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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Balıkesir Milletvekili Enver Güreli andiçti. 
İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'in 

kurduğu Hükümetin programı üzerinde görü
şüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Hükümetin programı üzerinde bir müddet 

daha görüşüldükten sonra 2 . VI . 1950 Cuma 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip . 
Balıkesir Milletvekili Manisa Milletvekili 

S. Yırcalı M. Kurbanoğlu 
Kâtip 

Bursa Milletvekili 
R. Aybar 

Sorular 

Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'-
nun, tütüncülüğümüzün bugün arzettiği man
zara ile Türk Tütün Ortaklığı hakkındaki Ka

nunun birinci maddesine mütaallik Hükümet 
görüşünün açıklanmasına dair sözlü soru öner
gesi Başbakanlğa gönderilmiştir. (6/2) 

)>m<* 

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — KÖYMEN (Hulusi - Bursa) 

KURBANOĞLU (Muzaffer - Manisa), AYBÂR (Raif - Bursa) 

^ • f t » 

BAŞKAN — Bugünkü birleşimi açıyorum. 

2. — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADNAN MENDERES'İN KURDUĞU HÜKÜMETİN 
PROGRAMI 

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerinde 
konuşmalar devam edecektir. Söz istiyen Samet" 
Ağaoğlu 'dur. 

AĞAOĞLU (Samet - Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetin Programını dikkatle din
ledik. Arkasından muhalefet sözcüsünü gene ay
ni dikkatle dinledik. Program hakkında görüşle
rimi açıklamadan evvel muhalefetin tenkidleri-
nin zayıf ve Tenksiz olduğunu söylemek mecburi
yetindeyim. Neden zayıf?. Neden renksiz?. Neden 
mütereddittir?. Bunun sebebi üzerinde düşün
düm. Vardığım bellibaşlı netice şu oldu arka
daşlar : 

Dün ayni saflarda biz muhalif vaziyetteydik. 
Fakat o zaman biz taptaze, yepyeni, kuvvetli bi? 
fikrin, demokrasi ve hürriyet fikrinin mümessili 
olarak muhalefet safmdaydık. Bugün bu fikir mu
zaffer olmuştur, iktidara gelmiştir. 

Karşımızdaki sayın muhalifler o halde fikir 
olarak tek parti devrinin, şef sisteminin müdafii 
halinde bulunuyorlar. Bu kadar yıpranmış bir 
fikrin müdafaası uğrunda yapılacak tenkidler de 
elbetteki bu kadar renksiz, bu kadar zayıf olabi
lirdi arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten sonra 
Hükümet Programının muhtevasını teşkil edo*ı 
iktisadi, malî, içtimai bütün meseleleri bir çerçe
ve içine almış olan hukuki bir manzume içerisin
de içtimai ve felsefi bir telâkki içerisinde müta
lâa ettiğimi arzedeyim, arkadaşlar. 

Bu program mahiyeti itibariyle bize neyi ifa
de ediyor?. 

Yeni iktidar herşeyden evvel memleketi?ı 
umumi manzarasını tesbit etmiştir. Umumi man
zarayı tesbit ederken de en yüksek bir cesaret, 
göstermiştir. Bu umumi manzara nedir?. 
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Yeni iktidar, millet ve devlet mesuliyetini ele 

alırken, idarenin tek parti sisteminin bütün ku-
surlariyle malûl olduğunu ispat etmiştir. Kapi
talist, inhisarcı, kırtasiyeci bir devlet tipinin vü
cut bulduğunu göstermiştir. Gösteriş ve alayişin 
bütçeden başlanarak en ufak devlet hizmetlerine 
kadar nüfus ettiğini anlatmıştır. 

Program Devletimizin uzun yıllar zarfında 
mâruz kaldığı bu kusurları tesbit ettikten sonra 
yine aynı cesaretle, aynı hukuki ve felsefi gö
rüş içinde bunların tedavi çarelerini göstermiş
tir. 

Program bize diyor ki, yalnız kanunlarımızı 
değil, itiyatlarımızı ve telâkkilerimizi de değiştire
ceğiz. 

Anayasadan başlıyarak bütün kanunlarımız
da, vatandaş ve insan, tekrar ediyorum, vatandaş 
ve insan haysiyet ve şerefine muhalif, hak ve 
hürriyetine muhalif, bütün kayıtları kaldıraca
ğız. Program bir devri sabık yaratmıyacağız, di
yor. Bu, elbette ki, suçluları affedeceğiz demek 
değildir. (Bravo sesleri alkışlar). 

Fakat bu memlekete yeni bir siyasi ahlâk 
telâkkisi getirmek, komitecilik ve dedikodu dev
rine nihayet vermek, gayrimesul insanların perde 
arkasından devlet idaresini elinde tutmak devri
ne nihayet vermek demektir. Bu, karşılıklı say 
gıya dayanan doğru, açık, fikir mücadelesi et
rafında siyasi bir hayatın doğması demektir. Ad
nan Menderes Hükümetinin programı, herşeyden 
evvel büyük bir inkilâp olduğunu gösteren tarihî 
bir vesikadır. Bu noktayı böylece tebarüz ettir
dikten sonra yine muhalefetin tenkidlerine dö
neceğim. Daha evvel bir noktaya işaret etmek 
mecburiyetindeyiz. O nokta şudur: Adnan Men
deres Hükümetinin programında tenkidlerin acı 
olduğu bir hakikattir. Elbette acı olacaktır. Fakat 
tenkidlerimiz hiçbir zaman şahıslara müteveccih 
değildir. Dün olduğu gibi şimdi de bu mücade
leyi şahıslar üzerinde toplamıyacağız. Hiçbir 
zaman şahıslar üzerinde toplamak suretiyle mü
cadelemizin azamet ve asaletini küçültmeyeceğiz. 
(Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar; Hükümet programının vasıfları 
nelerdir? Birinci vasfını sözüme başlarken arzet-
tim. Derhal ilâve edeyim ki, bana göre muha
lefet partisi sözcüsünün sözleri bir Hükümet 
programının tenkidi değildir. Bazı arkadaşlar 
buna bir müdafaaname dediler, bendenizce bu 

. İÖÖÖ Û : 1 
I bir müdafaan&me de değildir. Buna öîsa olsa bir 

mazeretname ismini verebiliriz. Neyin, mazereti? 
Dikkat ediniz ne diyorlar! Diyorlar ki; bize hiç
bir iş yapmadınız diyorsunuz halbuki bakınız biz 
şu işleri yaptık. Fakat Adnan Menderes Hükü
metinin programında dünkü iktidara hiçbir şey 
yapmadınız denmemiştir. Yalnız dünkü iktidara 
denmiştir ki; memleketin size açmış olduğu im
kânlarla katiyen mütenasip olmıyacak kadar az 
iş gördünüz. (Bravo sesleri). Siz, memleketin size 
açmış olduğu imkânlarla hiçbir zaman telif edile-
miyeeek kadar hatalı iş gördünüz. (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar; buna karşı muhalefetin sayın 
sözcüsü yine mazeretnamesinde diyor ki; «İnsaf 
ediniz bir Millî Mücadele ve onu takiben birçok 
inkılâplar vücut buldu, arkasından da İkinci Ci
han Harbine kadar Akdenizin büyük bir devle
tinin tehdidi altında bulunduk.» Arkadaşlar; 
Millî Mücadeleden beri 30 senelik bir devir geçti, 
bu mazeretler 30 senede yapılan işlerin kifayet
sizliği için kâfi değildir. 

Arkadaşlar; muhalefet partisinin sayın söz
cüsü tenkidlerine başlarken şöyle bîr mütalâada 
da bulundular; diyorlar ki, Hükümet progra-

I mı bundan evvelki Millet Meclislerini bir tarafa bı
rakarak, siz 9 ncu Büyük Millet Meclisi azalarını 
hakiki milletvekili diye vasfetmektedir bu ha
talı bir hukuki görüşün ifadesidir, diyorlar. 

Arkadaşlar; tebarüz ettirmek lâzımdır ki 
Demokrat Parti hiçbir zaman Türkiye Büyük 

I Millet Meclisi mefhumu ve müessesesimi gayri-
meşru addetmedi. Fakat, arkadaşlar, derhal iti
raf etmek mecburiyetindeyiz ki, bu mefhumun 
içerisinde milletvekilliği vazifesini görmek üze
re bundan evvel şu sıralara gelmiş olan insan-

I ların hiçbir zaman milletin reyile gelmiş ol
dukları da iddia edilemez. (Soldan; alkışlar) 
Fakat bunu yalnız biz söylemiyoruz, bizzat ken
dilerinin en yüksek ve en muhterem şahsiyetle
ri de dün şurada, burada 1946 yılına kadar biz 
gizli seçim, aleni tasnif nedir bilmiyorduk, ye
ni bir devreye başlıyoruz diye söylemiyorlar mı 
idi? 

O halde bu ifade ile Menderes programının 
başındaki görüş ve ifade arasında farkı nedir, 
arkadaşlar ? 

I Arkadaşlar; sayın muhalefet sözcüsü yeni 
1 bir devir başlamıştır, devir 1923 te başlıyan 
I Cumhuriyet devridir diyor. Arkadaşlar, hakiki 
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Cumhuriyet için mücadele eden bizlere karşı 
böyle hitap edilmemesi gerekirdi. Çünkü onlar
da bizim kadar bilirler ki, Cumhuriyet ismi al
tında - Millet kürsüsünde açık konuşalım - is
tibdatlar, korkunç istibdatlar kurulduğunu ta
rih yüzlerce misallerle göstermektedir. (Soldan 
alkışlar) Hepimiz itiraf etmek mecburiyetinde
yiz ki bizde de Cumhuriyet adı altında tek şef, 
tek parti sistemi yani Cumhuriyetten başka bir 
sistem fiilen cari olmuştur. O halde yeni bir de
vir başlamıştır ve hepimizin olan yeni bir devir 
başlamıştır. Bu, yalnız Demokrat Partinin, şu 
veya bu partinin değil; bütün partilerin devri
dir. Bütün memleket için yepyeni bir devir baş
lamıştır, Cumhuriyet devri başlamıştır. Bu, in
kâr edilebilir mi? 

Bir noktaya daha işaret edeceğim. Niçin sa
yın muhalefet sözcüsü 1946 seçimlerinden bahis 
ettiler? Bu seçimlerin, Türk Milletinin vicda
nında, dimağında ne kadar hazin hâtıralarla, ne 
kadar silinmez acı hâı ıralarla yazılı olduğunu 
bilmiyorlar mı? Kendilerinden rica ediyorum, 
şu mukaddes çatı altında bu acı hâtıraları ha
tırlatmasınlar. Biz bu acı hâtıraları ensali âti-
yeye demokrasi ve hürriyet mücadelesinin meb
dei olarak göstermek için daima muhafaza ede
ceğiz. Fakat aynı zamanda da bu hâtıraları ya
ratan zihniyetin bir daha hortlamasına meydan 
vermiyeceğiz. (Alkışlar) 

Geçmişi inkâr ediyorsunuz diyorlar. Kim in
kâr ediyor? O geçmiş ki, bütün inkılâplariyle 
Türk Milletinindir. Adnan Menderes, progra
mında sarahaten biz inkılâpları mahfuz tuta
cağız diyor. Bu ifade geçmişin hiçbir zaman in
kârı demek değildir. 

Biz bütün Cumhuriyet devrini müdafaa ede
ceğiz, diyorlar. Arkadaşlar, Cumhuriyetçilere 
karşı Cumhuriyet devri müdafaa edilemez. 
Sayın sözcünün bu sözlerini bir sürcü lisan
dan ibaret addediyorum. 

Birkaç noktaya daha temas edeceğim; iç 
ticaret politikası tesbit edilmemiştir, buyurdu
lar. Program meydandadır. Program saraha
ten diyor ki ; fertlerin serbest çalışmasına bey
hude engel olan bütün kayıtlar kaldırılacak ir, 
inhisarlar asgariye indirilecek bir kısım lüzum
suz Devlet işletmeleri hususi teşebbüslere dev
redilecektir. 

îşte ne yaptığını bilen ve vatandaş hak ve 
hürriyetlerine, mülkiyet ve serbest çalışma esa-

.1950 0 : 1 
I sına riayet etmek istiyen bir Hükümetin iç ti

caret politikası bundan başkası olamaz. 
Bunun dışında bir jç ticaret politikası, tah

ditler, fiyat tesbitleri tevzi sistemleri politi
kasıdır. Biz ona nihayet vermek istiyoruz. 
(Soldan bravo sesleri). 

Muhalefetin sayın sözcüsü daha ileri gidiyor, 
I diyor ki, devletçiliğimizi devlet kapitalizmi ile 

itham ediyorsunuz, halbuki devlet kapitalizmi 
hususi teşebbüsleri inkâr etmek demektir. Af-
larma mağruren izah edeceğim, ne devlet kapi
talizmi kendilerinin tarif ettikleri, ne de dev
letçilik kendilerinin tasavvur ettikleri gibidir. 
Devlet kapitalizmi, devletin vatandaşlarla ti
caret sahasında rakip hale gelmesi ticari kâr 
gayesi gütmesi demektir. Halk Partisi Hükü
metleri zamanında devlet ticarette, ticari sa
hada vatandaşlarla rekabet haline gelmiş, yani 
devlet kapitalizminin en tipik misalini vermiş
tir. 

