarımız ya
kından işit mislerdir. Binaenaleyh Yüksele Riya
setten bu işin gereğinin ifasını istirham ede*-
rim. 

BAŞKAN — Elendim; müzakere esnasında 
bir gürültü oldu, iyice işitilmedi 

Hatip arkadaşımız Demokrat partiden kim
seyi kastetmediklerini söylemişlerdir ve mesele 
o yolda kapanmıştı. Binaenaleyh, bunun hari
cinde oturumu kapattığım esnada bugibi sözler 
söylenmişse bundan Riyasetin malûmatı yoktur.-
Maamafih arkşadaşlar, bütün Milletvekili arka
daşlarımı bu gibi ahvalden dolayı tenzili ederim. 

FUAD HULUSİ DEMİRE LLÎ (İstanbul) 
— Sayın arkadaşlar, Söz sıramın böyle esefli bir 
hâdiseden sonra gelmesi hakikaten bana da esef 
veriyor. Fakat ben bunu en sonraya: bırakaca
ğım. Daha evvel burada söz söyliyen Süreyya Ör-
geevren arkadaşıma cevap vermek isterim. 

Kendileri dediler ki, burası hürriyet kürsü
südür. Şüphesiz hürriyet kürsüsüdür, B. M. 
Meclisinin kürsüsüdür. Bu hususta kimsenin 
bir şüphesi olamaz. Fakat arkadaşlar, Türki
ye'de hürriyet kürsüsü yalnız burası değildir. 
Türkiye'de hürriyet meydanları da vardır. Türk 
Anayasası Türk vatandaşına bu meydanları da 
açmıştır. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — burada söyle
meyip de. orada söylemenin mânasını anlıyamı-
yoruz. 

FUUAD HULUSİ DEMİELLİ (Devamla) 
— Orası, asıl hak sahibi olan müvekkillerimizin 
söz söyliyeceği yerlerdir. Onlar buraya gelip 
söz söyliyemezler. Orada: vekillerijde hasbihal 
ederler ve hasbihal etmekte onların haklarıdır. 
ve hattâ vazifeleridir. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz nasıl bir devre ya
şıyoruz. Bugün büyük bir iktisadi buhran için-
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deyiz, halk bundan müştekidir. Halk 21 Temmuz se
çimlerinin acısını yüreklerinde duyuyor ve du
yurmak istiyor. (Soldan gürültüler). Buraya 
gelemez, biz orada da söyleriz, siz de gi
dersiniz. Kendi partinize mensup olan in
sanlarla konuşursunuz. Biz gerek Partimize 
mensup olan arkadaşlarla, vatandaşlarımızla; 
gerek diğer vatandaşlarımızla daima hasbihal 
ediyoruz ve edeceğiz. Bundan bizi hiçbir kuvvet 
menedemez arkadaşlar. 

Siz söz hürriyetini yalnız bu kürsüye mi has
retmek istiyorsunuz? Böyle şey olur mu! Burada 
söz hürriyeti bir semahat değildir, çoğunluğun 
semahati değildir, bu kanuni bir haktır. Fakat dı
şarıda da söz hürriyeti vardır. Matbuat için de var
dır, Matbuat Kanunu dairesinde. Mitingler için 
vatandaşlar için îçtimaat Kanunu hükümlerince 
hak vardır, bu suretle bu millet o hakkım istimal 
edecektir. 

Azlık dediğiniz ve milletin sinesinde büyük 
bir tevecüh ve muhabbet kazanmış olan Partinin 
(Şiddetli gürültüler). Bu Partinin her zaman her 
yerde söz söyliyen milletvekilleri de olur, va
tandaşlardan ayrılamazlar. Vatandaşlar bizi 
çağırıyorlar, milletvekillerini çağırıyorlar. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Siz toplu-
yorsunuz. (Soldan, siz topluyorsunuz sesleri). 

FUUAD HULUSİ DEMİELLİ (Devamla) 
— Sizleri de çağırdıkları gibi bizleri de çağırı
yorlar. Milletvekillerinin sözlerini dinlemiye 
her zaman halkın arzu izhar ettiğine ben şahit 
oldum. Dediler ki, biz Milletvekillerimizi önü
müzde, huzurumuzda isteriz, bize hesap vermeli
dirler, bizimle konuşmalıdırlar, bizim dertleri
mizi öğrenmelidirler. Millet bunu istemiyor mu? 
Öyle değil midir ? 

Bu şartlar dâhilinde halkın bu arzusuna im
tisal etmek de hiç şüphe yok ki, bizim için bir 
vazifedir. (Meneden yok sesleri) 

Seçim Kanunu müzakeresinde değiliz, fakat 
bundan bahis açılmıştır. Evet şüphesiz hâkim
lerin bitaraf olduklarında bu millet müttefik
tir. Muarızlar diyorlar ki, hâkim bu işe karışır
sa ; politikaya karışmış olacaktır. 

Demek ki, şimdiye kadar idareciler, bir par
tiye mensup olan belediyeciler, politika yap
mışlardır. Halbuki seçim bürolarında vazife gö
rülürken politikacılık yapılmıyacaktır, kamı-' 
ııun tâyin ettiği vazife görülecektir. Hâkimler 
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hiçbir tarafı tutmaya tenezzül ederler mi? Şinı- j 
diye kadar etmişler midir? Hâkimler' kendileri
ne verilen her vazifeyi yalnız vicdanlarının em
ri ile kanunların iyi tatbik edilmesine nezaret 
ederek ifa ederler. Onlar bu suretle vazife gör
meye alışmışlardır. Hâkimler taraf tutmıyarak 
yapılacak bir vazife başında politikacı olarak 
değil ve şimdiye kadar hiç de olmamışlardır. 
Hâkimler bilâkis politikacılık gayretiyle yol-

' suzluk yapanların yolsuzlukla rina meydan ver-
ırıiyerek Seçim Kanununun hükümlerini hak-
kiyle tatbik ettireceklerdir. İşte biz bu mille
tin çokluğu ve milyonları bunu istiyorlar-. (Gü
rültüler, demagoji yapmıyalım sözleri).' 

VASFİ GERGER (Urfa) — O Celâl Kayar'-
111 SÖZÜ. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 
Arkadaşlar, bu bahsi esasen görüşeceğiz. Otum 
için daha fazla burada konuşmaya ihtiyaç gör
müyorum. Kurada, muvacehi millette görü
şeceğiz, sizi de bizi de dinliyeeekler, söz kâfi 
değil. Rey vardır. Efkârı umumiye vardır. Mi
ting yapmaya gelince, kanun bize bu hakkı ver
miştir, ve bu vazifeyi de tahmil etmiştir. Hattâ 
deniyordu ki, vatandaşlar behemehal beraber 
seçim işlerinde vazifelidir. Bu hakla beraber 
bir de vazife memzuçtur. Köyle bir tez ileri sü
rüldü. Biz de bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) - - Yalnız kanun
lar] tekmeletmiyeceğiz. 

FUAD HULÛS İDEMİ RE LLİ (Devamla) 
Bir hak olarak halkımıza, milletimize emni
yet verici mevzuat istiyoruz. 

Burada bir arkadaşımız esrar perdesi diye 
bir şey söyledi. Hiçbir esrar perdesi mevcut de
ğildir arkadaşlar. Bunu katiyen reddederim. 
(Sağdan bravo sesleri) Ne demektir bu? 

Arkadaşlar, heyeti umumiye karşısında, hiç 
Büyük Milet Meclisine müracaat etmeden, Re
cep Peker kendisinde aciz görmüş, efkârı um il
miyeyi tatmin edemiyeceğini görmüş ve çekil
miştir. Bunda Celâl Bayar'm herhangi bir ma
kamla iddia edildiği gibi muvazaalı tesiri olma
mıştır. (Onu biz söylemedik, General söyledi 
sesleri) Efkârı umumiyenin mâkesi olan mat
buat, halk ve vatandaşlar daima bir kabinenin 
idaresizliğini ısrarla ileri sürerlerken onun 

• çekilmesi bir vazife olur ve bu bakımdan Re
cep Peker vazifesini yapmıştır. 
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Dr. FAHRİ UOEVİT (Kastamonu) —- Onu 

Aldoğan söyledi. 
FUAD HULUSİ. DEMİRELLİ (Devamla) -~ 

Kim söylerse söylesin. Beiı hakikati soyuyorum. 
Yalnız şurasını tashih edeyim ki, bu sözü örge-
evren söylememiştir, (ila şöyle sesleri). 

SÜREYYA ÖRGKEVRHN (Balıkesir) 
'Teşekkür ederim. 

Dr. FAHRİ EOLVİT (Kastamonu) - • Örge-
evren'i kurtardın. 

FUAD HULUSİ OEMİRULLİ (Devamla) — 
Birinci Hasan Saka Kabinesi Hükümeti progra
mını okurken ben işçilerin derdinden bahset
miştim. Çünkü işçiler dertlerini bize dökmüş
lerdir. (Bize de döküyorlar sesleri). 

Bu İşçiler arasında bilhassa Devlet İktisadi 
Teşekküllerinde çalışan işçiler kendilerine veri--
len yevmiyelerden şikâyet etmişlerdir. Ben o 
zaman bu meselenin hallini rica etmiştim. Fa
kat hâlâ asgari ücret meselesi halledilmiş değil
dir. Binaenaleyh bu işçiler münkesirdirler. 