Devletçiliğe gelince: Devletçilik; - bir nebze 
nazariyeye girmeme müsaade ediniz - bütün is
tihsal vasıtalarını ve mülkiyet ıhakl arını, fertlere 
ancak en büyük kuvvet addettiği, Devletin bir 
memuru sayarak vermektedir. Bunun en gü
zel ve tipik misalini faşist italya göstermiştir. 

Soruyorum arkadaşlar, Cumhuriyet Halk 
Partisinin devletçiliği bu mudur? Eğer bu ise 
diyeceğimiz yoktur arkadaşlar. 

Programda iktisadi işlerin bir plâna bağ
lanmadığı söyleniyor. Bu plân mefhumu garip 
bir mefhumdur. Plândan eğer birtakım fabri
kaları gelişi güzel yanyana dizerek, milletin 
takatini, maliyetleri hesaplamadan, esaslı mah
reçlere dayanmadan, meydana getirmek ise, 
yine eğer plândan maksat 10 -' 20 sene müddet
le hükümet mesuliyetini ve Büyük Millet Mec
lisi murakabesini kaldıracak, yok edecek taah
hütlere girmek ise böyle bir plân mefhumu biz
den çok uzaktır. Bu, ne Anayasamızla ne de 
parti telâkkimizle ve ne de memleketin umumi 
masraflariyle kabili teliftir. Fakat buna mu
kabil arkadaşlar, plândan maksat memleketin 
iktisadi kalkınmasını muayyen bir istikamete 
götürmek için haz,rlanmaksa bu mânada plân, 
Menderes Kabinesi programının 8 nci sayfa
sında sarahaten ifade edilmiştir. Programı tet
kik için iki günlük bir müddet verildiği halde 
gözden kaçırmışlar ve zühul etmişlerdir. 

I Arkadaşlar, grev meselesi, en çok hayreti-
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mizi mucip olan noktalardan biri de budur. I 
Diyorlar ki : Demokrat Parti Hükümeti grev 
meselesi üzerinde kaçamaklı konuşmaktadır. 
Demokrat Partinin Türk işçisine bu en tabiî 
hakkını vermek isteıken bu hakkın fenalığın
dan şiddetli bir lisanla bahsedenler, aradan za
man geçtikten sonra, seçim propagandası için, bu 
nu biz de ilerde düşüneceğiz diyenlerin Hükü
met programında grev hakkında açık fikirler 
karşısında kaçamaklı konuşuyorsunuz demeleri, 
garip bir konuşma sayılabilir. (Soldan bravo 
sesleri'). 

Bir kaçamak varsa o da ancak kendilerinde-
dir. 

Hükümet, programında, memleketin huzur 
ve sükûnunu bozmadan hiçbir siyasi gayeye 
alet olmıyacak şekilde, Türk işçisinin grev hak
kını yerine getirmeyi taahhüt etmiş bulunuyor 
ve behemahal getireceğiz arkadaşlar. (Soldan 
!bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, iki noktaya dana ilişeceğim. 
Programda maarif hakkında yazılmış olan 

sözleri göstererek, gençliği aleyhimize tahrik 
eder mahiyette, 30 yıldan beri mânevi kıymet
lerden mahrum nesiller yetiştirildiği iddia olu
nuyor diye feryat ediyorlar. Menderes progra
mında böyle bir iddia yoktur. Fakat şunu iddi
aya da hepimizin hakkı vardır : Gençlik mânevi 
ve fikrî rehberlerden mahrum bırakılmıştır. Bu 
memleket gençliği bütün bu mahrumiyete rağ
men asil kalbinde yaktığı ateşli cevheri yük
sek bir milliyetçilik aşjkiyle, en ileri bir insani
yet ve hürriyet aşkiyle kendi kendine üfliyerek 
parlatmıştır. (Alkışlar). 

Arkadaşlar Halk Partisi Sözcüsünün çok 
uzun tenkMlerinde, mazeretnamesinde üzerinde 
durmak istediğim noktalar bunlardan ibarettir. 

Bir başka muhalif partinin sözcüsü burada 
zahiren, dünkü iktidara, hakikatta bugünkü ik
tidara müteveccih hücumlarda bulundu, ve iki 
yıldan beri mütemadiyen memleketin her tara
fında söylediklerini bir kere de huzurunuzda 
tekrarladı. Türk Milleti bu sözleri duya duya 
1950 seçimlerinde hükmünü verdi. Bu hüküm 
şudur : 487 milletvekilinden mürekkep Yüksek 
Meclisinize ve Millet Partisinden bir tek millet
vekili girebilmiştir. Bu kadar büyük ve. yıkıeı 
cevap karşısında, benim söyliyecek bir sözüm I 
yoktur. (Alkışlar). | 

1950 0 : 1 
BAŞKAN — Halide Edib Adıvaır. 
(Alkışlar arasında kürsüye geldi). 
ADI VAR (Halide Edib - îzmir) — Muhte

rem Milletvekilleri, Demokrat Parti Programı 
bu kürsüden, tasvip yoliyle veyahut tenkid yo-
liyle, saatlerce nazarı dikkate alındı. Bugün bu 
mevzu üzerinde söylenecek pek az şey kalmış
tır. Mamafih bâzı noktalara az temas edilmiş 
ve bir iki noktaya da hiç temas edilmemiş ol
duğu için müsaadenizle bunların üstünde biraz 
duracağım: 

Evvelâ, dünyada yavaş yavaş zihniyeti 
çoktan gelmiş geçmiştir; fakat buna mukabil 
çabuk çabuk zihniyetinin, mübalâğa edildiği 
takdirde ne kadar kötü neticeler verdiği dün
yaca malûm olagelmektedir, işte bundan do
layıdır ki, iktidar Partisinin ilk Hükümetine, 
ihtisasa müstenit isabetli icraata geçmesi için, 
kâfi derecede zaman ve fırsat vermek mecburi
yetindeyiz. Her iş, aziz arkadaşlar, hayat saha
sında hata ve savapla olgunlaşır. En ideal pro
gramın söz sahasında sırf parlak ve mantiki ol
ması o programın muvaffakiyetini mutlak temin 
etmez. Çünkü, hayat realitesi daima mantık 
usullerini takip etmiş değildir. Hükümet, pro
gramında yapacağı işlerin ana hatlarını çizmiş
tir. Bâzı yerlerde ve umumiyetle ecnebi mat
buatı, bu hataların Halk Partisininkinden pek 
başka olmadığını, hattâ aynı olduğunu iddia 
etmiştir. Bu yazılmıştır ve bu, bir dereceye kadar 
doğrudur, bâzı sahalarda da doğru olması ta
biîdir. Çünkü millet iç ve milletlerarası bu
günkü dünya nizamının evvelâ baş mesele ola
rak iktisadi tarafını ele alacak olursak görürüz 
ki, medeni dünyada az çok farklarla aynı isti
kamete doğru yürünmektedir. Yani 19' ncu as
rın mutlak surette liberal iktisadının bugünkü 
ve yarınki şartlar altında devam etmesi az çok 
zaruridir. O kadar ki, liberal iktisadın ana kay
nağı olan ve liberal iktisadın felsefesini yapmış 
olan ingiliz Liberal Partisi, umumi sıhhati ve 
asgari refah ve emniyeti temin için 19 ncu asır
dan pekçok uzaklaşmıştır. Daha ileri gidiyo
rum : Bu Liberal partisinin ve dünya liberalle
rinin arasında en ön safta bulunan Beveriç'de, 
milletin her ferdinin, ana karnından mezara ka
dar bu sahada emniyet altına alınmasına matuf 
dünya çapında meşhur bir plânı ortaya atmış
tır. Eminim ki, hepiniz bu plânı benden daha 
çok iyi bilirsiniz. 

- 9 7 -
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Gene bu sahada çok titiz olan Amerikalıları { 

ele alacak olursak, Ruzvelt'in vaktiyle (New -
Deal) yeni tevzi ismi altında ortaya attığı ic
raat, bugün Truman tarafından dahi kaldırıl
mamış ve kaldırılmak imkânı da bulunmamış
tır. 

Aziz arkadaşlar, bunu söylerken bunu tak
lit edelim demek istemediğime emin olabilirsi
niz Yalnız şu nokta üzerinde durmak isterim 
ki, bunlar hepimizin korktuğu ve dünyanın teh
like telâkki ettiği komünizmin önüne geçmekte 
başrolü oynamışlardır. 

Sonra iktidar Partisinin neden topyekûn Dev
letçiliği veya neden topyekûn liberalizmi ifade et
miyor diye tenkid edildiğini muhtelif zamanlar işit
tim ve okudum. Bu noktaya cevap vermek iste- J 
rim. Esasen biz de zayıf olan şahsi teşebbüsü 
felce uğratacak her nevi Devletçilikten kaçınmak 
mecburiyctndeyiz. Bunu göz önünde tutmak şar-
tiyle âmme menfaat ve refanı için hangi mah
dut sahalarda Devletçiliğin tatbiki lâzımgeldi-
ğini çok ciddiyetle tetkik etmek mecburiyetinde
yiz. işte bunu tetkik ve tecrübe edebilmek için 
iktidar partisinin Hükümetine uzun müddet fır
sat ve mühlet vermek mecburiyetindeyiz. 

Daha evvel konuşan arkadaşımızın, çok şükür, 
işaret ettiği bir noktaya geliyorum. Hükümet be
yannamesinin bir yerinde deniyor ki, memlekette 
istikrarı teyit ve vatandaşlar hakkını teminat al
tına almak bakımından, idare cihazımızın iktidar 
değişmesinin tesirlerinden masun ve yalnız ka
nunun emrinde ve milletin hizmetinde olması lâ
zımdır. 

Aziz arkadaşlar, böyle bir va'di biz kırk yıl
dır beklemekteyiz. Bu noktada başka hiçbir şey 
olmasa dahi, bilsin ki, iktidar partisinin arkasın
da bütün bir millet fertleri yürüyecektir. Çünld, 
iktidar, hattâ herhangi bir kabine değişmesinden 
müteessir olmıyacak bir Hükümet mekanizması
na sahip olmazsak memlekette ileri ve istikrarlı 
demokrasi rejiminin tesisine imkân hâsıl olmı-
yacaktır. Bunun için, bambaşka bir zihniyete 
dayanan bir usul ve teşkilât ile memur yetiştir
me çığrmm açılacağına, eminiz. 

işte böyle bir zihniyetin Hükümet beyanna
mesinde ifadesi bizim için Garp demokrasisinin 
ilk büyük temel taşını teşkil etmektedir. (Al
kışlar). 

Ancak, bu taş üstünden lâyık olduğu kudret-

1950 O : 1 
le Hükümet beyannamesi yükselebilirse, o zaman 
aziz arkadaşlar, her Türk ferdi «işte bu benim 
Hükümetimdir!» diyecektir. (Alkışlar). 

Kırk sene değil, demin dediğim gibi, belki 
600 senedir bunu millet beklemiştir (Alkışlar).. 
Ye bundan dolayıdır ki, daima bizim milletimiz 
kapalı bir kapı görmüştür, milletle Hükümet 
arasında daima bir ayrılık olmuştur. Bu ayrılığı 
kaldırmaya bir çare; her ferdin «işte bu benim 
Hükümetimdir» diyebilmesi ile mümkün olacak
tır. 

Programının diğer bir yerinde «kanunlarımız
da, itiyatlarımızda, telâkkilerimizde tek parti 
devrinden artakalan ne varsa tamamen tasfiye 
edeceğiz» deniliyor. 

Ben bunu, tek parti devrinden değil, tek parti 
zihniyetinden geri kalmış ne varsa tasfiye ede
ceğiz diye görmek isterdim. 

Beyannamedeki bu cümleyi maarif için söyli-
yeceğim şu birkaç cümlenin arasına sokmak is
terim. 

Hükümetin programında maarif kısmında 
mânevi ve ahlâkî kıymetlere büyük yer verilece
ği kaydedildikten srnra, geçen Hükümetin maa
rif sistemi; daha doğrusu sistemsizliği ve plan
sızlığı üzerinde biraz durulmuştur. Ben buna iş
tirak etmiyorum arkadaşlar. Çünkü 30 yıldır sü
regelen Cumhuriyet devrinde maarif sistemi de 
vardı. 

Maarife ne kadar ehemmiyet verdiklerini 
anlamak için, maarifin Millî müdafaadan sonra 
'bütçemizde yer aldığını bilmek kifayet eder. 
Gerçi zaman zaman bazan yeni bakanlar icraat 
için sağa veyalhut sola temayül etmiş olabilir
ler. Maarif idaresi tedris unsuru ile daima da-

j mataşı gibi oynanmış olabilir. Fakat bunların 
hiçbirisi esas plânı bozmadı, ve bu genç bakan
lar, esas sisteme derhal kendi tâbirlerince, «ive
dilikle» dönmüşlerdir. 

Bu sistemin esas ve gayesi hakkmd-a bura-
I da, sabrınızdan, nezaketinizden istifade ederek, 

kısaca, bahsetmek istiyorum. Bunun esasları ne 
idi : En çok adam oktumak; garp maarifinin 
teknik ve ilim müessesatmm bina levazımını, 
hem de ihtiyacımızdan çok fazlasiyle, bunları 
'başarabileceğimiz tedris unsurlarının kifayet
sizliğine bakmadan, tesis etmek., işte esas bu 
idi.. 