ŞÜKRÜ SARAOOÖLF (İzmir) - - Köylüler 
nasıl, köylüler nasıl? 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) ---
İşçiler daima dertlerini bize döküyorlar ve hak
lıdırlar. Çünkü kendilerini ve ailelerini geçin
direcek ücreti alamıyorlar. Hattâ kendi sıh
hatlerini ve enerjilerini muhafaza edemiyorlar. 
Bunun çalıştıkları müesseselere de zararı var
dır. Bu hususta bir tedbir veya bir tedbir va'di 
görmüyorum. Ondan dolayı müteessirim 

Sonra, toprak işçileri vardır. Toprak işçileri 
hakkında beyannamede hiçbir vait yoktur. Bunu 
da büyük bir eksik olarak Heyetinize arzediyo-
rum. Bu eksikliğin behemehal en yakın bir za
manda ikmalinin zaruri olduğuna kaaniİnı. 

Basın Kanunundan bahsediyorlar, acaba Ba
sın Kanununun şimdikinden daha ziyade ağır mı 
olmasını istiyorlar. Basın Kanunundan memnun 
olan var mıdır? Peker Kabinesi zamanında 
burada müzakere edilip kanuniyet kesbeden 
Basın Kanunu hiçbir zaman demokrasi kaidele
rine uygun değildir. 

Matbuat memlekette büyük bir kuvvettir. Ve 
umumi efkârın aynasıdır. Şerefli hizmetinin 
önemiyle mütenasip kanuni mevzuat ister. 

Esasen Parti Orupu namına sözcümüz bu 
noktalara ve seçim hakkındaki hususlara do-
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kunnıuş olduğu için bunu fazla olarak uzatmı-
yacağım. 

Yalnız çok esefli bir hâdise olarak. Haindi 
Yalman arkadaşımızın, böyle işaret ederek 
«Sahtekârlar» deyişini tamamen nefretle red
dediyorum. Hattâ Muhterem Reis de dediler 
ki, kendisi Demokrat Partiyi değil hattâ bir 
milletvekilini dahi kasdetmemiştir. Bunu bu ar
kadaşımızın kendisinin açıklamasını rica ederim. 
(Soldan gürültüler). 

İkincisi; burada mevcut olmıyan bir vatan
daşa, sevgili bir yurttaşa karşı da «Sahtekâr» 
tâbirinin kullanmasını doğru bulmuyorum. 

SOLDAN BİR SES — Ya Senilıi Yürüten 
ne dedi, namussuz dedi, onu da söyle. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLÎ (Devamla) 
— Çünkü burada kendisini müdafaa edemiyen 
bir arkadaştır. Size ve Muhterem Reisimize dü
şen kendisinin sözünü geri almasını tavsiye et
mektir. 

BAŞKAN — Bu mesele kapanmıştı ve tara
feyne tebliğ edilmişti. İki taraftan da rica 
ederim; kapanmış olan bir meseleyi tekrar tek
rar vesile ederek münakaşalar olursa Meclisi 
idare etmek çok güç. olur arkadaşlar. 

Bu mesele kapandı; zapta da geçti. Arka
daşlar da izah ettiler. Onun için çok rica edi
yorum ve itidalinize müracaat ediyorum. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) — Bendeni
zin şahsım mevzuubahis olduğu için söz almak 
mecburiyetinde kaldım. 

Arkadaşlar dediler ki ; Yeşilova'da açlık 
var demişim, sonra da bunu gazetelerden oku
dum demişim. 

Arkadaşlar hâdise şu şekildedir. Ogüııkü 
konuşmamda, Burdur 'un Yeşilova köylerinde sı
kıntı olduğundan bahsettim ve hattâ vatandaş
ların yemek durumunda kaldıkları ekmeği ar-
zettim. Gazetelerde de buna muvazi olarak Ka
radeniz bölgelerinde açlık olduğu bahsedilmiş
ti, hattâ yine gazetelerde açlık yüzünden ölüm 
olduğu yazılıyordu, bunu izah ettim, hâdise 
bundan ibarettir. (Kâfi sesleri). 

Müsaade ederseniz bu vesile ile burada bir-
şey daha söyleyeceğim. Bendenizin bahsettiğim, 
sıkıntıda olan köylere Hükümet yardım elini 
uzatmıştır, bundan dolayı Hükümete teşekkür
lerimi sunarım. 

Bir noktaya daha temas etmeme müsaadeni
zi rica ederim. Ben ozaman arzetmiştim, Hü-
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küm etin samimiyetinden tamamen eminim, bu
radaki hâdiseyi öğrendiği gün el uzatacaktır 
demiştim, nitekim bu tahakkuk etti, elini uzattı. 
Yalnız orada valilerin veya başkaların hâdiseyi 
iyi aksettirmemeleri yüzünden Hükümeti yan
lış. istikametlere sevkedebilir diye o vakit yine 
mâruzâtta bulunmuştum. Filhakika valinin be
yanatını cerheden ve valinin Hükümete yanlış 
malûmat verdiğini bildiren bir gazete neşri
yatta bulunmuştur. Okumıyacağım, bu gazeteyi 
eğer arzu buyuran arkadaşlar varsa okusun
lar. Tarihini söylüyorum. Belki merak eden ar
kadaşlar vardır. Üç tarihli. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Yeni Sabah. 

AHMET ALÎ ÇİNAR (Devamla) — Evet 
Yeni Sabah. 

BAŞKAN — Kemal Özçobaıı, söz istemişti
niz. Buyurun. 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
Kapanan mesele üzerinde mi konuşacaksınız? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Hayır. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Arkadaşlar, arzettim ki burada hepimiz millet 
namına söz «oyluyoruz. Benim sözlerim esnasın
da Hamdi Yalman arkadaşım... (Gürültüler). 

Hayır hayır, o hâdiseye dair değil. Bu başka. 
Tutanağa geçmiş birşey. Sözlerime yalandır 

demiş, şu şekilde cevap vermişim, hepimiz haki
katleri söyliyerek derde çare bulacağız. Ken
disi de «Kabakçı Mustafa'nın etrafında da top-
landılaı*» demiş. (Gürültüler) Rica ederim, ne 
biz size. ne de siz bize; Kabakçı Mustafa'nın 
etrafında toplanacak kadar düşük ruhlu insan
lar diyebiliriz. (Gürültüler). 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Hendek'te Halk 
Partili mebuslara fare diyen siz değil mi idi
niz? Rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN - - Hendek'te... 
BAŞKAN — Bunu zabıttan mı aldınız? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Evet. 
BAŞKAN — Yüksek Meclisinizi bundan ten

zih ediyorum. Hiç bir parti diğer partiye böyle 
şey söyliyemez. Binaenaleyh bunu zabıttan da 
çıkartıyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Aziz arkadaşlarını; emekli Yargıtay Başkanların-
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dan Fuad Hulusi Denıirelli arkadanım benini 
kürsüdeki maruzatımın bir iki noktasına, şüphe 
yok ki, kendi anlayışlarına ve düşünüşlerine göre, 
aykırı mütalâa serdettilcr, haklarıdır. 

Ancak ben kendilerinden biraz daha bu te
lâkkide ileri olduğumu, tarih muvacehesinde ev
velâ kendilerine ve bütün Türk Milletine arzet-
ıııcyi faydalı buluyorum. 

Bu zihniyet benim değil; benim mensup oldu
ğum partinin zihniyetidir. 

Dediler ki; hürriyet mevkii yalnız bu kürsü 
değildir. Evet burası hürriyet mevtınıdır ve 
hattâ ilâve edeyim ki, buradaki hürriyet dışarı
daki hürriyetten çok daha kayıtsız ve hudut
suzdur. 

Bu Meclis dışındaki fert ve cemiyet hürriyeti, 
kanun hükümlerine hürmet edilmesi icabeden 
çerçevelerin içerisinde istimal edilir. Bizim za
rarlı gördüğümüz şey işte bu noktadır. 

Yoksa Türk Milleti meydanlarda da hürdür. 
Evet, yalnız meydanlarda değil, sayın emekli 
yargı tay başkanı. Bütün bir kâinatta hür ola
rak doğan Türk Milleti daima hür olarak yaşaya
caktır. (Soldan sürekli alkışlar, bravo sesleri). 
Ama bu Meclisin dışında hürriyet bizim kullan
dığımız gibi kullanılamaz. Böyle kullanılmasın
da ne millî menfaatin, ne millî arzunun, ne de 
millî iradenin muvafakati ve müsaadesi mevcut 
değildir. Anlamanız lâzımgelen hakikat budur, 
Sayın Füad Hulusi. Bir Milletvekili veya siyasi 
Parti Meclis (Trupunun, Türk Milleti adına isti
male mezun olduğu büyük iradei nâzımayı kul
lanacak, tabiî ve asıl Büyük Millet Meclisini 
bırakıpta o yetkiyi meydanda kullanmaya teves
sül edişidir ki, orada kullanmaktan maksat, aşikâ 
reye vuramadıkları maksat ve icbarın altında 
kullandıklarının delili olsa gerektir. Yoksa biz 
hürriyeti yalnız bu kürsüde ve Türk Milletinin 
hürriyetini yalnız bu meydanda değil, bütün kâ
inatla kullanmayı bilen ve onu kullanmaya hakkı 
olan bir şey diye kabul ederiz. 