Gayesine gelince, o da; sadece totaliter zih-
I niyetle (A) dan (Z) ye kadar çocuklarımız ve 
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gençlerimizin zihnîne hükmetmekti. Bunun ne | 
suretle yapıldığı ve ne netice verdiği mevzuu 
üzerinde durmak,- sabrınızı suiistimal demet 
olacaktır. Bu meyanda gençleri avlamak için to
taliter rejimlerin usulleri çok itina ve ustalıkla 
tatbik edilmiştir. Bu sistemli tahsil ve terbiye 
devri yıllardan beri devam edegelmektedir. Ba
zan, kuvvetli bir parçası olduğumuz Garp me
deniyeti milletin vakur ve insani ananesine hiç I 
uymıyan tek tü'k tezahürler de oldu, fakat to
taliter zihniyetin öncüleri olması için yapılan 
gençlik avcılığı, tek parti, tek şef ve tek her 
şey teranesi ile yapılan büyük geçitlere rağmen, 
gençlik zamanla içten gelen bir istidatla olgun
laştı ve ilerledi. Ben inanmak istiyor ve inanı
yorum 'ki, az istisna gençler biz yaşlılardan çok 
fazla bu işin nereye varacağını kavramış bu
lunmaktadırlar. Allah bütün bu gençlerimizi 
milletimize bağlasın ve bağışlasın diye dua et
mek isterim. 

Çok aziz milletvekilleri; maarif sistemimizi 
bugünkü zihniyet bakımından A dan Z ye ka
dar değiştirmek zamanı gelmiştir ve çalmıştır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Mânevi kıymetlere yer veren bir sistem kur
mak bizim için hayati bir zarurettir. Bu, uzun 
vadeli ve uzun tetkika muhtaç bir iştir. Bunu 
İktidar Partisinin nasıl yapacağını bilmiyoruz. 
Yalnız intizar edeceğizi Biliyoruz ki, bugünkü 
iktidar Partisinin maarif vekilinim omuzları üze
rinde her hangi vekilden dalha fazla ağır ve hat
tâ korkunç bir mesuliyet vardır. Hepimiz ken
disine büyük muvaffakiyetler dileriz. 

Biliyoruz ki, her hangi en ileri memlekette 
dahi sırf şu kadar yazarın, hattâ fikirlerinde 
hür olmıyan âlimlerin çokluğu, ilanı rütbe taşı
yanların kalabalığı bu ana esası bize temin ede
mez. Bunlar, medeni ve yüksek bir demokrasi 
kurmak, bilhassa öyle bir demokrasinin müdafii* 
olmak için kifayet etmez. Bunu hepimize son on 
beş yılın traihî faciaları, olduğu gibi, bütün çıp
laklığı ile göstermiştir. 

Buraya kadar Hükümet programında sarih 
veya gayrisarih, istikbal için ümit hattâ ferah
lık bile verecek imalardan başka bir şeye tesa
düf etmedim. Fkat programın sonlarında, şim
diye dikkati çekmemiş bir fıkra vardır ki; bunun 
üstünde durmayı bir vicdan boreu addediyorum, j 
Bu da, aşırı cereyanların tehlikesinden bahse- I 
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derken, mizah ve tenkid kisvesi altında yapıla
bilecek neşriyata karşı yapılan ve zorla hareket 
edilebileceğini müphem bir surette ifade eden bir 
kaç satırdır. (Bölükbaşı tarafından alkışlar). 
Bunlar âciz kanaatimce, vicdan ve söz hürriyeti 
için bize bîr tehlike işaretidir. Gerçi irticaın kut
siyetine hüımet eden veya onun kisvesi altında 
cebir kullananlar yok değildir. Hattâ bunu si
yasi bir manevra gibi kullanmak istiyenler de ola
bilir. Bütün bunlara rağmen, bütün bu endi
şeleri Türk seçmenleri 14 Mayıs intihabiyle ta
mamen ortadan kaldırmış bulunuyor. (Soldan 
alkışlar.) Yine totaliter zihniyetin sağ veya sol 
ideolojilerin maskesi arkasında ve hattâ bazan 
iki taraf el ele vererek, siyaseti ele almak isti* 
yenler olduğuna da inanabiliriz. Eğer bunlar 
arasında ecnebi ajanlara, ecnebi devletlere va
sıta olanlar varsa, bu tamamen Adliyenin saha
sına girdiği için, burada bunlardan bahsetmeyi 
lüzumlu gömüyorum. Fakat diğerlerine, yani 
g-erek yanlış dahi olsa kanaat halinde buna inan
mış olanlara, gerek birtakım politika kastiyle 
şu veya bu ideolojiden bahsedenlere gelince; on
lara, zorla ve cebirle karşı gelmeye, galebeye ça
lıştığımız zaman tehlikeli bir zihniyeti başka bir 
isim altında tekrar yaşatmış ve ihya etmiş oluruz. 
Bilirsiniz ki, aziz arkadaşlar; bizde Mehmet 
Akif'in şiirlerini benimsiyenlere mürteci, Tevfik 
Fikret ' i büyük şair telâkki edenlere komünist 
damgası vurulur. Bilirsiniz ki, Mehmet Emin'in: 
«Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur» mıs
raını tekrar edenlere de bazan hem mürteci hem 
de ırkçı lâkabı verildiği vâkıdır. Böyle bir de
virde programın yukarda zikrettiğim satırlarının, 
fikir hürriyeti için bir tehlike teşkil etmesi imi 
kân vardır. Bunun üzerine dikkatinizi çekerim. 
Bilhassa bugün halkın verdiği reyler ne irticaa, 
ne ağız kalabalığına, ne de müfrit ideoloji es
naflığına iltifat göstermedi. Beyannamedeki yan
lış tefsire yol açabilecek bu birkaç satır bence 
lüzumsuzdur. Mürteci, ırkçı, komünist... Bun
ların birini ötekine tercih edemezsiniz. Bunlar 
yalnız Türk Milleti için değil, bütün medeni dün
yanın düşmanları ve mikroplarıdır ve bu mikrop
lara karşı tek aşı demokrasiyi himaye etmektir. 
Bu himaye bugün bütün medeni dünyanın tak
dirle andığı Türk Milletinin sükûn içerisindeki 
demokratik hamlesiyle kendiliğinden doğmuştur. 
Amerika Senatosunda, Full Brighet'a, Türk Mil
letinin Amerikan milletine örnek olabileceğini 
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söyletmiştir. Bu olgun bir Türk Millî varlığını I 
ifade etmektedir. (Alkışlar). 

işte bütün bunlardan dolayıdır ki, en son 
olarak muhterem heyetinize, aziz ve kıymetli 
milletimizin tarihte dönüm noktası olaeak olan 
bu hareketini tes'id için, 14 Mayısı Demokrasi 
bayramı olarak Millî bayramlarımız arasına 
sokmanızı çok isterdim. (Soldan alkışlar) Bunu 
Demokrat Parti o gün iktidarı ele aldı diye tek
lif ediyorum sanmayın. Eğer insaniyet ve mede
niyet için de böyle mukadderse, böyle bir bay
ram, partiler içinde ve partiler dışında demok
rasi müminlerinin hepin in bayramı olacaktır. 
(Soldan alkışlar) 

Şunu diyorum ki; bu bayram ,iktidar parti- -
sinin, muhalefetin hattâ tek mümessili olan kü
çük partinin dahi bayramı olacaktır. Kanaatle
rimizde başkalık olabilir, gayelerimize vâsıl ol
mak için ayrı yollar seçmiş olabiliriz; 

Fakat iman etmek isterim ki, aksi ispat edi
linceye kadar her Türk, bilhassa Türk Milletini 
temsil eden Türk, Türk'ün saadeti ve istiKbali 
için çalışmaktadır. Bu gayeye başka başka yol
lardan gidebiliriz. Bâzılarımızın yolları onları 
sapaya götürebilir, çıkmaza atabilir. Fakat ne- I 
tice itibariyle biribirimizle mücadelemiz sırf fi
kir dairesinde, birbirimize inanarak, itimat ede
rek yapılmış olacaktır, işte onun içindir ki aziz 
vatandaşlar, bu bayram her vatandaşın şenlik 
yapacağı, tesit edeceği bir gün olduğu kadar, 
hepsine mukaddes bir mesuliyet yüklediği için, 
durup düşüneceği bir bayram günü de olacaktır. 
Çünkü millet arasında ve dışında sulh içinde iş 
birliği yaratacak bize en müessir bir tek şey 
olduğu öğretilmiştir, o da; nefsimize hâkim ola
bilmektir. işte yine bundan dolayıdır ki, yakın 
ve orta Şarktaki milletlerin de bizimle beraber 
bu bayramı paylaşacaklarını ve bunu demokra
si bayramı telâkki edeceklerini sanıyorum. Çün
kü 1.4 Mayısta aziz milletimizin kafasının için
de demokrasi ışığını salan fikir ve iman güneşi 
doğmuştur. Aziz milletimiz şuurunun altında 
sezdi ve ifade et t i : Eğer milletin mukadderatı 
üzerinde küçük veya büyük müessir olabilecek 
fikir ve idare adamları bu bayramı hak edebile
cek bir irade, kabiliyet ve feragate malik iseler 
bu bayram Akdeniz komşularımızın da bayramı 
olacaktır î 

Garp medeniyetinin beşiği olan bu yurtta bü
yük Türk Milleti; Garp medeniyetinin ışığı ile I 
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[ ileri sulhun, ileri demokrasinin; istikbalde de 

bayrakları olacaktır; buna içten iman etmiş bu
lunuyorum ! (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Hakkı Gedik. 
GEDİK (Hakkı - Kütahya) — Arkadaşlar, 

Demoktar Partinin Hükümet programını tenkit 
eden Sayın Halk Partisi Sözcüsünün bâzı iddia 
ve mütalâalarını şahsi görüşüme dayanarak kı
saca cevaplandırmaya başlamadan evvel 1950 
yılı Devlet Bütçesinin Ticaret ve Ekonomi Ba
kanlığına ait olanının da tenkidini Demoktar 
parti adına yaparken konuşmamın sonunda 
yer almış olan bâzı fıkraları size de arz-etmek 
isterim. O vakit demiştim ki, her vesile ile 
açıklamaktan geri kalmadığımız birçok hakikat
ler normal ziya ile değil, sadece o ziyayı terkip 
eden suallerden birinin politik huzmeleri altın
da rüyet edilmeye dvaın dildikçe memleket 
dâvalarını müspet ve çıkar bir yolda yürütmeye 
feyizli sahalara kavuşturmaya imkân hâsıl ol
maz. Halk önünde, şurada burada söylenen 
sözler, yapılan v aitleri e hasta şifa bulmaz. 
Dertlere deva; yaralara merhem bulunmuş ol
maz. Sözler; laflar vâitler havada kaldıkça, 
raporlar, anketler tozlu raflarda yığılmaya 
mahkûm oldukça zararın nispeti artar, yara-
sahası genişler. Memleketin çorak ve harap 
manzarası değişmez. Milletin asık ve mustarip 
çehresi gülmez. Bunun içindir ki, az söz, fakat 
çok ve müspet iş lâzımdır. Halkı tutulmıyan söz
lerle avutmaya, oyalamaya değil, onun yüzünü 
güldürecek, karnını doyuracak verimli ve de
vamlı 'eserler ve fiiller yaratmaya ve yaşatma
ya gayret etmek icabeder. Hakikat olur ki, 
memleket işlerinin tabiî rüyet mekanizması 
için fıtratın bahşettiği zıya altında ve normal 
adese ile tetkik edilip edilmediği sözlerle, laf
larla değil fiillerle, eserlerle sabit olsun. De
mokrat Partinin arzusu, gayesi, hedefi de budur. 

* İktidar partisinin tabiî eski iktidar partisinin, 
bu yola bir türlü girememesinin sebebi de için
de dönüp dolaştığı zihniyet çarkının yıpranmış, 
verimsiz rutinin dişleri arasından kendisini 
kurtaramamakta, beklenilen hamleyi yapama
makta, her intizarı ve ümidi boşa çıkarmakta 
olmasıdır. Binaenaleyh artık söz ve karar mille
tindir. 

Sayın arkadaşlar; 14 Mayısta millet kara
rını verdi. 25 sene evvel vücuda getirilmiş ve 

[ fakat fiilen tahakkukuna imkân verilmemiş olan 
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Anayasanın «Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille- I 
tindir» hükmünü ve 25 senelik Cumhuriyet re
jiminin karanlık kalan mâna ve mefhumunu 
ilâma bağladı ve iradesini infaza Demokrat 
Partiyi lâyık gördü 

Bu memleketin tarihinde ilk defa sâdır olan 
bu millî ferman şan ve şeref dolu sayfalarında 
da lâyık olduğu kıymetli yeri aldı. 