Bir noktaya daha temas etmeme müsaadele
ri ııi rica edeceğim. Bu meslek arkadaşımızın, se
çim emniyetini tek temin edici çare olarak dü
şündüğü; Türk Hâkimlerinin, politikanın ruhu
nu teşkil eden seçim muamelâtından, sandık ba
şına varıncaya kadar, oturup işlere hâkim ve 
müessir olmasını istemek zannederim ki,- kendile
rinin hâkimlikten ayrılarak politika hayatına 
karıştıktan sonra politik hayattan aldıkları ilham 
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olsa gerek. Yoksa hiçbir Türk Hâkiminin buna 
taraftar olacağına, emekli bir Türk hâkimi sıfa-
tiyle, asla ihtimal vermiyorum. 

21 Temmuz seçiminin acısını duyan millet 
buyurdular. Arkadaşlar, artık çiğnenmiş sakız 
haline getirilen bu tekerlemeyi lütfen milletin 
hissiyatına hürmet eseri olarak tekrar cimiydim. 
Türk Milleti sizin zannmıza göre 21 Temmuz acı
sını duyan bir millet değildir. Onu kendi par
tisi içinde, memleketinin neresi olduğunu kendi
sinden partililerinin sorduğu adamlar olsa ge
rektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN • Başka söz isteyen kalmamıştır. 
Söz Başbakanındır. 

FUAD HULÛSl DEM f REDDİ (İstanbul) 
Şahsım mevzııubahis olmuştur, cevap vereceğim. 
(Yeter, yeter sesleri). 

BAŞKAN - •- Şahısları mevzııubahis olduğu 
için kendilerine söz vereceğini. 

FUAD İIULÜSÎ DEMİRHUDİ (İstanbul) --
Efendim, Türk Milletinin hür doğup hür yaşa
dığını bilmiyen var mı? Millet gerek benim söz
lerimi gerekse Sayın Süreyya Örgcevren'in söz
lerini işitmiştir, teraziye koyup t artacaktır, bu 
sözlerin takdir hakkı millete aittir, çünkü bü
tün hak onundur. 

Şimdi benini şahsıma taarruzda bulundular. 
sözlerine emekli hâkim diye başladılar. Anlamı
yorum kasıtları ne ben de emekli hâkim ken
disi de emekli hâkim. Beni bugünkü sıfatımla, 
Milletvekili diye yad etmelidirler. 

Sonra benim kim olduğumu anlamak isti
yorlar. Benim validem, pederim Samakavltıdur, 
ben de istanbul'da doğmuşuındur. Rica ede
rim bu ne demektir ' Neyi ima ediyorlar? Ben 
Türk oğlu Türküm. Ve İstanbul Milletvekili sı-
f atiyi (i kendilerine kemali hürmetle cevap ver
dim. Bu şekilde imaları kendilerine yakıştıra
mıyorum. 

İzah etsinler, kendileri de burada dediler ki 
demokrasinin icabı sarahattir, açıklıktır. 

SÜREYYA ÖROEEVREN (Balıkesir) 
Sizin için söylemedim. 

FUAD HULUSİ DEMİREDLİ (Devamla) -
Mademki benim için söylemediler, kimi kastet
tiklerini izah etsinler. Burada müphem sözler 
olmaz. Kendileri de dediler ki, demokrasi icabı 
sarahattir, açıklıktır. Mademki beni kastetme
diler, kimi kastettiklerini söylesinler. 
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.1 »AŞKAN Böyle bir şey söylemediklerini 

ifade ediyorlar, mesele yoktur. 
BAŞBAKAN HASAN SAKA — Aziz arka

daşlar; tekrar kürsüye gelmemi icabettiren bazı 
noktalar olmasaydı, müzakerenin bu safhasında 
söz almamam hakikaten daha doğru olurdu. 
Mâruzâtıma başlamadan evvel şunu arzedeyim 
ki. bütün gayretime rağmen kendilerinin arzu 
siyle 48 saat evvel kendilerine tevdi ettiğim 
Hükümet beyannamesi üzerinde yapmış olduk
ları ve beni müstefit eden Demokrat Parti (Iru-
pu namına, yazılı olarak burada okumuş ol
dukları sözleri, bütün gayretime rağmen, tama-
miyle not edemedim. Kendilerinin yazılı cevap
larının muhteviyatından daha evvel haberdar 
olmuş olsaydım, kendilerine burada mufassal 
cevap vermek imkânını bulurdum. 

(Sağdan, usul ittihaz edilir, biz de veririz 
sesleri). 

Kendilerinin yazılı mütalâalarına ve tetkik, 
tenkitlerine, ifadelerine tamamen cevap veremi-
yecek olursam, sözlerini, fikirlerini not edeme 
miş imkânsızlığına bağışlasınlar. 

Bazı esaslı noktalar var ki onlara temas et
mek istiyorum. 

Sayın İsmail Hakkı Demokrat Parti (Irupıı 
namına Hükümet beyannamesine mütenazır ten
kitlerini okudukları zaman bilhassa esaslı bir iki 
nokta üzerinde durmuşla rdır. 

Birinci Hasan Saka Hükümeti, 8 - 9 aylık 
müddet zarfında demokrasi yolunda bir, Polis 
Vazife ve Salâhiyetleri Kanunun 18 nci mad
desi, Sıkı Yönetim kaldırılması gibi bir iki şey 
istisna edilecek olursa, bu yolda hemen hemen 
hiçbiı- şey yapmamıştır, buyurdular. 

Bendeniz zannediyorum ki, mesuliyeti üze
rime aldığım zamandaki durumla bugün vardı
ğımız durum arasındaki mesafeyi, demokrasi re
jiminin bu memlekette ilerlemesi ve süratle me
safe alması bakımından ölçmek hususunda ob
jektif düşünülürse ve Hükümetin bütün icraa
tında gösterdiği zihniyet ve yürüdüğü yolu mıııı; 

sıfaııe ölçerlerse Hükümeti bu kadar kısır işgü
zarlıkla itham etmekte isabet olmadığına kendi
leri de kaani olur zannederim. 

Kürsüde muhtelif vesilelerle söz alan arka
daşlar hâkimlerin behemehal seçim emniyetini 
bu memlekette temin etmek için seçim muamelâ
tına bilfiil vaziyet etmeleri ve bu işin onların 
murakabesi altında yürütülmesini lüzumunu 
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ileri sürdüler. Bu, Demokrat Partili arkadaş
larımızın Seçim Kanununun tadili tasarısını Bü
yük Millet Meclisine sundukları gün ileri sür
dükleri bir tekliftir. Flükümet seçim muamelâ
tının emniyeti bakımından, hu memlekette hu
kuki müeyyide bakımından herhangi bir boşluk 
var mı, yok mu diye bütün gayretini sarfetmiş 
ve Birinci Hasan Saka Kabinesi muhtelif saha
larda, muhtelif yerlerde belediye seçimi, şu se
çim, bu seçim de bütün idari imkânları kullan
mak suretiyle hüsnü niyetle ve iyi seçim yap
mak gayretinin muhtelif misallerini vermiş ol
makla beraber hukuki mevzuat sahasında da 
bazı noksanlar olup olmadığını incelemiş ve 
bunları tamamen yerine getirmek maksadiyle 
(•alışırken ilk yaptığı iş Demokrat arkadaşları
mızın evvelce Büyük Millet Meclisine sunduk
ları bir tadil teklifini eline almak, tetkik etmek 
olmuştur. Samimiyetle zannediyorum Hükümet 
Büyük Millet Meclisinin encümenleri elinde tet
kik edilmekte bulunan lâyiha getirildiği vakit 
ana prensipleri için ettirdiği tadilât hususunda 
o tadil tekliflerini kat kat ileri geçecek kadar 
hükümleri içine koymuş bulunuyordu. 

Ancak tadil tasarısı Büyük Meclise geldiği 
gündür ki encümende Demokrat Parti arkadaş
larımızın yeni bir teklifi ile karşılaştık, bu yeni 
teklif bir iki sene evvel İkinci Dünya Harbinin 
sonunda ve bunu kabul eden memleketlerde hu
sule geldiğini bildiğimiz içtimai, siyasi bütün 
tahavvüllerin, tebeddüllerin neticesi ve eseri 
olarak meydana gelmiş bazı mevzuat tadilâtını 
çok benimsiyerek ele almış olmalarından ileri 
gelmiş bir tekliftir. Sayın İsmail Hakkı'nın 
ifadelerinde sarahaten gördüğüm, yani hâkimle-
ı in seçim muamelâtını murakabeleri ve doğru
dan doğruya kendi idareleri altında bulundur
maları misal olarak ileri sürdükleri İtalya 
Seçim Kanuniyle Fransızların son tadil 
ettikleri Seçim Kanunudur. Bir de Belçika'dan 
bahsettiler ama haksız olarak oraya el attılar. 
Çünkü bu memleketin durumu büsbütün baş
kadır. 

Encümende bu mevzu ilk defa mütalâa edil
diği zaman Demokrat Partiye mensup arkadaş
ların verdiği izahatı dinledik. Çok temiz ve 
kıymetli hâkimler sınıfının seçim muamelâtı 
dolayısiyle siyasi cereyanlara en çok ve bu gibi 
siyasî işlere, karıştırmak bizim bünyemize; bi
zim geleneğimize ve bizim hükknmımızıu te-
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İâkkisine ve bizim idarei umumiye zihniyetimi
ze ve pisikolojik sistemimize uygun olmadığı 
düşüncesiyle buna taraftar olmadığımızı söyle
dik. Bu lâyihayı tetkik eden Encümende bizim
le beraber tasarıda bu noktanın yer alma
masına karar vermiştir, arkadaşlar. Demokrat 
memleketler yalnız italya ve Fransa değildir. 
Demokraside daha çok ileri giden ve. daha yok 
eski bulunan başka memleketler de vardır. 
Bizim anladığımız mânada Demokrasi rejimine 
sahip olan bütün dünya memleketlerinin içeri
sinde, yalnız ikisinin iki senedenberi ahval ve 
şeraitin ibram iyi e kabul ettiği memleketlerden 
yalnız ikisinin misali ileri sürülüyor. Başta 
İngiltere gibi, Amerika gibi ve diğer 
Avrupa memleketleri gibi senelerce Demok
rasi rejimi içinde yaşamış memleketlerin 
dahi geleneğine girmiyen ve hâkimlerin 
seçim muamelâtını idare etmesinden iba
ret olan bir yeniliği, biz ötedenberi itiyat
larımız ve hâkimlerimizin bünyesi ve hâkim
ler ile idarei umumiye arasındaki münasebet
lerin icabı olarak kabul etmek imkânını gör-
medikse, zannetmesinler ki, seçim muamelâtını 
emniyette tutabilmek için müeyyide namına ya
pılması lâzımgelen bütün imkânları çok sa
mimi bir şekilde araştırma zihniyetini göster
miyoruz, onun için bu yola gitmiyoruz. Hayır. 
Bunu memleketimizin bünyesine kabili tatbik 
olan bir müeyyide ve tatbikat olarak kabul e1-
mediğimizden dolayıdır ki, aynı fikirde bulun-
nuyoruz. Seçim Kanunun tadil tasarısının 
kendilerini tatmin etmiyecek bir mahiyet taşı
dığı hakkında edindiğim intihadan çok teessür 
duyduğumu huzurunuzda belirtmeyi bir vazife 
bilirim. Demokrat arkadaşların değil biz, dün
yada Demokrasi rejimine sahip memleketlerin 
henüz % 98 nde yer bulmıyan bir yeniliği, 
kabul eden memleketlerde dahi Fransa'da ve 
İtalya'da aleyhinde şikâyetler başlıyan bir ye
niliği bütün emniyeti temin edecek yegâne ça
re gibi Demokrat Parti arkadaşlarımın telâkki 
etmemelerini memlekette Demokrasi rejiminin 
biran evvel arzu ettiğimiz gibi ilerlemesi hu
susunda yaptığımız müşterek gayretlerin mu
vaffakiyeti namına rica ediyorum. 

Arkadaşlar; bizim Seçim Kanunundan anla
dığımız esas fikir şudur: Demokrasi rejimi bize 
hariçten telkin edilmiş, icbar edimiş bir mefhum 
olmayıp. 25 senedenberi, bu memleketin mukad-
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dera-tıııa vâzıulyed olmuş ve memleketi çamur
dan çıkarı]) bugünkü mevkiine getirmeli bahti
yarlığında bulunmuş olan Büyük Ebedi Şefi
mizin, Cumhuriyet Halk Partisinin eseri olduğu 
içerde ve dışarda ve bütün dünya muvacehe
sinde, iddia edilecek durumdayız. Demokrasi 
rejimi denilen rejim bu partinin, Cumhuriyet 
Halk Partisinin ötedenberi programlarında, tü
züğünde yei" almış bir ideal olarak yaşamış
tır. Yalnız ideal olarak kalmamış bu partinin 
kurucusu Büyük Atatürk tarafından hayatında 
talbika geçilmiştir, liejimi tek partiliden çıka
rıp çok partili rejime geçirmek için partimizin 
esas umdelerine dayanarak yapılan tecrübeler 
maalesef Ebedi. Şefimizi ozanıan o yolda yürü
mek imkânına mazhar etmemiştir. Şeraitin 
ozamanki tecrübeleri ademi muvaffakiyete gö
türmesinin mesuliyeti bizim partimizin sırtımla 
değildir. Onun tahlilini yapmış olanlar bilir ki, 
bunun vebalini <> şerait içinde bu vazifeyi üze
rim' almış olan arkadaşların tamanıiyle sabru 
tahammül ve sebatla çalışmamış olmalarında 
aramak lâzımdır. Binaenaleyh hiçbir siyasi par
ti ve hiçbir siyasi teşekkül ve milletin hiçbir 
ferdi, bu memlekette seçim muamelâtını, vatan
daşın rey kullanma hakkını her türlü şaibeler
den âri olarak yerine getirecek müeyyideleri, 
hukuki icapları mevzuatımızın taşıyıp taşıma
dığından şüphe etmiyecek bir hale sokulması
nın ne içerde bir kimseyi ne dışarda hiçbir mem
leketin şaibeli görmiyecek bir hale getirilmesi
nin •Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinin 
samimî kararıdır. (Soldan bravo sesleri] 

Bunu şüphe etmeye imkân hıra kimyaca k 
şekilde Meclis kürsüsünden sarahatle ve sami
miyetle ifade etmeyi lüzumlu sayıyorum. 

Binaenaleyh yakında Büyük Millet Meclisi
nin tatil edeceği seçim tasarısını bu bakımdan 
dünya muvacehesinde emniyet verecek mahi
yette çıkacağına kaniim, tcabederse şu veya bu 
itirazlara uğradığı takdirde dünyada otorite 
diye sayılan bitaraf adamların, Eâhey'den, is
viçre'den gelip bu hususta tetkikat ya [iması ve 
Türkiye'de bu mevzuat dâhilinde seçim muame
lâtının her türlü emniyet altında olup olmadığı
nı, arzettiğim gibi, bitaraf dünya otoritelerine 
tetkik ettirmeye de hazır olduğumu alenen bu kür
süden beyan ederim. (Bravo sesleri, alkış
lar) . 
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Binaenaleyh; katiyen Demokrat Partili ar

kadaşların bizi bu hususta herhangi bir lüzum 
ve icaptan kaçınmakta olmakla itham etmemele
rini rica ederiz. Çünkü bu, bizim çok hassas 
bir noktamızdır. Bizim buna tahammülümüz 
yoktur. (Bravo sesleri). 

Birinci Hasan Saka Hükümetinin okuduğu 
beyannamede bahsettiği ve izah ettiği program
dan burada eser göremiyoruz buyurdular. 

Arkadaşlar, ozanıanla, bu zaman arasındaki 
büyük fark, Partimizin büyük Kurultayının iç
tima edip bize yepyeni ve memleketin bugünkü 
ihtiyaçlarına uygun, baştan aşağı bir parti 
programı vermiş olmasıdır. Bugün huzurunuza 
arzettiğim Hükümet beyennamesinin ilk parçası 
bunu sarahatle ifade çimektedir. Ben yeniden 
o programları burada sayıp dökmeye lü
zum görmedimse bunun sebebi Partinin 
bugün tatbikiyle beni memur ettiği ana program
larının içinde .dâhil bulunan şeylerin yeniden 
bir beyanname dolayısiyle zikir ve izahında bir 
mecburiyet olduğu kanaatine Hükümetimiz var
madığından dolayıdır. Yoksa o programların 
hepsi bertaraf edilmiş, ihmal edilmiş, atılmış 
değildir. Aynen mevcuttur. 

O programların birçoğu bilhassa zirai kal
kınmamıza taallûk eden kısmı uzun uzadıya tet
kik ve mütalâa edildikten sonra, Parti organ
larımızla müştereken çalıştıktan sonra bugün 
Hükümet eline alarak tatbikat programı halinde 
senelere, miktarlara, nevilere şu veya bu mua
melâta taallûk etmek üzere kabili tatbik bir halde 
hazırlanmıştır ki, yeni Hükümetiniz bunu tet
kik edip bir kanun mevzuu olarak huzurunuza 
getirecektir. 

Zirai kalkınma hakkındaki programlarımızda 
olduğu gibi, bayındırlık sahasında da, maden 
sahalarımız, bilhassa kömür havzamızın işletilme
sine mütaallik olan sahalarda etüdleri, plânları 
hepsi hazır bir haldedir ve bunlar yavaş yavaş 
herbiri bir kanun olarak huzurunuza sunula
caktır. 

Elektrik santralleri ve su işlerine mütaallik 
olanlar da bu mahiyettedir. 

Yol plânlarımız, millî yolları bir an evvel 
yapmak hususunda hazırlıklarımız ilerlemiş ve 
proje şeklini almıştır. 

Bunları birer birer programda zikretmeye, 
bunlara dair tafsilât dereetmeye lüzum hissetme
diğimizden dolayıdır ki, yazılmamıştır. 
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Yoksa gerek Yüksek Heyetinize ve gerek mil

lete mesul bir Hükümet sıfatiyle ne vadetmişsek 
tamamen hepsi üzerinde durmaktayız. 

Hayat pahalılığı meselesine de bilmünasebe te
mas ettiler. Dikkat buyurulursa ve yakından 
incelenirse görülür ki, bunu da ihmal etmiş de
ğiliz. Beyannamemizde bunlar da vardır. 