Türk Milletinin takdire lâyik bir şuurla, ol
gunlukla vücuda getirdiği bu muazzam inkilâp-
tan ve onun yarattığı havadan Cumhuriyet 
Halk Partisinin de istifade etmesini temenni et
mek ve icaplarına yepyeni bir zihniyetle, anla
yışla intibak eylemesini haklı olarak beklemek 
lüzumu derkârdır. Fakat ne yazık ki, Halk 
Partisinin bir Devlet Bakanı basın mensupları
na seçimleri mütaakıp verdiği son demecinde 
«Tarih, Türk Milletini affetmiyecektir.» diye
cek kadar cüret ve küstahlık göstermiştir. 

Demokrat Partinin kurduğu ilk Hükümet 
programının bu Meclisteki mevcudiyeti, ilk 
defa olarak muhalefet safına intikal etmiş olan 
Halk Partisi adına yapılan tenkidi münasebe
tiyle Halk Partisinin övünme hastalığından, 
her şeyi biz yaptık, derpiş ettik, düşündük gibi 
yalnız söz ve lâf ıçerçevesi içinde geçinip gitme 

. illetinden hâlâ kurtulamadığını da esefle mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

Demek ki, Halk Partisi eski zararlı zihniyet 
çarkının, rotininin dişlileri arasında kalmayı 
ve böylece muhalefette kendisinden beklenilen 
ümidi de boşa çıkarmayı 14 Mayıs inkılâp ham
lesinin kendisi için de, millet ve memleket için 
de müspet olan ve olması lâzım gelen tesirlerin
den azade bulunmayı tercih etmektedir. 

Halk Partisinin sayın sözcüsü, Hükümet 
programının tenkidine girerken, programın, 
«tarihimizde ilk defadır ki, Yüksek Heyetiniz 
millî iradenin tam ve serbest tecellisi netice
sinde millet mukadderatına hâkim olmak mev 
Mine gelmiş bulunuyor» şeklindeki fıkrasını 
«ele almakta ve «Millet iradesinin gitgide daha 
tam ve mütekâmil bir tarzda belirtilmesini sağ
lamak, 23 Nisan 1920 tarihinden beri değişmi-
yen gayemiz olmuştur.» Diyerek hakikati tek
zip yoluna sapmaktadır. Fakat hakikatleri in- | 
kârda ve tekzipte maharet sahibi olan Halk 
Partisinin bu konuda meharetsizlik gösterdi
ğini beyanatı arasında nasılsa sıkışıp kalmış 
bulunan ve «Halk Partisinin çoğunluğunu haiz | 
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Büyük Millet Meclisinin 1946 - 1950 döneminde 
iktidarın rahatça el değiştirmesini mümkün kı
lacak tedbirleri Türkiye Tarihinde ilk defa ola
rak samimiyetle benimsemiş olduğunu kayde
den fıkra ile tevsik etmek ve böylece millet ira
desinin 23 Nisan 1920 tarihinden beri değil ilk 
defa olarak tecelli etmiş olması keyfiyetinde de 
müessif bir tezat kazasına düştüğünü belirtmek 
mümkün olmaktadır. * 

Burada diğer bir noktaya da temas edece
ğim. Halk Partisinin sayın sözcüsü «Cumhuri
yet Hükümetleri» tâbirini çok kullanmıştır. 
Bunu 25 senelik alışkınlığını, Halk Partisin
den başka siyasi partilerin kurulmalarına, hak
kı hayat sahibi olmalarına imkân verilmemiş 
olmasının bir ifadesi, itirafı olarak kabul et
mek mümkündür. Fakat Cumhuriyet rejimin
de bugün Demokrat Parti Hükümetinin iş ba
şında bulunduğunu hazmetmek ve Cumhuriyet 
Hükümetleri tâbirinin yerini Cumhuriyet Hail; 
Partisi Hükümetleri tâbirine terketmesi lüzu 
muna dikkat etmek zarureti de aşikârdır, işaret 
edilmesi lâzımgelen diğer bir nokta da şudur, 
Halk Partisi sözcüsü, partisinin daima her şe
yin, her dâvanın peşinden koştuğunu iddia et
mesidir. Bu kabil iddiaları uzun müddet dinle
dik, bilhassa Meclisin 1946 - 1950 içtima devre
sinde hayli işittik. Fakat peşinden koştuğu çe
şitli dâvaların her hangi birisine yetiştiğine, 
ulaştığına şahit olmadık. Bu muvaffakiyetsizli-
ğin sebeplerini memleket işlerinin, dâvalarının 
peşinden nasıl koşulacağını, onlara nasıl ulaşı
labileceğini bir hesaba, programa bağlamamış, 
kabiliyetleri, istidatları, imkânları ölçememiş, 
yalnız sözle mesafe katedilemiyeceğini bir türlü 
düşünememiş olmasında aramak zannederim ki 
daha munsifane olur. 

Anayasanın hükümlerine, Cumhuriyet reji
minin icaplarına uymamakta 25 sene müstemir-
ren inat eden; tek parti, tek şef sistemini mağ
rur ve mütehakim bir eda ile temadi ettiren, 
her türlü hak ve hürriyetleri köstekliyen, ikti
sadi, malî sosyal ve kültürel bünyeleri birbiri
ne zıt kararların şahsi görüşlerin, kaprislerin 
çorak sahalarında metodsuz, programsız, isti
ka metsiz dolaştıran, yoran, takatsiz bırakan 
Halk Partisini Türk Milleti belki iş başından 
uzak!aştırmış olmakla iktifa eder. Fakat tarih 
onu affetmiyecektir. Çünkü 25 sene zarfında 
vatandaştan, mükelleften binbir resim, harç, 

- 101 — 
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vergi namlariyle alman takriben 15 milyar lira
nın ne suretle harcanıldığı, israf edildiği tari
hin meçhulü değildir. 

Memleketin tabiî ve zengin kaynaklarından, 
milletin fıtrî kabiliyet ve istidatlarından ne gi
bi sebepler ve saikler altında istifade edilemedi
ği, ne çeşit sakat görüşlerin, anlayışların, lâuba
liliklerin bunda âmil ve müessir olduğu tarihin 
malûmudur. Hoşnutsuzlukların, şikâyetlerin, sız-
lanmfflarm feryatların, siyasi, idari ve iktisadi 
baskılar, tazyikler ve tehditlerle nasıl bastırıldığı
nı tarih sayfalarından silmeye imkân yoktur. 

Çünkü inhisarlar, imtiyazlar, elkoymalar yo-
liyle tesis edilen Devlet kapitalizminin binbir 
yolsuzluğun, suiistimalin, irtikâbın, ihtikârın, 
karaborsanın nihayet hayat pahalılığı kâbusu
nun tahribatı tarih sayfalarında yerlerini al
mışlardır. Ofislerin, iktisadi Devlet teşekkülle
rinin kanun dışı ve mubah sayılan karaborsacı
lığı, resmî çantalarla, diplomatik pasaportlarla, 
hususi kuriyelerle yapılan altın ve döviz kaçak
çılığı tarihin gözünden kaçmamıştır. 

Yünü, yapağası, pamuğu, zahiresi ve diğer bir 
takım istihsal maddeleri müstahsilin elinden ucuz 
fiyatlarla ve el koyma voliyle insafsızca alındığı
nı ve fakat bunların gerek ham ve gerekse ma
mul olarak cok yüksek fiyatlarla piyasalarda çe
şitli müstehliklere satıldığı devrin maceralarını 
tarih kaydetmiştir. 

îhdas olunan Varlık ve Toprak Mahsulleri 
vergilerinin ve Ameli Mükellefe Kanununun nasıl 
tatbik edildiklerini tarih pek iyi bilmektedir. Va
tandaşı hor ve fakir gören, fakir ve perişan bıra
kan bir idare rejiminin yarattığı ıstıraplara tarih 
üzülerek yer vermiştir. 

Halk Partisi İktidarının, tarlaları, çiftçileri 
köyleri ve köylüleri, işçileri, küçük esnafı, memu
ru, tüceari yani bu memleket nüfusunun % 95 
ini teşkil eden halk kütlelerini bindiği tayyare
den yabancı bir seyyah gözü ile gördüğünü ta
rih de müşahede etmiştir.. 

Bütün bu hakikatlerin, realitelerin taşıdıkları 
mesuliyet yükünü bir hamlede, dünya ekonomik 
buhranının, istilâ emelinin, İkinci Dünya Harbi 
nin ve üçüncü cihan harbi kaygusunun sırtına 
yükleyip kurtulmak kaygısı çocukça bir heves
ten, tarihin asla kabul etmiyeceği mesnetsiz id
dia ve isnattan başka bir mânâ ve hüviyet taşı
madığını herkes gibi, Türk Milleti gibi Halk Par-
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} tisi erkânının da bilmesi, artık ihmali mümkün 

olmıyan, bir zarurettir. 
Sayın arkadaşlar, şimdi kısmen de olsa bir az 

da iktisadi, malî hâdiseler ve vakıalar üzerinde 
duralım. 

Bu memlekette 25 sene tek parti, tek şef reji
minin saltanatlın sürmüş, sürekli kontrolden, mü
essir murakabeden âzâde yaşamış olan Halk Pav-
tisi Devlet gelirlerini istediği gibi istimalde, sarf 
ve istihlâkte kendisini mutlak bir hak ve salâ
hiyet sahibi saymıştır. Devlet giderlerini gelirle-

ı re göre ayarlama zaruretinden, bütçe tekniğin
den kendisini müstağni addetmiştir. Sakat ve za
rarlı görüşünü ayakta tutmayı hikmeti Hüküme;; 
icabı saymıştır. Medeni, müterakki millet seviye
sini; şurada burada inşa olunan muazzam, lüks, 
konforlu binalar, âbideler, parklar, geziler ve 
ve kâşanelerle ölçülür zannetmiştir. 

Bu seviyenin, o milletin sağlık durumu ile, 
kudreti ve iktisadi malî kapasitesiyle, ulaştırma 
geçim şartlariyle barınma imkânlariyle, kültür 
derecesiyle istihsal kudreti ve iktisadi malî ka
pasitesiyle, ulaştırma imkânlariyle ölçüldüğünü 
bir türlü kavrıyamamış, idrak edememiştir. 

Devlet bütçesini, Devlet müessesesinin her se
neye ait programının plânının ve faaliyetlerinin 
bir mâkesi, mizanı olarak telâkki etmemiş, gelir
lerle giderlerin rakamlarla ifadesinde; Devletin 
iktisadi, malî, idari, sosyal ve kültürel bilcümle 
faaliyet mevzularının istikametini, inkişaf tarzı
nı, millî bünye üzerindeki tesir ve tecellilerini 
müşahede etmek zarureti bulunduğuna bir türlü 
intibak edememiştir. 

Sây, sermaye ve toprak gibi başlıca üç ikti
sadi unsurun, varlığın taazzuvunda, seyrinde in 
hitat veya inkişaf alâmetlerinin, temayüllerinin 
en iyi inikasını Devlet bütçesinde aramak ve gör
mek zahmetine katlanmamıştır. 

Plânı, programı olmıyan bir devletçilik reji
minin, inhisarlar zencirinin, imtiyazlar saltanatı
nın esiri kalmıştır. Nevi şahsına münhasır bir 
devletçilik kalesine sırtını dayamış ve her sahada 
kalkınma imkânlarını yalnız onda görmüş ve bu 
zihniyet potasında da hususi sermaye ve teşeb
büs faaliyetlerini, millî bünyenin iktisadi, malî 
varlıklarını, imkânlarını eritmiştir. 

Halk Partisi Devletçiliğinin Devlet kapita-
listliği ile itham edilmesini Halk Partisinin Sa
yın Sözcüsü, yanlış bir görüş olarak vasıflandır-

I rnak istiyor. Halk Partisinin Devletçiliği ferdî 
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ve hususi teşebbüsü tamamen inkâr eden bir sis
tem değildir diyor. Halk Partisinin Devletçiliği 
filhakika Kari Marks'm develope ettiği iktisadi 
sosyalizm doktrinine tamamen intibak etmemek
tedir. Fakat ona büyük bir iltifat gösteren orta 
çapta bir devlet kapitalistliği olduğu da inkâr 
edilemez. 

Sayın arkadaşlar, pek iyi bilirsiniz ki, başlıc ı 
iki iktisadi doktrin vardır. Birisi liberalizm, diğe
ri de sosyalizmdir. Beşer takatinin, kabiliyeti
nin neler yartmaya ve yapmaya muktedir bulun
duğunu ispata geniş imkânlar vermiş olan libe
ralizm Avrupa ve Amerika medeniyetlerinin te
mel taşlarını teşkil etmiştir. Kari Marks'ın can
landırdığı sosyalizm ise beşer karakterinin, ze
kâ ve istidat istürkürünün teşekkülüne ve tema
yüllerine uymaması; cemiyetin nizam ve intiza
mını sarsan-girift nazariyeler ihtiva etmesi, in
san hak ve hürriyetlerine, din, aile ve mülkiyet 
gibi fıtrî akidelere, bağlılıklara saygı göster
memesi itibariyle medeni ve müterakki memleket
lerde aynen revaç bulmamıştır. Fakat ekonomik 
ve sosyal hâdiseler ve ihtiyaçlar genişledikçe hu
sule gelen huzursuzluklar, iktisadi krizin karşı
sında liberalizm üzerinde ehemmiyetli rötuşlar 
yapmak zarureti hâsıl olmuş ve ortaya etatism 
veya dirijism gibi yeni yeni formüller atılmıştır 
ve böylece Devletin iktisadi, sosyal mevzulara 
müdahalesi daha doğrusu bunları murakabesi 
mümkün görülmüştür. Fakat hiçbir zaman yer
li ve yabancı hususî sermayeleri, teşebbüsleri 
iktisadi faaliyet sahalarından uzaklaştıracak, 
memleketin iktisadi mekanizmasını, manivelasını 
tamamen Devletin emrine geçirecek, Devleti 
tüccar ve fabrikacı yapacak, bilhassa otoriter, 
totaliter bir Devlet zihniyetinin iştiha ve ihtira
sına âlet olacak bir vaziyet ihdasına cevaz veril
miş değildir. 