Fakat şunu söylüyoruz ki; hayat zorluğu ile 
mücadele şeklinde ifade ettiğimiz bir mefhumu, 
hayatı % 50 rakamla ifade eder bir şeyin taah
hüdü altında imişiz gibi bir mâna var. Yüksek 
Heyetinize Kamutay celsesi halinde ozaman 
arzettiğim malûmatı hatırlarsınız, zabıtlar da 
ortaya gelir. Hayat pahalılığı mefhumu mürek
kep bir meseledir. Bu memleketin bütün ihti
yaçlarının tesviyesi şeraitine ve ihtiyaçlarına te
kabül eden eşyanın tedarikinin memleket dâhilin
de istihsal edilen birçok ihtiyacımızın tedariki 
ve bu ihtiyacımızın istifası, memleketin ithalâtı
na bağlı olarak kalkmaktır. 

Hangi Hükümet, başka memleketlerin istih
sal şeraiti üzerinde karar almak iddia ve vadin
de bulunabilir. Onun içindir ki, gayet açık söy
lüyorum, memleketin ithalât yolu ve memleket 
ihtiyacını tatmin eden ve bütün vatandaşların 
ihtiyaçlarını temin eden istihsal şeraitine ben 
böyle bir şerait altında vâki bir vait altına gir
miş değilim ve hiçbir zaman giremem. Ne biz
de. ne de bütün dünyada ve hattâ bu yolda en 
çok ileri bulunan rezzakı âlem Amerika'da 
istihasl şu veya bu şekilde vasati olarak ;% 30 -
40 artmış, bazı eşya ise % 60 artmıştır. 

Diğer memleketlerdeki istihsal maddelerin
den bizim ithalâtımız da bu vaziyettedir. Hangi 
Hükümet ithalât eşya fiyatlarına hâkim olarak 
hayat ucuzluğunu temin yolunda ve ithalâtın bu 
yoldaki gidişi karşısında taahhüt altına gire
bilir. Benden böyle birşeyi bekleyemezsiniz. 
Hiçbir zaman da bu yolda taahhütte bulunmuş 
değilim ve böyle bir taahhüdüm yoktur. Bu 
meyanda şurasını arz edeyim ki içerde ve dı-
şarda akisleri malûm olan ve memlekette hayat 
mücadelesi fikrinden ne ayrılıyorum, ne de 
bunu boşa bırakabilirim. Bu yolda birçok mi
saller verilebilir. 

Bugün altın para ile iki buçuk misli bir 
fiyatla satabildiğimiz kömürü memleket dâhi
linde sırf bazı teşkil eden eşya fiyatlarından 
birisidir, hayat pahalılığı üzerine müessirdir 
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diye Hazineye küü'et tahmil ederek maliyet fi
ya t ı ndan aşağı bir bedelle sa t t ı rmaktayız . 

Çimento vaziyeti de böyledir. E n iyi şeraitle 
ve isterimle d ı şardan getir t t iğimiz çimento
nun, ki 60 bin tondur , sif maliyet f iyat ı 115 lira
dır. Biz Devlet inşaatına, İk t i sadi Teşekküller 
fabr ikalar ında ve hususi müesseselerde isith-
saJ edilenler gibi bunu da. 47 - 50 l i raya empo-
zisyon hal inde sa tmaktayız . Bunlar ın külfetini 
kini çekiyor. Hazine çekiyor. 

E k m e k meselesi de öyledir. Serbest yer lerde 
satılan ekmeklerin f iyat lar ını , aynı evsaftan 
olmak üzere mukayese ederek söylüyorum, ma
işet darlığına en çok mâruz bulunan fak i r hal
kın mümkün mertebe ııeuz ekmek yemesini sağ
lamak maksadiyle hükümet bir kombinezonla 
Hazinenin sırtına büyük bir külfet yüklemişt ir . 
Muhtelif yer lerde aynı fiyatla ekmek satt ır
maktadı r . Bu, ve buna mümasil şeyler de böyle
dir. Pamuklu meselesinde de böyledir. Arkadaşlar 
bilirler; dışarda aynı cins aynı kalite pamuklu 
kumaşların maliyet ve ithal fiyatları ile içerdeki 
kumaşların maliyet ve satış fiyatları birbiri ile 
mukayese edecek olurlarsa bu yolda yapılmış 
olan her tür lü fedakârl ığın, fiyatları memleke
tin büuyesiyle kabilitelif olacak bir seviyede 
tul maya matuf Hükümet tedbirleri sayesinde 
olduğu meydana çıkar. Bunları bir gün elimden 
bı rakacak olursam hayatın zaruri ihtiyaçları 
sahasındaki fiyatların ne kadar yükselmesi lâ-
zımgeleccğini Denıokral Partili arkadaşlar ımın 
içerisinde bilen arkadaş lar ım olduğunu maal
memnuniye arzediyorum. Şart lar ı tetkik etme
leri ve munsif bir neticeye varmaları için ken
dilerini te tk ika davet ederini. Binaenaleyh Hü
kümetin ne evvelki programımla ne de taahhüt 
altına girdiği şeylerden sıyrı lmak için bir du
rumu yoktur . Arkadaşlar , bunların teferruat ı
na girmeden bugünkü vaziyetin icabı olan iç ve 
dış ş a r t l an zikret t ik, iç ve dış şar t lar ın icabı
na göre en iyi 'bir hayat seviyesine va rmak için 
çalıştık, çalışıyoruz ve mütemadiyen çalışmak 
ka ra r ında olduğumuzu kâfi derecede izah etti
ğimiz kanaat indeyiz . 

Birçok müşkülâta mânız meselelerimizi al
dılar, tenki t mevzuu yapt ı lar . Tütün "meselesini 
aldılar, şeker meselesini aldılar... İsterlerse fın
dık meselesini de ben ilâve edeyim. 

NİHAT-UKDEM (Kırşehir) - Onu da söy
lediler. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) --• 
Şeker meselesi; a rkadaş lar , şeker diye ortaya 

alılan mesele icadı bir meseledir, ttûyn, Hükü
met diğer eşyanın fiyatına nispetle şeker fiya
tına zam yapacakmış veya vergi koyacaktı!iş. 
binaenaleyh bundan dolay! şeker baha 11 lasın ıs. 

Biz piyasaya normal ihtiyacın çok üstünde 
şeker sat t ık. Ki, 500 ton şeker sattığımız zaman
lar oldu. Bu tempoyu bozmamak için elimizden 
gelen gayreti sarfediyorıız, Kendilerini yanlış 
şayialara, kap t ı ra rak şeker istok edenler olmuş-
lur. Bu vaziyete rağmen biz normalin çok fev
kinde şeker ihtiyacını karş ı lamak vaziyetini da
ima muhafaza ediyoruz. İhtiyacı karştlıyalıia-
nıak ihtimali hiçbir zaman varit olamaz. Biz 
elimizdeki imkânlarla istediğimiz kadar içerden 
ve dışardan şeker tedarik edecek durumdayız . 
Şunu da. söylemek isterim ki, Hazineye hiçbir 
külfet tahmil etmeden bu vaziyeti karşılıya bili
riz. 

19 milyon nüfusumuzun yakın mazide, 10 
senelik devrelerini ele alacak olursak, ne kadar 
şeker sarfetnıekte olduğumuzu kolaylıkla he
sap etmek hepimiz için imkân dâhil inde olan 
bir mevzudur, Bugün bu tempo ile devam ede
cek olursak 150 - 1(50 bin ton şeker bu memle
kete yetmiyecektir . Memleketin kendi fabrika
larında en iyi kampanyadak i istihsal âtı 1)4 - 96 
bin t o n d u r ; farzedelinı bu 100 bin ton olsun. 
Şu halde demek ki 50 bin ton şekeri dışardan 
getirmeye mecburuz. Şimdi sizi bir hesap yap
maya davet ediyorum. 1.60 bin ton şekerin 19 
milyona taksiminde, irili ufaklı, çoluk çocuk, 
yiyen ve verniyen ve saire, adam başına kaç kilo 
düşer"? Nüfusu yuvar lak olarak 20 milyon far-
zedersek adam başına <S kilo düşer. İstihlâk ba
kımından dünyada değil bizim seviyemizde, ya
ni gerek servet ve inkişaf derecesi bizimle ölçü
lebilen memleket lerde değil, en ileri memleket 
lerde bile bunun yarısı kadar şeker yenmemek
tedir. 