Halk Partisinin devletçiliği ise işte bu yola 
sapmış ve icazetnamesini tahakküm ve istismar 
politikasının vesikası olarak bizzat hazırlamış ve 
imzalamıştır. 

Memleket nüfusunun % 82 sini teşkil eden 
çiftçi kitlesini binlerce senelik karasabanla, neo
litik devirlerin yadigârı olan kağnı ile bozuk, de
jenere tohumlarla, mahsullere arız olan hastalık
larla başbaşa bırakmayı ve sadece çok kârlı iş
lerle, nakliyecilik ve sanayi mevzuları ile işti
gal etmeyi devletçiliğin yegâne şiarı, mümeyyiz 
vasfı telâkki etmiştir. Fakat esefle kaydetmek 
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| lâzımdır ki, her ikisini de başaramamış ve mil

letin milyonlarını, milyarlarını büyük çapta 
I heder etmiş yolcuyu, müstehliki binbir sıkıntı

nın, müşkülâtın baziçesi, esiri kılmıştır. Bu ha
kikatin acıklı, tipik bir misalini, delilini vere
yim. 

Halk Partisinin son Hükümet Başkanı îz-
I mir'de «bizde Öyle fabrikalar kurulmuştur ki, 

mamullerini hariçten alsak bize on defa daha 
ucuza gelir» demiştir. Kurduğu Devlet sanayii 
ile öğünen bir partinin bu itiraf karşısında düş-
düğü gülünç vaziyetin takdirini yine aynı parti 
erkânına bırakırım. Çünkü halk, esasen takdi
rini kullanmış bulunmaktadır. 

Sayın sözcünün gururla bahsettiği deniz nak
liyeciliğine gelince: Denizyolları İşletmeciliği 
imtiyazını üzerine almış olan Devletin evvel emır-

I de Türkiye sahillerinin genişliği, iç ve dış tica
retimizin. iç münakale ve liman işlerinin mevcut 
ve müstakbel vaziyetleri bakımından ne çeşit ve 
ne tipte yolcu ve yük gemilerine ihtiyaç bulun
duğunu Halk Partisi iktidarının bir türlü tes-
bi't edememiş, her biri ayrı ayrı iş mevzuların a 

j taallûk eden işletmeleri bir arada, Denizyolları 
İşletmeciliği namı altında toplamanın idari ve 
ekonomik bakımdan mahzurlarını kavramamış. 
yolcu ve eşya nakliyatında Devlet inhisarcılığın m 
hususi teşebbüsü, sermayeyi, armatörü haksız 
olarak ızrar etmesine kıymet ve ehemmiyet ver
memiş, Devlet Denizyolları İşletmesinin ticari iş
letmecilik şartlarına, prensiplerine riayet etmi 
yen, işletme maliyetlerinin randıman ve ranta-
bilite hesaplarının rasyonel icaplarına intibak et
in iyen sun'i ve gayriiktî'sadi bir teşekkül halinde 
oluşunu mahzurlu görmemiş bulunmasını belirt
mek lâznndır. Bu şartlar ve vaziyetler altında 
yürütülmüş ve Devlet Hazinesine dayanılarak 
yaşatılmış olan Devlet Denizyolları nakliyeciliği
nin memlekete faydalı olduğunu iddia edebilmek 

| için, akıl ve mantık icaplarına, ekonomik pren
siplere kıymet vermemek lâzımdır. 

j Arkadaşlar, bu mevzuda ve Amerika'dan mu-
j bayaa edilen ve iştira bedeli 7 milyon lira olduğu 

hnlde 35 milyon liralık tamirat ve tadilât masrafı 
i ile 42 milyon liraya mal olan 6 geminin macera-
I lan, hazin sahneleri etrafında vaktiyle bu kür-
j süde hayli konuştuk, tenkidlerimizi yaptık. Bun-
' lan tekrara lüzum görmüyorum. Çünkü Halk 
İ Partisi erkânınca malûmdur. Meclis zabıtlarında 
i da mahfuzdur. 
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Sayın sözcü Faik Ahmed Barutçu, Hükümet 

programında, Devlet çapında uzun vadeli bir 
plânın hazırlanması mevzuuna ait bir kayıt bu- ı 
Ilınmadığına işaret ederken, Halk Partisinin 25 j 
sene bu memleketi plânsız ve programsız idare 
ettiğini hatırlamalı idi. Bu mevzuda kendileriyle 
yaptığımız hararetli tartışmalara rağmen müs
pet bir netice alamadığımızı aklında tutmalıydı. 

Halk Partisi Hükümetinin son Başbakanı. Mec
lis kürsüsünden, iş başına geldiği zaman, memleke
tin kalkınma istikametlerini ve imkânlarını tâyin 
ve tesbit eden bir Devlet plânının mevcut olma
dığını gördüğünü ve fakat lüzumuna inandığı 
böyle bir plânı hazırlatacağını ifade ve yad et
mişti. Lâkin bu sözde de diğerleri gibi durulma
mıştı. Sayın sözcünün bu ciheti zühul veya te-
gafül etmesine imkân verilemez . Demokrat Par
tinin Halk Partisi gibi plânsız çalışmıyaeağına 
emin olmak lâzımgeldiğine işaret etmek yerinde 
oluî. 

»Sayın sözcü, bütçede tasarrufun, Devlet mas
raflarının yerinde sarf edil meşini temin eylemek
tir. Tasarruf, hizmetleri kısmak veya yapmamak 
mânasına alınamaz, diyorlar. Fakat burada unut
tukları nokta, Devlet masraflarının ancak, ras
yonel çalışma esaslarına göre ayarlanmış bir 
Devlet teşkilâtı, mevcut olduğu takdirde yerinde 
sarfedilmesi tasarrufu ifade eder. Halbuki mu
ayyen bir plâna göre işliyen rasyonel, rantabl 
bir Devlet cihazı, kurulmamış olan bu memle
kette bütçe giderlerinin mühim bir kısmı hukuki 
ve teknik mânada israflardan yakasını kurtara
mam iş bulunmaktadır, israf işte bu bakımdan 
varittir, ve vâkıdır. 

Bütçelerin her yıl geçen yıla nazaran artma
sı medeni memleketler için gayet tabiî olabilir; 
o şartla ki, artış, istihsali fazlalaştırmaya, ekono
mik kalkınmayı desteklemeye, gelir kaynaklarını 
takviyeye masruf gayretlerin neticelerine bağlı 
kalsın. 

Halbuki bu memlekette istihsal ve gelir kay
nakları artmamış ekonomik kalkınma başarıla
nı amıştır, Bizdeki bütçe giderlerinin artışları 
müspet ve verimli değil, menfi ve zararlı olmuş
tur. Her yılın bütçeleri ayrı, ayrı tetkik ve tah
lile tâbi tutuldukları takdirde bu hakikatları 
görmek ve anlamak güç olmaz. Devlet bütçeleri
ne ait tenkidlerimiz bu cihetleri sarahatle, mu
kayeseli rakamlarla tebarüz ettirmiş bulunuyo
ruz. Sayın sözcüye bu baptaki mütalâalarımızı j 
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ve tenkitlerimizi Meclis zabıtlarında dikkatle oku
malarını tavsiye ederiz. 

Sayın sözcü bu memlekette vergi yükünün 
millî gelire kıyasen ağır olmadığını iddia ediyor. 
Bu iddiayı ileri sürerken Halk Partisi iktidarı
nın son Maliye Bakanı tarafından, Gelir Vergi
si Kanununun müzakeresi esnasında, vergilerin 
adaletsizliği hakkında vâki beyanatın hatırlan
ması lâzımgelirdi. Vergilerde adalet prensipini 
kuramamış olan Halk Partisinin vergi yükünü, 
millî gelire göre ağır bulmaması elbette mânâsız 
ve mesnetsiz kalır. 

Âdil vergi sistemlerine dayanan diğer me
deni memleketlrin millî gelirleriyle vergi yük
leri arasında mevcut nispetlerin ele alınması, mu
kayeselere girişilmesi cidden abestir. Diğer ta
raftan bu memlekette millî gelirin sağlam esas
lara inanılır kaynaklara dayanılarak tesbit edil
miş olduğu da iddia edilemez. Sonra bu mem
lekette millî gelirin ne kadar adaletsiz ve anar
şik şartlar altında vücut bulduğunu da göz 
önünde tutmak lâzımdır. 

Büyük halk tabakalarının bilhassa memle
ket nüfusunun % 82 sini teşkil eden rençber sı
nıfının millî gelirdeki iştirak hissesinin ne ka
dar cılız olduğu da teemmül edilince vasıtasız, 
bilhassa vasıtalı vergiler, salmalar gibi vergi 
yüklerinin bu kısım halk için ağırlığını takdir 
etmek kolayca mümkün olur. Bu itibarla da ay
nı zamanda müstehlik olan müstahsili himaye 
sisteminin mevcudiyeti iddiası kısır kalmakta
dır. Sayın sözcü, Devlet gelirlerinde husule gelen 
gerilemelerin vergilerde tenzilât yapılacağının 
veya kaldırılacağının vatandaşlara beyan edil
miş olmasından ileri geldiğine işaret etmekte
dir. İliç şüphe yok ki, bu memlekette nihayet 
vergilerde adalet prensipi tesis edilirken bir kı
sım vergiler indirilebilir ve bir kısmı da kaldı
rılabilir. Fakat gerilemelerin başlıca hattâ ye
gâne sebebi, Halk Partisinin takip ettiği iktisa
di ve malî politikanın, vergi sisteminin bizza-
rure yarattığı sıkıntılarda, buhranlarda aramak 
daha isabetli olur. 

Bütçe açıklarını kapamak için Halk Partisi 
iktidarının evvelâ emisyonlara, vergi nispetleri
ni artırmaya baş vurmuş olduğunu ve sonra da 
istikraz ambarına daldığını ihmal ederek, unu
tarak istikrazlarm halkı tasarrufa alıştırmak 
gayesine matuf bulunduğunu Sayın Barutçu'-
ııuu iddia etmesi ciddî telâkki edilemez. 
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Adaletsiz ve iptidai, bozuk bir vergi siste- I 

mini 25 sene idame ettirmiş olan Halk Partisi
nin Gelir Vergisini ihdasa teşebbüs etmesi ha- ' 
kikatte .bir vergi reformu ele almak değildi. ' 
Verimli yeni vergiler sağlamak maksadına ma
tuftu. Bunun delilini, Gelir Vergisi Kanunu ta
sarısının gerekçesinde, artan Devlet masrafla- ı 
rmın verim kabiliyeti yüksek bir temel vergi 
sistemi sayesinde karşılanmak istenildiği yolun- , 
da vâki izahta görmek mümkündür. Antisos-
yal olduğu itiraf edilen, istihlâk ve istihsal j 
maddelerine ve dolayısiyle bütün müstehliklere ı 
yükletilen Muamele ve İstihlâk Vergilerinde, j 
iptidai ve zararlı bir vergi mevzuu olan Sayım 
Vergisinde, fakir, perişan bir hayatın sıkın
tıları içinde kıvranan mükelleflerle zengin, mü
reffeh bir hayatın hazzı ve huzuru içinde ya- I 
siyan mükellefler arasındaki bariz malî kudret 
farkını göz önünde tutmıyarak bu iki sınıf mü
kellefi aynı nispet ve miktar üzerinden maktu 
bir vergiye tâbi tutan Yol Vergisinde ve sair 
'bu kabil vergilerde* « reform » ihtiyacını duy
mamış olan Halk Partisi İktidarının bir vergi 
reformuna doğru gittiği iddiasını ciddî telâkki j 
etmeye akıl ve izan elbette müsait davranmaz. I 
Bunu aneak, vergi sistemi, ekonomik bünye ip
tidai bir kisve taşısken, lüks, modern, pahalı 
nümayişler, alayişler yapmaya mütemayil bulu
nan, ayakta çarık, 'bacakta potur dururken ba
şa silindir şapka ve sırta frak caket geçirmekte 
mahzur görmiyen Halk Partisi zihniyeti tasvip 
ede/bilir. 

Sayın sözcünün, biziin de gayemiz vasıtalı 
vergileri azaltmak ve vasıtasız vergilerin mem
balarını kuvvetlendirmekti, demesi karşısında 
acaba gülelim mi, yoksa bu memleketi uzun yıl
lar idare etmiş zihniyete bakarak ağlıyalım mı? 

BAŞKAN — Efendim vaktiniz gelmek üze
redir, birkaç dakikanız kalmıştır. Yazınız bit
mediğine göre bu hususu heyete arza mecbu
rum. (Devam etsin sesleri). 

GEDİK (Hakkı - Devamla) — Efendim, bir
kaç sayfalık sözüm kalmıştır. Fakat'bendeniz 
diğer arkadaşlarımın da söylemelerine imkân 
vermek üzere, nihayet sözlerimin sonu ve çer-
eçvesi malûm bulunmuş olması itibariyle, ko
nuşmamı burada kesiyorum. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutup son- | 

ra oyunuza sunacağım. i 
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Yüksek Başkanlığa 

Hükümete bir an evvel söz verebilmek ve iti
mat oyunu sağlamak maksadiyle söz istiyenle-
rhı konuşma müddetinin 10 dakika olarak ka
bul edilmesini teklif ve rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili Bursa Milletvekili 
VaJhram (Andre) Erozan (Agâh) 

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — 
Usul hakkında konuşacağım. 

Arkadaşlar, tüzüğümüz ve Anayasamız mu
cibince Büyük Millet Meclisinde milletvekille
rinin konuşma hakları mutlaktır. Bunu takyit 
eden ancak 1 - 2 kayıt vardır o da, yazılı olan 
konuşmalara ancak 20 dakika ayrılmıştır. Bu
nun istisnası da, gurup namına konuşan arka
daşlardır. Şimdi, Anayasa ve tüzük gereğince 
milletvekillerinin konuşma haklan mutlak ol
duğuna göre, buna muhalif olan böyle bir öner
geyi Makamı Riyaset, Büyük Millet Meclisinin 
tasvip veya ademitasvibine arzedemez. Bu iti
barla bu önergeyi geri almasını, önergeyi ver
miş olan sayın arkadaşlarımdan rica ederim. 
Konuşma müddetlerinin uzaması cihetini, söz 
alan sayın arkadaşların, elbette kendd siyasi 
izanlariyle takdir edeceklerine emin olmak iste
rim. 

EROZAN (Agâh - Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; Muammer Alakant arkadaşımızın söz
leri doğrudur. Yalnız kifayeti müzakere hak
kında nasıl teklifler vâki oluyorsa bizim de bu 
teklifimiz, vaktin darlığı sebebiyle Hükümete 
bir an evvel itimat oyu verilmesini temin mahi
yetindedir. Eğer müzakerenin bugün bitmesi 
mümkün olur ve Hükümete söz verilirse dolayı
siyle Hükümet bugün itimat oyunu almış olur. 
Yoksa üç günden beri devam eden müzakere 
pazartesiye kalacaktır. Hükümetin bir haftadan 
beri Yüksek Heyetinizin itimat oyunu almaması 
durumunu yüksek takdirinize arzederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Riyaset Divanı bu 
mevzu üzerinde düşündü. Yazılı olarak kürsüde 
konuşan arkadaşların Tüzük gereğince 20 da
kika konuşma yetkisi olduğu aşikârdır. Yazısız 
olarak konuşanlardan, bunun delaletiyle, konuş
maların 20 dakikadan fazla sürüp veya sürmi-
yeceği mucibi münakaşadır. Bu itibarla bugün 
konuşmaların 10 dakika olarak tahdidini isti-
yen bu takriri heyeti umumiyenizin reyine ar-
zetmekten feragat ediyorum. Yalnız 20 dakika 
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konuşma tahdidi yazılı olarak konuşmak isti-
yenlere maksur kalmaktadır. 

Şimdi bir de müzakerenin yeterliği hakkın
da takrir vardır. Bunu okutmak mecburiyetin
deyim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Hükümet programı hakkında muhalefet par
tileri teııkidlerini bildirmişler, tarafsızlar da, 
yana ve karşıya yeter derecede söz söylemiş ol
duklarından müzakerenin yeterliğine karar ve
rilmesini teklif ediyoruz. 

2 . VI . 1950 
Konya Milletvekili Rize Milletvekili 
Hidayet Aydmer İzzet Akçal 

Konya Milletvekili Samsun Milletvekili 
Abdi Çilingir İsmail Işın 

Konya Milletvekili Konya Milletvekili 
Ziya Barlas Murat Âli Ülgen 

Konya Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
Saffet Gürol Ferit Alpiskender 

Samsun Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Hadi Üzer Rifat Taşkın 

İstanbul Milletvekili Ankara Milletvekili 
Hüsnü Yaman O. Ş. Çiçekdağı 

Konya Milletvekili 
Rifat Alabay 

TEKELİOĞLU (Sinan - Seyhan) —Yeterlik 
aleyhinde söz isterim. 

BAŞKAN — Yeterlik takriri üzerinde söz 
alan Tekelioğlu, buyurun. 

TEKELİOĞLU (Sinan - Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, yeni demokratik sisteme girmiş olan 
bir Mecliste bilhassa Hükümetin programının 
leh ve aleyhindeki konuşmaları tahdit etmek 
her hakle doğru olmasa gerektir. Müsaade eder
seniz, halen bağımsızlardan ve belki de muhalif 
veya muvafık partilerden konuşacak arkadaşlar 
vardır. Bendenizin ismim nıevzuubahis olduğu 
için, elimizdeki tüzüğe göre konuşma hakkım 
vardır. Bu konuşma hakkımın mahfuz tutulma
sını rica ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

ÜRGÜPLÜ (Suad Hayrı - Kayseri) — Söz 
isterim. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi konuşacaksınız? 
ÜRGÜBLÜ (Suad Hayri - Kayseri) —• Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÜRGÜBLÜ (Suad Hayri - Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar; bağımsızla), bir liberal par-
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j ti hüviyetinde Mecliste ispatı vücut etmemekte

dirler. Eğer bağımszlar bu hüviyette huzuru
nuzda bulunsalardı sözcülerinin konuşması hu
susunda böyle bir karar almak isabetli olurdu. 
Fakat böyle bir hüviyet taşımayınca, bağımsız
ların konuşmasını tahdit etmenin doğru olmı-
yaeağı kanaatindeyim. Onun için böyle bir ka
rar ittihazının lüzumsuzluğuna kaniim. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde mütalâada 
bulunan arkadaşların noktai nazarını tasvibi
nize arzediyorum. Yeterlik takririni kabul bu
yuran arkadaşlar lütfen ellerini kaldırsın. 
(Sesinizi işitemiyoruz sesleri) 

Efendim; takriri, kabul edenler ellerini kal
dırsınlar. (Ekseriyet yok sesleri) (Var, var 
»esleri). 

Takririn kabulünü arzu etmiyenler, müza
kerenin. devam etmesini istiyenler ellerini 
kaldırsın... 

Takrir kabul, edilmemiştir. 
Söz Muharrem. Tuncay'ındır. 
ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — 

Söz alanları lütfen okur musunuz1? 
BAŞKAN —• Otuz dört isim var. Arkadaş 

konuştuktan sonra okurum. 
TUNCAY (Muharrem. - Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar. Millî iradeye dayanılarak 
kurulan Büyük Millet Meclisinin sinesinden 
çıkan Hükümetin programını hep beraber din
ledik. Yine bu çatı altında muhalefet adına ko
nuşan muhalefet sözcüsünün de sözlerini din
ledik. İfade etmek ihtiyacını duymaktayım ki, 
muhalefet namına konuşan sayın arkadaşım da
ha sözlerinin ilk başında 14 Mayıs gününün 
mânasını Hükümetin görüşüne ve bizim gürü-
şihnüze uygun bulamadığı kanaatini huzuru
nuzda arz-ederkcn onun başında hukuk pren
siplerinden bahsetmeyi faydalı bulmuş ve bu 
vesile ile uzun zamandan beri iktidarda kala-
bi'mek için, şef sistemini devam ettirebilmek 
iç'ıı, zümre saltanatını uzun bir zaman muha
faza edebilmek için vatandaşların en tabiî hak
la ına bile riayet etmiyen bir müessesenin söz
cüsü olarak huzurunuzda konuşurken kendile
ri. böyle olsa dahi bizim anlayışımıza uygun 
olarak hukuk prensiplerinin mânasını anlamış 
bulunuyorlarsa onların, hesabına sevinç duy
makta olduğunu arzetmeyi bir vazife bilirim. 

Evet, hakları var, 14 Mayıs gününün mâna-
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sim bizim kadar idrak etmek imkânına malik 
olamazlar. Bu memlekette şef sistemini devam 
ettirmek istiyenler, bu memlekette zümre 
saltanatını devam ettirmek istiyenler, İm mem
lekette vatandaşların feryatlarına karşı ku
laklarını tıkamış olanlar bu memleketin israfil 
manzarası karşısında gözlerini kapamış olan
lar elbetteki sizler gibi 14 Mayıs günü anlamak 
iktidarına malik olamazlar. 

Aziz arkadaşlar, bu vesile ile muhalefet söz
cüsünün bâzı sözlerine temas etmek ihtiyacını 
duymaktayım. Birtakım işlerden bahsetmek 
istiyorlar. Buna temas etmek ihtiyacını duy
maktayım. 

Böylece mazlum bir eda ile ve bir çehre ile 
huzurunuza çıkmak istiyorlar. 

Biz milletvekili olarak ifade etmek isteriz 
ki, memleketin menfaatine uygun olarak yapıl
mış olan, vatandaşın ıstırabına cevap verecek 
bir durum içinde karşımıza dikilen işleri başar
mak kudretini göstermiş olan ellere elimizi 
uzatmaktan şeref duyan insanlarız. Fakat hu
zurunuzda, memleketin karşısında bütün çıp
laklığı ile dikilen bir hakikat karşısında dur
duktan sonra, müsaade ederseniz, onların fikir
lerine iştirak edemiyeceğimizi huzurunuzda 
belirtmek isteriz. Bu memlekette vatandaş 
olarak, köylü olarak elinde kalmış tek ceketi
ni satmak pahasına, tarlasında kalmış olan tek 
kel keçesini satmak pahasına verdiği vergilerle 
meydana gelen işler eğer bu fedakâr vatanda
şın menfaatine uygun olarak yapılmış bulunu
yorsa, ona diyeceğimiz yoktur. Fakat bir taraf
tan vatandaş ihmal edilmiş, öbür taraftan ıstı
rap içinde bırakılmış, buna mukabil bir miras
yedi zihniyeti ile sarfedilmiş ise ona ne diye
ceklerdir? Haylıca onun karşısında durmak 
mecburiyetini hissetmekteyiz. 

Dünyanın atom devrine girdiği bu devirde 
köylü vatandaş Kurunu Vustai bir hayat içinde 
çıra devrine mahkûm edilmiş iken dünyanın 
bu atom devrinde vatandaş iktisadi bir düzen
sizlik içinde sıhhat imkânlarından mahrum bir 
durum içinde yolsuzluktan kıvranırken, biraz 
evvel arzettiğim gibi yine aynı zihniyetle iş 
yaptıklarını iddia eden insanlar bir vekil gele
cek, birkaç milletvekili gelecek, onların istira-
hatini temin edebilmek için hepimizce malûm 
olduğu üzere kâşanelere, mefruş dairelere, sa
lonlar ve nihayet şurada burada sarfedilmiş bu-
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j lunuyorsa, müsaade ederlerse memleketin tam 
I menfaatine, köylü ve şehirli vatandaşın tam 
j menfaatine bir işin yapılmış olduğunu iddia et

mek imkânına malik olamazlar. 
Arkadaşlarım, halen yapılan bu işler ne ka

dar hüsnüniyete dayanarak yapılmış olsa dahi, 
geçen senelerle bu zamanı karşılaştırdığı zaman 
makûsen mütenasip bir rakamla karşı karşıya 
kaldığımız takdirde iş yaptık diyen insanların 
ancak kaplumbağa yürüyüşü ile yürüdüklerini 
hatırlatmak isterim. 

Arkadaşlar, harbi önümüze sererek birta
kım vaziyetle karşımıza çıkmak istiyen bu in
sanlara İkinci Cihan Harbinin bizim önümüze 
serdiği nimetini ve onların yaratmış olduğu 
durumu idrak etmiyen insanlara yalnız huzu
runuzda şunu hatırlatmak istiyorum. Acaba 

I harbden sonra 100 - 150 lira yevmiye alan ve 
Avrupa'ya seyahata gönderdikleri arkadaşları, 
Avrupa'dan avdet ettikten sonra harbe girmiş 
olan memleketlerin durumlarını, İtalyayı, Fran
sa ve Almanya'yı gördükleri zaman, harbden 
çıkmış olan bu memleketlerin kısa bir zaman 
içinde aklı başında bulunan insanların yardımı 
ile mesaisi ile nasıl bir manzara içerisinde bu
lunduklarını ifade etmek ihtiyacını duymuş-

i 1ar mıdır? 
Aziz arkadaşlarım. Biraz daha ileriye gide-

j lim. Bize benziyen ve hiç harbe girmemiş mem-
ı leketleri, bu arkadaşlar dolaştıkları zaman Is-
I viçre ve İsveç'i gezdikleri zaman oradaki insan-
| ların refah ve saadet içinde, ve köylü vataııdaş-
i ların ceplerinin para ile dolu yaşadıklarını mü

şahede ederek bunları da ifade etmek ihtiyacı-
i nı duymuşlar mıdır? 
j O halde bu memleketin kabahati nerede? 
j Neden acaba? Bu toprağın altında Cenabıhak 
I nimetlerini mi esirgemiş, bu toprağın üstünde 
i güzellikler ve nimetlerini mi esirgemiş, bu top-
| rağın üstünde yaşıyan vatandaşlar mı tem-
j bel, bu toprağın üstünde yaşıyan vataudaş-
i 1ar mı zeki değil? Haşa, hayır, bir ha-
\ kikatla, karşı karşıya bulunuyoruz, o da 
i bütün bu kakikatlai'i anlamak kudretin-
| den mahrum bulunan keşmekeşlik, bece-
| riksizlik içerisinde kıvranan halk Partisi 
i Hükümetlerinde görmek lâzımgelir. (Sol-
! dan, alkışlar). Görüyorsunuz ki, bu kadar im-
j kânlar karşımızda durduğu halde, memleket bu 
• kadar ıstıraplı bir manzara içinde bulunuyor-
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larsa bunun mesuliyetini taşımış insanların mera- J 
leket hesabına malî bir suç işlediklerini arzet-
mek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bu hususta kıymetli sa
atlerinizi fazla işgal etmek istemiyorum, insan 
mütemadiyen bu konular üzerinde konuşabilir. 
Şimdi sözlerimi Adnan Menderes Hükümetinin 
programına intikal ettiriyorum. Adnan Men
deres Hükümetinin programının ana hatlarını 
tetkik ettiğimiz zaman dünün bütün ıstırapla
rını kavrıyan, bugünün ihtiyaçlarını kucaklı-
yan halden istikbali tâyin etmesini bilen güzel 
bir görüşün" ifadesi olduğundan dolayı huzuru
nuzda tebrik etmeyi vazife bilirim arkadaşlar. 