Bugün bize şeker sa tan memleketler, davet. 
ederim arkadaş lar ı te tkik buyursunlar , ne mik
ta r şeker sarfediyorf Dişinden t ı rnağından ta
sarruf edip biran evvel malî durumlar ı , iktisadi 
durumlar ı için dışarıya şeker sa tacak vaziyette 
olanlar, İngiltere ve saire gibi memleketler bi
zim yediğimiz şekerin yarısını yemiyor. Bu, bi
zim için hayırlı bir du rum mudur? Binaenaleyh 
şeker meselesinde bir hâdise varmış gibi vazi-
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yeti tasvir etmelerini, doğrusu kendilerinden 
beklediğim dikkate yakıştıramam. ' 

Tütün meselesine geliyorum: Arkadaşlar tü- j 
tün meselesi için bundan 8 ay evvel Birinci Ha
san Saka Hükümetinin teşekkülünü takip eden 
günlerde burada, merkezde bir tütün kongresi 
açıldı. Bütün tütün işiyle ilgili müesseseler, ti
carethaneler heyetler halinde burada temsil edil
diler. Uzun uzadıya tetkikatta bulundular. Be
nimle şahsan temas ettiler. Biraz tütün işlerini, 
eski bir tütün zürraı sıfatiyle bilirim diye. Va
ziyeti kendileriyle mütalâa ettim. Vardığım ne
tice şu idi: 

Bu sene tütün durumu, istihsalimizin iki kat 
çoğalması yüzünden 1920 senesindeki gibi hâd 
tütün buhranının kapısındadır. Esaslı tedbirler 
almadıkça tütün buhranı karşılanamıyacak ka
dar ağırdır, (»erek tüccara, gerek zürrraa, ge
rek Hükümete düşen vazifelerin müştereken ve 
birbirini tamamlayıcı bir şekilde yapılması za
rureti vardır. Biz bir pılâıı dairesinde aldığımız 
tedbirlerle çalıştık, ve hanıdolsun büyük mın
tıkaların, Ege mıntıkasiyle Karadeniz mıntıka
sının tütün durumlarında bugün bellibaşlı şi
kâyet edilecek bir şey kalmamıştır. Henüz bir 
mıntakamız vardır ki orası da Marmara mınta-
kasıdır. Buranın daha birçok dertlerini karşılı-
yamamışızdır. Marmara mıntakasında, istihsal 
9 milyondan şimdi 29 milyona çıkmıştır. Tütün 
ihracatımızın memlekete az çok fiyat bakımın
dan ve suhulet bakımından tatmin edici şekilde 
satıldığı yılların rekoltesi - arkadaşlar istatis-
tiklere,-'ihraeat kayıtlarındaki miktarlara bak-

- sın!ar - istihsalâtımızm 50 - 60 milyon lira ol
duğu devirlerde idi. Her ne zaman üç mmtaka-
nm istihsalâtmı alâkadar eden miktarlar şimdi 
olduğu gibi üç misli bir fazlalık gösterince buh
ran çıkmıştır. Birçok iflâslar olmuştur. Hattâ 
ehliyetli bankalar dahi hesaplarını birçok za
rarlarla kapatmışlardır, ki bunların teferruatını 
ben de arkadaşlarım kadar bilirim. 

Buna rağmen biz ozamanki mevcut olan pi
yasalarımızı, Merkezî Avrupa'daki piyasalarımı
zı, Holanda, Belçika, Almanya gibi memleket
lerdeki piyasalarımızı tamamen kavbetmiş oldu
ğumuz bir halde bile bununla mücadele etmek
teyiz. 

Bu hususta yapılması lâzınıgelen teşebbüs
lerin, faaliyetlerin eksiksiz olarak hepisinin ya-
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pilin iş olduğuna arkadaşlarımızın inanması lâ
zımdır. 

En nihayet. Pariste 16 darı temsil eden mem
leket mümessillerine müracaat ederek tütün 
meselesini müzakere etmek üzere ve kendi te
şebbüsümüzle bir konseyin toplanıp çalışmasına 
karar verdik ki buraya bütün erbabı ticaretten. 
Tekel idaresinden seçilecek bir heyetimiz der
hal hareket etmek üzeredir. 

Nihayet memleket istihlâki 20 milyon kilo 
içindedir, bunun üst tarafını behemehal haırice 
satmak mecburiyetindeyiz. Bunun için en esas
lı eski piyasalarımızı bulmak ve bunlar için en 
süratli çare aramak noktasından müspet netice
ler elde etmiş bulunuyoruz. Onun yanında yi
ne onun kadar mühim bulunan ihracat metal 
olan fındık mahsulümüz gelir. Bu meyanda 
bugün akla gelmiyen diğer bir ihracat metaı da
ha meydana gelebilir. Bütün bu noktalardan 
Hükümetin istinat ettiği Parti programlarının 
icabı olarak herhangi bir mahsul hakkında ted
bir almak ve bunları ihtiyaçlara göre ve bu müş
kül vaziyetlere göre yardım tedbirlerimizi kuv
vetlendirmek için hiç bir noktayi ihmal etmiş 
değiliz. Bu yolda çalışmış olan arkadaşlar, 8 - 9 
aylık bir ömrü olan birinci Hasan Saka Hüküme
tinin kendi programları mucibince, Parti pro
gramı mucibince ve beyanatına istinadederek. 
esas fikirler ve prensipleri mucibince memleket 
içinde yapılmasını zaruri gördüğü hallerde bü
tün işlerde, elinden geldiği kadar bütün gayre
tiyle sarılmış bir Hükümet olmakla iftihar du
yar. Bu münasebetle ayrılmış olan ve bu yol
da büyük gayretler gösteren arkadaşlarıma te
şekkürü bir vazife sayarım. (Alkışlar). Yine o 
Hükümettir ki, size böyle kısa bir zaman içinde 
25 tane esaslı kanun getirmiştir. 

Bunları Hükümete Yüksek Heyetiniz acaba 
üç senede çalışmakla çıkarı]) verebilecek midir? 
Onda tereddüdüm var. Binaenaleyh, biraz Ha
san Saka Hükümetini ihmalcilikle, çalışmanıaz-
lıkla itham etmemeniz ve o şekilde göstermeme
niz için insafınıza müracaat ederim. Elinden 
geleni kısa zaman zarfında ve birçok güçlükler 
altında yapabileceğini yapmış olduğu kanaatiy
le, Hükümetin mesul bakanı olarak huzurunuz
da-'ifade etmekten huzur duymak isterim. Be
nim kusurlu noktalarım olabilir. Elimde olmı-
yan sebeplerle çaresiz kaldığım olabilir. Fakat 
bu ele alman meselelerde bir Hükümetin yapa-
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bileceği şeyleri maddi imkânlar dâhilinde yap
mış olduğunu haz duyarak huzurunuzda arzet-
ınek isterim. 

Bundan başka diğer arkadaşlarımın benden 
cevap istediği birçok şeyler vardır. Aşağı yu
karı bunlarla müşterek meselelere temas ettim. 
Onun için kendilerinden af dilerim; ayrı ayrı 
eevaplandırmıyaeağım. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Gerek Hasan Polatkan ve gerekse Zeytinoğlu 
.arkadaşlarımızın, Hükümetin yeni programı üze
rinde biraz çalışarak, uğraşarak, epeyce Fikir 
yorarak, yazılı olarak ifade buyurdukları fikir
lerine muttali oldum, kendilerine teşekkür ede
rim. iktidardan istifade edeceğim. Fakat mü
saade buyursunular şunu söyliyeyim: Demokra
side muhalif Partinin rolü sadece yapılan işleri 
fena göstermek değildi. îuşaallâh memleketin 
ahvali günün birinde başka türlü tecelli eder
de kendilerini mesuliyet mevkiinde görürsek 
ve bu bize nasip olursa, kendileri hakkında böy
le düşünmiyeceğimize emin olsunlar. (Sağdan, 
inşaallâh sesleri). Behemehal işleri kötü göster
mek, kötülük sezmek bence karşı Partinin şiarı 
olmamalıdır. 

Bir kelime daha müsaade buyursanız, gerçi 
Süreyya arkadaşını bana söyliyecek söz bırakma
dı ama, bir noktayı da ben tavzih etmek, Sayın 
Aldoğan'ın sözlerine cevap vermek bana düşmek
tedir. Bunu kısaca arzederek huzurunuzdan 
ayrılacağım. Yapılan izahların içerisinde biz 
hâlâ şef sistem inden ayrılmamışız, hattâ burada 
gayrimer'i, na iner'i kelimeleri de kullanıldı. 
Böyle bir şeyin mevcudiyetinin ifadesinden doğ
rusu büyük teessür duydum. Arkadaşlar, Hükü
metin Devlet »Şef iyi e ıuünasebetindeAnayasa hü
kümlerine aykırı sayılacak bir şey yoktur. Bana 
düşen vicdani bir vazife olarak söylemek mecbu
riyetindeyim ki, bizim başımızda bulunan Cum
hur Başkanı, bizim partimizin aktif olmamakla 
l>eraber Genel Başkanı da bulunan zat, bu hu
susta o kadar dikkatlidir ki, herhangi bir vazife 
mesuliyeti verilmiş arkadaşların bütün müna
sebetlerinde herkesi kendi mesuliyetiyle karşı 
karşıya bırakmayı şiar ittihaz etmiştir. Hattâ 
bazen nasihatta bulunmaktan, yol göstericilik
ten dahi ihtiraz etmektedir. Herkesi kendi mes
uliyetinin icabına g'öre, gerek kendisine karşı, 
gerek bağlı bulunduğu Büyük Millet Meclisine 
karşı tamamen müdrik olarak icabeden hattı ha
reketi kendi mesuliveti altında ittihaz etmesini 

âdeta bir direktif olarak kullanmaktadır. Bina
enaleyh biz bir Şef idaresiyle bütün hattı hare
ketimizi ondan alıyormuş ve onun ilham ve em
riyle yapıyormuşuz gibi bir zan ve fikrin Büyük 
Millet Meclisinin içinde söylenmesinden teessür 
duydum. Böyle bir fikrin mevcut kalması na 
gönlüm razı değildir. Bu dokuz aylık mesuliye
tin zamanında Cumhur Başkanın benim mesuli
yetime iştirak edecek bir sözünü hatırlamadığımı 
bir vicdan borcu olarak arzederim. 

Arkadaşlar; bir Hükümetin kifayetsizliği ve 
kusuru olabilir. Bunlar mümkün şeylerdir. Be
nim kanaatime göre lâhuti bir Hükümet yok
tur ve hiçbir zaman mevcut bulunmıyacaktır. 
Bütün bu kusurlarımla, bu gayretlerimle ve 
samimiyetimle beni güven oyunuza lâyik görüp 
görmediğinizi ve bu yolda yürümem için beni 
teşci edip etmediğinizi öğrenmeye çok muhtaç ol
duğum reylerinizle bildirmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın 
da bir önerge vardır. Fakat söz istiyen arkadaş
lar da mevcuettur. (Kâfi, kâfi sesleri). 

AHMET TAHTA KILIÇ (Kütahya) Sa
yın Başkan, müsaade buyurun da cevap hakkı
mızı kullanalım. 

BAŞKAN Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; ikinci Hasan Saka Hükümeti
nin programının okunması dolayısiyle Büyük 
Mecliste bugün açılmış olan müzakereler, şu veya 
bu şekildeki şahsi hâdiseler bertaraf edilecek 
olursa, demokrasi hayatımızda, Meclis müzake
relerinin gerek kemiyet, gerek keyfiyet bakımın
dan gösterdiği tekâmül noktasından hakikaten 
memnuniyete şayandır. Yalnız Muhalefet grupla
rının muhalif Milletvekillerinin serdettikleri mü 
taklalardan bir kısmının Başbakanın mahdut 
görüşler içerisinde cevaplandırmış olması hakika
ten muhalefetin vazifesini yaptığının anlaşılma
mış olması gibi bir zehap uyandırmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Hasan Saka 
kendisine mahsus müsamahakâr bir görüş içe
risinde Gruplar adına söylenen ııoktai nazarları 
kâfi derecede zaptedemediğini ifade ederek de
mokrasi geleneğimizde, tıpkı Hükümetin kendi 
programını Muhalefet Gruplarına verdiği gibi, 
muhalefetin de buna ait cevaplarını evvelden 
Hükümete vermesi gibi, bir ananenin yerleş
mesini arzu ettiler. Hakikaten evvelden bu hu-
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susta birşey söylemeye salahiyetli olmamakla 
beraber memleket işlerinde tenkit haklarının 
karşılıklı olarak en geniş ölçüde kullanılması su
retiyle bir inkişaf temin etmek bakımından ka
bili tetkik bir noktadır. 

Sayın Hasan Saka müzakereleri bir taraftan 
tenkitlerin ihtiva ettiği maddeleri umumi bir. 
takım esaslar çerçivesinde toplıyarak, bir ta
raftan da kendisine ait müdafaaların bir parti 
arkadaşı tarafından yapıldığını ifade ederek 
toptan kapatmak istediler. 

Arkadaşlar; dâva, bir muhalif milletvekili 
olarak ifade edeyim ki, bu kadar basit bir ölçü
de değildir. Hakikaten Sayın Hasan Saka, ge
rek ilmî kifayeti, gerek memleket işlerindeki 
uzun mesaisi, tecrübesi bakımından fikirlerini 
müdafaa için çok imkâna sahiptir. Fakat şurası 
da açık bir hakikattir ki, Türkiye'de eğer 
dertlere el koyamıyorsak, iktidarın, meseleleri 
İni tarzda toptan birtakım mütalâalar çerçive
sinde görmek ve muhakkak muhalefetin her ten
kidine cevap vermek zihniyeti içerisinde, işte 
elden geleni yaptık gibi bir iddia ile ortaya çık
masındandır. Müsaade ederseniz arzedeyim: 

Bariz bir mesele olarak şeker meselesini ileri 
sürdüler. 

Arkadaşlar; Türkiye'deki şeker meselesi Sa
yın Hasan Saka'nın ifade ettiği gibi değildir. 
Ne istihlâk vasatimiz ne de son şeker sıkıntısı 
kendilerinin tariflerinin hududu içerisindedir. 
Türkiye'de şeker sanayiinde, şeker istihsalini 
artıracak, sağlıyacak birçok teşebbüsler ve fi
kirler ortaya atılmıştır. Hattâ zaman, zaman 
puanlardan bile bahsetmiştir. Adana'da arazi 
istimlâki meselesi. Adapazarı'nda pancar ziraa-
tinin yayılması ve saire ve saire meseleler orta
ya atılırken bir taraftan da döviz mukabilinde 
şeker ithali bir zaruret olarak karşımıza çıkmış
tır. 

Arkadaşlar; memleket işlerinin cezri olarak 
ele alınmasını, Sayın Başbakan bu hadde tasav
vur ediyorlarsa tenkitlerimizde yüzde yüz haklı 
olduğumuzu bir daha ifade etmek isterim. (Sağ
dan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başbakan ha
kikaten bir mesai ifade eden 25 kanunu getirdi
ğinden bahsettiler. Efkârı umumiye nazarında 
bu ifade hakikaten Başbakanın kendisine göre 
çalıştığı kanaatini verebilir. Fakat çok rica ede
lim; Parti Kurultayından bahsettiler. 
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Orman mevzuunda vatandaşın dertleri, şikâ

yetleri mütemadiyen devam ederken orman me
selesini kökünden halledecek. Orman Kanunu 
henüz Meclise gelmemiştir. (Geldi sesleri). Ni
tekim Encümenlerde görüştüğümüz zaman biz
zat sayın Başbakan kendi hatalı görüşü içeri
sinde maalesef ihtiyaca tekabül eden bir kanu
nunu getiremediğini ifade ve itiraf etmek 
mecburiyetinde kaldı. Diğer taraftan: Orman 
mevzuunda vatandaşların kendisine ait vazife
yi, diğer milletlerde olduğu gibi, yapmadığını 
ifade ederek biz esaslı tetkikat yapıyoruz, bu 
getirdiğimiz kanun muvakkat bir tasarıdır, Or
man meselelerimizi topyekûn halledecek tasa
rıyı bilâhara getireceğiz dediler. 

Arkadaşlar; Orman derdi Hükümetin getir
diği iki maddelik tadil lâyihası içinde halledi
lecek bir mesele değildir. 

Ayrıca sayın Başbakan; görüşlerinin bida
yetinde şu noktada haksızdır ki; Türkiye'de 
vatandaşların âmme menfaatlerine, Devlet me
selelerine gösterdiği saygıyı ve mahrumiyetlere 
katlanma, kabiliyetini hiçbir millet göstereme
miştir. 

Fakat bizzat orman içinde yaşıyan vatandaş 
yakacak odundan mahrum kaldıkça, en iptidai 
ihtiyaçları karşılanmadıkça Hükümetin bu işte 
muvaffak olamaması için başka sebep aramıya 
lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Başbakan 10 
yıl zarfında Devlet kadrolarının iki misline 
çıkmış olması realitesini topyekûn, ifade et
mekle vazifesini yapmış olduğu kanaatindedir. 
Evet biz de biliyoruz. Meydana gelmiş, vücut 
bulmuş bir kadronun toptan tensikma elbette 
imkân yoktur. Fakat kendilerine soruyorum 
bugün İçişleri Bakanlığının muhtelif hizmet 
şubelerinde vücuda getirdiği merkez teşkilâtı 
kadrolarından istifade ederek kazalar vücuda 
getirmek imkânı yok mudur? Tütün meselesini 
ele aldık; evet ele aldık, ama muhalefetin, bir 
sene evvel işlenmiş olan hataları da bir arada 
mütalâa ettiğini unutmamak lâzımdır. 1947 re
koltesinde bir yükseliş olmuşsa bu biraz da 
piyasasına Hükümetin birtakım fon hesapların
dan para nakletmek suretiyle büyük mikyasta 
mubayaaya girişmesinden hâsıl olmuştur. Bu
rada bir sual önergesi vesilesiyle bir muhalif 
arkadaş bu hakikatları açıkça ortaya koymuş
tur. Görüyorsunuz ki, tütün meselesi hakkında 

— 275 — 



B : 73 18.6 .1948 O : 2 
hakikat lar ı ı ı olduğu gibi ifadesi lâzım gelirse 
Başbakanın izahları cezrî bir görüşü temsil ei-
memektedir . 

Sayın Başbakan buyurdula r ki, biz hayat 
zor luk lan ın yenmeyi roptan halledilecek bir se
viyede görmüyoruz. Rakamlar ı yarıya indire
rek halledilecek bir mesele değildir. Burada ten
ki t ler ini söyliyen a rkadaş la r ın hiçbirisi Baş
bakanın cevabını kuvvet lendi rmek için kullan
dığı rakamlar ı yarıya indirmek gibi bir müta
lâayı hatırlarına- bile getirmemişlerdir . KVıkat 
Sayın Başbakana hat ı r la t ı r ım, 1948 Bütçesinin 
müzakeresi sırasında inşaat hakkında izahat 
ist iyerek Devlet masraf lar ında kısıntı yapmak 
için ileri sürdüğümüz bütün mütalâalar ımızın 
t avanda asılmış birer hât ıra olarak kaldığını 
esefle gördük. Bir arkadaşımızın söylediği gibi 
bütçe günlük masrafları zihniyeti içinde, ele 
alınmaz bir hale geldikten sonra, bütçenin fi 
ncı ayında .art ık yapı lacak tasar ruf yoktur . İş
te size haber veriyorum, demek ne mâna ifade 
eder? Pamuklu mensucatı , şeker ve çimento fi
yat lar ın ı şöyle hallediyorum diye cevap ver
mekle, bu meseleler hemen halledilecek mesele
ler değildir. Bütün bu dâva la r ı halledecek Hü
kümet mesuliyetin her çeşidine, tenkidin her 
çeşidine tahammül etmeyi göze a larak memle
ketin evvelâ gelir imkânlar ını ele almak ve on
dan sonra masraflar üzer inde hiç göz kırpma
dan yürüyebi lmek zihniyetini taşıyan bir Plü-
kümetin eseri olabilir. B u n u böylece ele almadan 
bu böyle oldu, vaziyet şöyle oldu gibi meseleyi esa
sında halletmiyeıı dar görüşlü bazı tedbirlerle ba
zı neticeler elde edilmiş olduğu gibi görünüşte 
bir takım tedbirlerle bazı neticeler elde edilmiş-
çesine bir tablo göstermek istiyen eksik, sakat 
bir netice ile karşılaşırız ve bu, millî dertlerimi
zi halletmeye kâfi gelmez. Nitekim a rkadaş l a r ; 
Müstakil Demokrat lar adına Ahmet Oğuz ar
kadaşımız taraf ından yapılan tenkitte Başba
kanın üzerinde durması icabeden nok ta la r var
dır. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Okuyacağım o noktalar ı . 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Devamla) — Fa
kat Meclis huzurunda da ifade edilmesi bizim 
için faydalıdır . 