Evet, gören, hisseden bütün cesaretiyle 
ayakta duran bir manzara ile karşımızda beli
ren bu programın, yarın muvaffak olacağına 
asla şüphemiz yok. Yalnız şunu da huzurunuz
da arzetmeyi vazife bilirim ki, bugün bu yokla 
yürümesini bilen bu Hükümete, Büyük Milleti
miz ve Büyük Millet Meclisi asla yardımdan ge
ri kalmıyacaktır. Doğru yolda gittiği takdir
de, millet olarak, Büyük Millet Meclisi olarak 
onun arkasındayız. Fakat bu hakikat yolundan 
ayrıldığı takdirde siz muhterem milletvekilleri
nin, tek bir işaretiyle kendilerini devireceğimizi 
de akıllarından çıkarmamalıdırlar. 

Bu inançla ifade ediyorum Adnan Mende
res Hükümeti bu yolda yürüyecektir, kendile
rinin Allahm da inayetiyle muvaffak olmaları
nı diler, sizleri hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar). 

MOCAN (Şevket - Tekirdağ) — Arkadaşlar; 
iktidarın tenkidini bazan hayretle, bazan ümitle, 
bazan teessür ve dikkatle dinledim. Bu tenkidin 
içindeki dört nokta üzerinde durmayı, beni bu
raya gönderen milletime karşı kendimi vazifeli 
gördüm. 

Bu noktalardan birincisi; eski iktidarın ten
kidinin besmelesinde: Yalnız bütün Türkiye'nin 
değil, bütün bir demokrasi âleminin bir şaheseri 
olarak tavsif edilen programımızın ilk satırların- I 
da ne kadar müşkül şartlar altında iktidarı al- ! 
dığımızı izah ve bu müşkülleri ileri sürmemizi 
ilerdeki ademi muvaffakiyetimize bir zemin hazır- j 
ladığımıza delil olarak ileri sürüyorlar ve bu- I 
günkü iktisadi perişanlığı ve müşkülleri bu şart
lar içinde ancak başarılı bir muvaffakiyet diye j 
müdafaa ediyorlar. Bu zorlukları düşünmememi- I 
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zin de bir insafsızlık olduğu ileri sürülüyor. Ben 
de cevabıma şu besmele ile başlıyacağım: 

Bu zorlukları bir müdafaa silâhı gibi kulla
nan eski Hükümetin bir seçim beyannamesini oku
muştum. Bunu seçimden beş gün evvel seçim 
bölgeme giderken gece otomobilde dikkatle oku
dum. Bu beyannamede neler yapılmıyordu. Dün
yanın en çok çalışkan bir milleti iken semeresini 
dünyadan en az alan, kerpiçlerde oturan mille
time neler vait edilmiyordu. Birdenbire köy 
yolları yapılıyor, hastaneler yapılıyor, doktorlar, 
ebeler köylere üşüşüyor, altıok, refah saadet neşe, 
huzur ve emniyet cümlelerine tahvil ediliyordu. 
Bir kuş sütü eksikti. Bir gün evvel bu cenneti 
vâideden idarenin bugün müdafaa silâhı, mu
halleri mümkün görmememizin insafsızlık ol
duğudur. Bunu söyliyen eski Hükümet yirmi 
gün evvelki beyannamesinde bu cennet va'dini 
acaba neye istinaden millete yapmıştır? İntiha
bın arifesinde bu cennet va'dinin, kendi itiraf-
lariyle, muazzam (bir martaval) olduğu meyda
na çıkmıyor mu? 

İntihap arifesinde işte böyle kocaman bir al
datma ile rey toplamaya cüret edilmiş olduğu 
meydana çıkmış oluyor, ama iradei milliye, ağzı 
sütten yandığı için yoğurdu üfliyerek yedi. Mil
let aldanmadı. Büyük Milletime «geçmiş olsun» 
derim. 

Adnan Menderes'in cihana hediye ettiği bu 
program, içinde ne eksik? Bilgisiz, kendileri gibi 
acaip, iktisadi bir sistemin, cahil hudutsuz bir 
Devletçiliğin tazyikiyle can çekişen hangi muz-
taribin derdine derman olmıyan bir nokta var? 
(Feridun Fikri Düşünsel'e hitaben) gülme kar
şımda öyle, iyi dinle, not al! 

BAŞKAN — Efendim sözünüze devam edi
niz. 

MOCAN .(Şevket - Devamla) — Biz Devlet 
Hazinesini geçim vasıtası telâkki etmiş kimse
ler değiliz, alm terimizle kazanan, kazandığın
dan Devlete vergi veren Devletin satvetini temin 
eden kimseleriz bu programın azametini anlarız. 
Devlet Hazinesinden geçim teminini meslek edin
miş, olanlar Hazine üzerine yüklenmiş, at sinek
leri gibi yaşamış insanlar... Bu programdan bir-
şey anlamaz. 

ATALAY (Sırrı - Kars) — Bu ne biçim ko
nuşmadır?... Bu şekle nasıl razı oluyorsunuz? 

BAŞKAN (Mocan'a) — Lütfen konuşmanıza 
devam ediniz, münakaşa etmeyiniz. 
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AT AL AY (Sırrı - Mörö) — Öyle konuşma

sın, biz de konuşuruz. 
BAŞKAN — Lütfen! 
MOCAN (Şevket - Devamla) — Bırakın ko

nuşayım öyle ise... 
Programda ümitle dinlediğim ikinci nokta; 

orman meselesidir. Türk Milleti kendilerini is
temiyor: Onların cezasını vermek için belki en 
büyük sebep ve bizi büyük bir borcun altında bı
rakan, milletin ıstırabirii hafifletmek için, bir 
zaman icra memuru refakatinde, lfrarakrai ka
dar getiren âmil; orman davasıdır. KentîÖe^tein 
yıkılmasına da en büyük âmil de budur. Öizl 
buraya getiren millet karşısında müddetsiz borç
lanmanın icra memuru kapımızda beklerken bu 
derin dâvayı sükûtla geçiştirmeleri bana bi
raz ümit verdi. Kısaca diyorlar ki; alınacak ted
birleri görmek isteriz. Bu beyanatı günah itirafı 
telâkki ediyorum. Halk Partisi iktidardan çok 
daha güç olan bugünkü murakabe vazifesinde, bu
nun gibi yaptığı hataları itiraf ederek, kendini 
bu hataları müdafaa mevkiinden kurtarırsa, ına-
zîden daima bahsederek bir nevi milletin ellerin
den aldığı, sandalyanm bir evkaf mütevellisi 
iddiasından vazgeçerse eski acı derslerden de isti
fade ederek bizim programımızdan daha uygun 
programla gelirlerse ve onları karşımızda yapıcı 
bir murakıp, bir muhalefet olarak bulursak ken
dilerini daima hürmetle selâmlıyacağız. Yalnız 
bif tek şey var, Allah ve millete hesap veremiye-
öekleri bîr nokta vardır, o da orman faciasıdır. 
Bıi faciada alınacak tedbirleri soruyorlar. ' Ben 
kendilerine bir parça izahat vereyim: 

Memlekette bugün bir Orman Kanunu yoktur. 
Orman dükkâncılığı kanunu vardır. Biz Orman 
Kanunu yapacağız. Bugünkü Orman Kanunu 
millet kadar ormanı da tahrip etmiştir. Ortaça
ğın baltasının kıymadığı ormanları kökünden ka
zınmıştır. İstanbul surundan Istıranca'ya dür
bünle bakılırsa saklanmak istiyen tavşanların 
kulaklarından başka birşey görülmez. Bu gibi 
sakat kanunları tatbik mevkiinde olanların salâ
hiyetini kötüye kullananların rüşvet imkânlarını 
nasil tahrik ve teşvik ettiği malûmunuzdur. 

Boyunduruğuna bir çivi bulamıyan milleti 
zorla kaçakçı yapmışlardır., Milletin de, memu
run dâ ahlâkini orman kadar onlar mahvetmiş
tir. Biz orman dâvasını istiklâl kadar ehemmiyetli 
buluruz. Ormansız bir memleket çöl olur. Susuz 
kalır halkı çölde göçebe olur, orada medeniyet 
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olmaz. Bir ağacın kıymeti bir nüfustan daha 
fazladır. Fakat bugün bir balta ormanı da, mil
leti de içtimai ahlâkı da birbiriyle yarış ederce-
sfaıe tahrip etmiştir. Biz ağacı, milleti ve içtimai 
ahlâkı kttrtaracak hakiki bir Orman Kanununu 
yeniden yaratmak istiyoruz. Temiz mühendis
lerimizi Devlet depolarından kurtarıp kantarcı
lıkta israf ettirmiyeceğiz, Teknik çerçeveleri dâ-
halinde kıymetli orman mühendislerimize mek
tepte okuduklarını tatbik imkânı verecek bir ka
nun yapacağız. 

Bu saydığım faciaları Halk Partisi benden 
daha; iyi biliyordu. Beş senedir yazılarımda, 
feryatlarımda iştirak eden Halk Partisinin se
vimli dilbaza Feridun Fikri ve îneedayı benden 
daha müteessirdirler. Halk Partisinin en mesul 
makamını işgal ede» Nihat Erim Raif beyin oğ
ludur. Kendisinin ormanını da bu kanunla al
mışlar. 

Bir Milletvekili — Şahsiyata girme. 
BAŞKAN — Rica ederim. Riyaset vazifesini 

yapmakta hassastır. 
MOCAN (Şevket - Devamla) — Rica ede

rim. Bu bir misaldir, hâdisedir. Ben hâdiseleri 
konuşturuyorum. 

Nihat Erim her vesile ile ormanımda çöp kal
madı dermiş, hakikaten hakkınız var, bu kanun 
ormanları muhafaza etmiyor, kanaatinde imiş.. 

Bu orman faciasının devam müddetince bal
talık sakini 2 750 602 vatandaştan her gün An
kara'ya heyetler gelirdi, bir lokma ekmek im
kânının verilmesini isterlerdi. Eski Sıhhat Ba
kanının da ormanı varmış, «benim de ormanımı 
aldılar, bu kanun muhafaza yerine tamamen or
manları kesti» dermiş. 

Şimdi Halk Partisinin en güzel vaizleri ve 
mesul makamları nefislerinde bu acıyı tattıkları 
halde acaba niçin tashih edemediler? Niçin bir 
tek satırlık bir sual takriri bile veremediler? 
Buna kendileri cevap versinler ve o niçinin 
içinde 14 Mayısta demokrasinin doğduğunu tak
dir etsinler. O niçine kendileri cevap vereme
dikleri halde, demokrasiyi biz verdik, demokra
siyi biz kurduk.. Sanki biz köle idik de, zinci
rimizi kestiler, bizi azat ettiler. Bu lâfı kaldır
sınlar. (Soldan alkışlar) 

Hâdiselerle, vakıalarla nefislerinde bunu 
hissedip, tashih edecek kudretleri yoktu. Bina
enaleyh demokrasiyi onlar mı bize verdi, yoksa 
biz mi onlara verdik (Alkışlar) 
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Başka geçim vasıtası olmıyan baltalık sakini ı 

milyonlarca vatandaşın daha fazla intizara kud
reti yoktur, can çekişiyorlar.. Vakaa bütün mil
let yere serilmiş bir haldedir. Hiçbir köylü yok-
turki, folluğunda tavuğunun yumurtasını bek
lemesin, sigarasını ve diğer ihtiyacım temin 
için. Fakat hiç olmazsa yumurtasını, tavuğunu 
satacak kadar bir hürriyeti vardır. Bunun ya
nında orman içinde yaşıyan vatandaşların hiç
bir hürriyeti yoktur. Bunlar orman bölgelerinin 
âdeta volga esirleridirler. Volga esirlerinin ak
şamları zincirleri gevşetildiği zaman bir ekmek 
tayınları vardır. Bunlar o tayından da mahrum
durlar. 