Millî Müdafaa iht iyaçları bahsinde, -feda
kâr l ıklar ın verimli olması için elbette üzerinde 

durulması icabeden nokta lar mevcut olduğuna 
işaret suret iyle Başbakan taraf ından Millî Mü
dafaamıza halel vermemek üzere bu hususta, ge
reken tasarrufu yapacağının ifade edilmemesi, bu 
işin «orduya selâm, mesele tamam» şeklinde 
mülâhaza edildiği neticesini veriyor. 

BAŞBAKAN HASAN S A K A (Trabzon) 
Öyle bir mesele çıkarı l ır mı? Bilmiyorum. 

AHMET TAUTAKIDIU (Devanda) - Muh
terem arkadaşlar, Başbakanın cevablarına bu su
retle iliştikten sonra, sözü kendilerinin işte par
timizin programı, onun için size başkaca bir 
program getirmedik gibi sözlerine intikal ettiri
yorum . 

Arkadaş lar ; part i ler , part i gruplar ı kendi si
yasi bünyeleri içinde bir şahsiyet ifade ederler. 
Meclisin varlığını sucuda getiren bütün Millet
vekillerini, par t i l i partisiz Milletvekillerini, ifade 
eden Kamutaydı r . O halde bizim için, part i ler in 
programları da müta lâa (ittikleri meseleler hiç
bir zaman Hükümet programı olarak öne sürüle
mez. Kaldı ki, ayakta duran, meseleler parti lerin 
programlar ındaki nazari görüşleri zaviyesinden 
tetkik edilecek meseleler değildir. 

Par t i le r in programları nihayet umumi ifade
ler içerisinde bir takım yollar gösteren fakat 
memleketin ayakta d u r a n meselelerini, kadrolarda 
tasarruf gibi, Devlet masraflar ında tasarruf gi
bi lüzumsuz inşaatı du rdurmak gibi çok cezri 
görüşlere ihtiyaç gösteren bir icraat programı 
ar t ık ileri sürülmez. Bize izahat vermiyerek, işte 
par t i programında herşey yazılı diye cevap verdi, 
ben bunu kendilerinin Meclis huzurunda kati 
teminat vermek suretiyle iftihar ettikleri demok
rasi anlayışı ile kabili telif görmüyorum, bunu 
kaydetmek benim için bir vazifedir. 

B A Ş K A N --- Arkadaşlar, müzakerenin yeter
liği hakkında bir önerge vardır , okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, meselenin oya sunulmasını 

t ekli f ediyoruz. 
Çoruh Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Ali Çoruh Süreyya Örgeevren 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

Hasan Saka Hükümet i Yüksek Meclisinizden 
güvenoyu istemiştir, lütfen oylarınızı kullanınız. 
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Oyların hangi seçim çevresinden toplanacağı

nı tesbit için adçekiyorum, Çoruh. 

(Çoruh seçim bölgesinden başlanılarak oylar 
toplandı). 

BAŞKAN — Oylanın kullanmıyau arka
daşlar varsa lütfen kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Uf endim, oylarınızın neticesini arzediyo-
nıııı. 

Hasan Saka'nın Başkanlığında kurulan 1 >a-
kanlar Kuruluna güvenoyu için (348) üye oya 
katılmış ve (308) beyaz oy, ve (40) ret oyu ve
rilmiştir. Çoğulduk vardır. Yüksek Meclis (40) 
redde karşı (308) oyla Bakanlar .Kuruluna gü
venini bildirmiştir. (Sürekli ve şiddetli alkış
lar). 

1948 O : 2 
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 

Aziz arkadaşlar; izhar buyurduğunuz reylerle 
ikinci Hasan Saka Hükümeti yine sizin nezdi-
ııizde teveccüh ve itimada lâyık görüldü. Hü
kümetinizin bütün hedef ve gayreti bu yüksek 
teveccüh ve itimada lâyık olmaktır. 

Bu istinahgâha sahip olduktan sonra bütün 
faaliyetlerimizde radikal ve cezri hareketleri 
her sahada cesaretle başarmaya hiçbir mâni kal
mamıştır. Elverir ki, Yüksek Heyetinizin bu 
teveccüh ve itimadı devam etsin. Ve Hükümol-
nizi gayretlerinde daimî teşci ve yüksek irşat
larınızla teşvik ediniz. Arzı şükran eder. min
nettarlığımı bildiririm. (Alkışlar). 

BAŞKAN — 21 Haziran Pazartesi günü sa
at 15 te toplanmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 22 

îkinci Hasan Saka Hükümetine verilen güven oylarının sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katıl mıyanlar 
Vçık Milletvekillikleri 

465 
348 
308 

40 

: 104 
: 13 

[Kabtıl edenler] 

AĞRI 
Müştak Aktan 
llalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Ccvad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 

Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökınen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Gl. Refet Alpmaıı 

Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepo 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Al tan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. lzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BÎLEClK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 
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BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Alımed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydenıir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Kasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahnıed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
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Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Ha.if Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(il. Vehbi Koca güney 
Şükrü Koçak 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
('emil Sahi lîarlas 
Dr. Muzaffer Can bol at 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
•Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kemal Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 

. 1948 O : 2 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 

IZMlR 
Şevket Adal.au 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin llulki Cu
ra 
Lâtife Bekir (Jeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyİdoğan 
Aziz Samih tiler 
Şerafettin Karacan ' 
Dr. Ksad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Ham di Çelen 
Dr. Fahri Eccvit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçı oğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. K>mal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Uuad Um ay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 

ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Milat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Patin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perküu 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Kıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memdııh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Heydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
koylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artım-
kal 
Kâmil Coşkuuöğlu 
İsmail Krtem 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdııh Necdet 
Otaman 
Yaşar Özey 
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Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Ur. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

^ O R D U 
Dr. VKibi Demir 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

•Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 
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RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Si rmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
ömei' Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehraed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral > 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Te'kelioğlu 
Hilmi Uran 

SİÎRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lııtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
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Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

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

TOKAD 
Cemal Kovalı 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

[Reddedenler] 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

[Oya katılmıyanlar] 
AMASYA 

Esad Uras 
ANKARA 

Falih Rıfkı Atay (t) 

Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirp''1 

Ali Rıza tncealenıdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gür
soy 
Ömer Özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SİNOP 
Enver Kök 

İbrahim Raruf Ayaşlı 
(î.) 
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İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

AYDIN 
Neşet Akkor 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp (t.) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel (Bask. V.) (t.) 

BİTLİS 
Arif Özdemir (1.) 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren (1) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
(î.) 

BURSA 
Mustafa Fehmi Geryeker 
(T.) 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(t.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (I.) 

DENİZLİ 
Dr. İlimdi Berkmaıı (İ.) 
('emil Çalgüner 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak (1.) 
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ELAZIĞ 

Hasan Kişioğlu (t.) 
ERZİNCAN 

Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat (t.) 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 

ESKİŞEHİR 
Km in Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Abdurrahman Melek 
(I.) 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(t.) 
Edip Tör (t.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Dr. Aziz Koksal (t.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. liefet Bele (1.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
(t.) 
Recep Peker (1) 
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H. Suphi Tanrıöver 

a.) 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
(t) 
Sami Güleüoğlu (l.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (1.) 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coskan 
Ziya Oi'lmy (İJ 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Adnan Menderes 

MALATYA 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakan! 
(D 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t.) 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Necati Erdem 

Asını Gürsu 
MUŞ 

llari Dedeoğlu (I.) 
ORDU 

Mehmet Furtun (1.) 
Amiral. I f. Oögdalay (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
(t.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİÎRD 
Sabrı (>liktuğ (I.) 

StNOB 
Suphi Batur 
Vusul' Kemal Teiıgir-
şenk (t.) 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Siıvr 
(t.) 
Şakir Uma 

TOKAD 
Feyzi Kkeu (İ.) -
llecai Güreli (îMj) 
Mustafa Lâtif oğlu (1.) 
Galip Pekel (I.) 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Kail' Karadeniz (I »s. \'.) 
Ali Sarıalioğlu 

URFA 
Osman Ağan 

VAN 
ibrahim Arvas (1.) 

YOZGAD m 

Ziya Arkaııt (1.) 
Dr, K. Cenap Berksoy 

ZONGULDAK 
Nuri Tarh an 

/ A çık Millet vekillikleri] 
Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 

1 
1 
1 
1 

Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
1 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

1 
1 
1 
1 

» e « 
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