Sizlere dün aldığım bir telgrafı açıklamak 
isterim. Bu telgraf Istıranca'dan gelmiştir. 
Midye'de odunun kentaline 52 kuruş rüsun alı
nıyor, ondan bir çizgi ile ayrılan Saray'da 53 ku
ruş almıyor. Istiranca'da ise 77 kuruş veriliyor. 
Sebep olarak ne gösteriyorlar, bilir misiniz?. Ge
çen sene Istiranca'da Orman İdaresinin bir fa
ciası cereyan etmişti. Gelen orman müfettişleri 
mütemadiyen işi kapatıyordu. Kapandıkça İsrar 
ettim, muhtelit tahkik heyeti istedim. Tahkik 
heyetinin başına kendisini görmediğim namını 
işittiğim Şevket Taşkan'ı istedik, herşey rapo
runda meydana çıktı, fakat kimseye birşey ol
madı. Hattâ bu raporu ciltleterek gelecek nesil
lere saklanmasını Orman Fakültesine tavsiye 
mektubum (Tasvir) Gazetesinde neşredildi, yine 
kimseye birşey olmadı, İddialarım tahakkuk et
mediyse madde tâyin ederek cezamı istedim. 
Mesullerin cezasını resmî dilekçe ile istedim, yine 
kimseye birşey olmadı. Zaten şimdiye kadar bu 
memlekette müzahrafat Eyfel Kulesini geçtiği 
halde bir mesul görmedim. Bahriye Vekili İhsan 
Beyden başka. İşte geçen bu zulümle o tahkikat 
küllenmiştir, inşallah yine deşeceğiz. Depoların
da pahalıya maletmişler, zarar ediyorlarmış, bu 
zarardan dolayı kaza halkına bir nevi vergi tarh-
edermiş gibi kentalinde 22 kuruş fazla alıyorlar
mış. Esbabı mucibeleri de bu. Arkadaşlar, eğer 
bu iş bugün de devam ederse, değil milletin yaka-
mızdaki icra memurlarına, müntehiplerimizin bir-
tekinedahi cevap veremeyiz. İşimiz çok aceledir. 
Millet bize müddet vermiyor, hemen hattâ bugün 
fevkalâde toplanıp, Hatipoğlu îııın bu memlekete 
belâ ettiği 4785 numaralı Kanunu derhal kaldı- -
ralım. Ondan evvelki 3116 numaralı Kanun çok 
daha iyi idi, birçok imkânları sağlıyordu, bu su

retle derhal, köylünün ekmek, hürriyet bulması
nı, nefes almasını temin edelim. Ondan sonra 
bir kongre yapalım, bu kongrede teknik mesele
lerle birlikte her şeyi alâkadarlar, teknisiyenler 
lıuzuriyle konuşalım, fikirlerini alalım. Aneak 
bu suretle teknik ve isabetli bir kanun yaratıl
mış olur. Artık işletmelerin revirlerin bugünkü 
şekliyle devamına tahammül edilemez. Bundan 
yalnız istifade eden bir zümre milyonlar edinir
ken, «Devri sabık yaratmıyacağız» diye bunla
rın üzerinde durmamazlık edemeyiz. 

Mutlaka heyetinizden rica ediyorum.. Bu sui
istimaller 'büyüiktür. Sayın Adldye Vekilinden 
sorulsun; kanunsuzluktan dolayı vatandaşların 
adliyeden hüküm alıp da orman müdüriyeti 
umumiyesinin ödediğ tazminat; yekûnu nedir? 
Bu tazminatı çarıklı millet veriyor. Onun üstün
de oturan insan kendi vazifesini suiistimal et
mişse, adliye de orman idaresini mahkûm ettir-
mişse bu niçin benim milletimin sırtından çık
sın? Bu mahkûmiyet miktarı milyonları belki 
yüz milyonları aşar. Yalnız bunun içinde zingal 
vardır ki, bir sene sonra bütün teşkilâ'tiyle 
Devlete kalacaktır. Bu memleketin bünyesini 
yıkmak için, hattâ yabancı, yıkıcı diye korktu
ğumuz düşman bir rejimin milyonlar sarfetse 
memleket bünyesinde ve ekonomisinde yarata-
mıyacağı bir suikasıt oldu; neticelendirecek ka
dar böyle kasti bir kanun yapan insanın ilk işi 
zingalin istilâsı olmuştur. Bu işten bugün millet 
20 milyona mahkûm olmak üzeredir. Bunun gibi 
daha binlerce dâva devam etmektedir. Bir de 
irtikâp ve ihtilastan mahkûm olanların mahkû
miyet yekûnunu görelim. Hattâ Türkiye dere
cesinde çürütülmüş servetler ve milyonlar dere
cesindeki suiistimallerin taHikikat raporları var
dır ve tahkik tesnit edilecek mesleler vardır. 
Bunlardan biri içimizdeki Maraş Milletvekili 
Başmüfettiş Nedim'in raporudur. Onun altı ay
lık sayı ile 20 milyon suiistimal tesbit edilmiş 
ve neticelenmiştir. Bu 20 milyondan başka bin
lerce daha tahkikat vardır. Bunun neticelerini, 
mesullerini ve milletin parasını alanları bu mil
let unufmıyacaiktır. Milletin parasını yiyen, mil
letin parasının üzerinde oturanlar için bu Mec
lisin içinde bir tetkik heyeti seçilsin. Böyle bir 
heyet bu Meclisin içinden mutlaka çıkmalıdır 
ki, bu işlerin tahkikatını yapıp vesikalarını ha
zırlayıp adliyeye teslim etsinler. 

Arkadaşlar, bir de gençlikten bahsettiler. 
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Bu da biraz tuhafıma gitti. Kültürlü gençlik ye
tiştirdik diyorlar. Yetiştirdik dedikleri o zaval
lı gençliğe ne gibi bir istikbal hazırladılar? Bu 
kültürlü gençlik kendilerine âdeta kültürlü düş
man vaziyetindedir. Bugün bir bahçıvan, bir 
küfeci, bir sütçü her yerde kendisine göre bil
iş bulabiliyor ve geçiniyor. Fakat arkadaşlar, 
onların iftihar ettikleri gençlikten, elinde üni
versite diploması ile, 'bir mübaşirlik inhilâl edin
ce, 150 kişi müracaat ediyor. Adliyeci arkada
şımız Celâl Bey burada, o söylemiştir, mübaşir
liğe, mukayyitliğe can atıyorlar. Geceleri şoför
lük yapmak suretiyle tahsilini yapmak için uğ
raşan gençlik, bir mukayyitlik için efendilerin 
seksen tanesine başvuran tavsiye mektubu ari
yan teknik üniversite diplomalı gençlik memle
ketin sakat ekonomi sistemiyle her türlü hayat 
imkânının kapandığını görür, bir mübaşirlik
ten başka geçim imkânı bulamazsa onu yetiş
tirdik diye övünülmez, o gençlik karşısında 
utanılır. 

Dördüncüsü, İkinci Cihan Harbinin güçlük
lerinden bahsettiler, ikinci Cihan Harbi, benden 
evvel konuşanların söyledikleri gibi, (Harbe 
girmek felâkettir ama, bizim girmediğimize gö
re) çok cazip tarafları vardır. Büyük fırsatlar 
elden kaçtı, altınlarla memleketi doldurmak ka
bildi, milleti zengin etmek mümkündü.. 

Alklıma gelmişken bir misal olarak arzede-
yim; benim bir travers hikâyem vardır, İngil
tere istiyordu, hem de çürük, beheri 21 lira idi, 
müracaat tarihi dahi cebimdedir, bugün yarın, 
tam üç sene sürdü. Bırakın memlekete para 
girsin, dedik. «îdiğinden, ise de» diye tam üç 
sene muamelesi sürdü. Traversler de çürüdü, 
onlar da rahat etti, biz de rahat ettik, memle
kete de kırk para girmedi. Ama aynı tarihlerde, 
istediklerini yekten zengin etmek için, ihracat 
müsaadesi vermiyorlardı. O tarihte Zingalin bir 
müzayedesi olmuştu. Bir buçuk milyon liralık 
bir şeydi. Nazarı dikkatimi celbetti, 1,5 milyon 
liraya, bu memleketin böyle birşeye iştira ta
hammülü yoktur. Mutlaka bunda birşey var 
dedik, keresteci arkadaşları topladık, bir şirket 
halinde müzayedeye iştirak ettik. Sinirlendiler, 
bilmem neler oldu. Bunun tahkikatını Nedim 
Bey ikmal etti. Üç defa bize ihale olduğu halde 
Ankara'dan tel aldılar, ihaleyi bozdular. Temi
nat verdik, olmadı, birisinin kayın biraderi, is
terlerse açıklarım, merakta kalmasınlar: Akdeniz 

.1950 0 : 1 
I Şirketi Müdürü olana verdiler. Zaten bu muza 

yede umn için hazırlanmıştı, ona verildi. Bizim 
inadımızdan da Hazine 300 bin lira kazanmış 
oldu. Tabiî biz mecburen çekildik, o zata ihale 
edildi. O da kendisine ihale edildiğinin dakika
sında İsrail'e sattı, 600 bin lirayı hiçbir mua
meleye el sürmeden aldılar gittiler. Buna dair 
malûmat Nedim'in raporunda muazzam şekilde 
vardır. İşte böyle muamelelerle bu ikinci Dünya 
Harbinde bu suretle cüz'i bir dövizin memlekete 
girmesine imkânı verildi. Fakat bugün Adnan 
Menderes'in teessürle söylediği gibi, döviz temin 
etmek için dört ton altınımız da gitmiş, ikinci 
Cihan Harbinde bu memlekete döviz akması ica-
bederdi. Bugün altınlarımız gidiyor, izah ettiğim 
şekilde eüz'i elde edilen dövizler de nereye gitti? 
Buna da dikkat etmenizi rica ederim. 

Arkadaşlar; siz bu dövizlerin faturasını gör
mek istiyor musunuz? Birgün Park Otele gelin, 
orada yarım asırlık hanımların rumbasında, sam
basında, sürmesinde, rimelinde, rujunda, ufak 
teleğinde görebilirsiniz arkadaşlar. (Gülüşmeler) 

Bu kadar seyyiatı, millet parasının hesabını 
sormak icabeder, eğer sorulmazsa ben bu kürsü
den sonuna kadar bağırırım. Hiç olmazsa bil
gece olsun onların uykularını kaçırır ve huzur
larını bozmazsam gözlerim açık gider arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

A LAK ANT (Muammer - Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar; sözlerime Sayın Halide 
lOdip Adı var arkadaşımızın, bu Bağımsız Mil
letvekilinin, 14 Mayıs gününün Millî bayram
larımız içine alınması hususundaki teklifine bu 
teklif Adnan Menderes Hükümetinin ve progra
mının vasıf ve mahiyetini gayet iyi belirtmesi iti
bariyle cevap vermek suretiyle başlıyacağım. 

Arkadaşlarım, seçimlerden evvel millete hitap 
ederken dedik ki; 19 Mayıs tarihi istiklâl Sava
şına başlamak için Büyük Atatürk'ün Karadeniz 
sahillerine ayak bastığı gündür. 14 Mayıs tarihi 
de Milletimizin hürriyet tarihine ayak bastığ: 
gün olacaktır, işte bu itibarladır ki, Sayın Ha
lide Udib Adıvar'm tekliflerini, ekseriyet par
tisinin mensubu bir milletvekili olarak, destek
lemeyi ve hattâ bu hususta bir kanun teklifinde 
bulunmayı üzerime almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Halide Edib Adıvar arkadaşımı
zın buradaki huzurları bize, Adıvar kürsüsünün 

I biraz daha kuvvetlenmiş olduğunu göstermek su-
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retiyle ayrıca bir memnuniyet ve itminan ver- i 
mektedir. Yeni Hükümet hakikaten bir mazha
riyetle ve birçok mesuliyet ve güçlüklerle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

Bu mazhariyet binlerce ve binlerce seneden | 
beri yaşıyan Türk milletinin serbest reyi ile bir j 
iktidarı değiştirerek, onun yerine başka bir ik
tidar getirmek suretiyle Menderes Hükümetinin 
bu memleketi idare etmek mukadderatını, va- I 
zifesîni üzerine almak mazhariyetidir ve hakika- | 
ten arkadaşlar yalnız Türk tarihini değil, bin
lerce ve binlerce senedenberi dünya tarihini tet- j 
kik ettiğimiz zaman hiçbir milletin serbest rey-
leriyle bir diktatörlük idaresini bir demokrat ida
resiyle değiştirmeye muvaffak olduğunu görmü
yoruz. Asil ve izanlı milletimizin bu başarı saa
deti Türk tarihinde değil, fakat bütün cihan ta
rihinde emsaline rastlanmıyan bir mazhariyettir. 
Buna mukabil mahrumiyetleri de mesuliyetleri 
de okadar büyüktür. Onun cindir ki, Hükümet 
programında bu mahrumiyetleri tebarüz ettir
mek hususunda gösterilmiş olan cihetleri asla 
mübalağalı bulmuyorum. Ne kadar yumuşak yaz
mak lazımsa okadar yumuşak yazılmıştır ve ne 
kadar nazik olmak mümkün ise okadar nazik 
olunmuştur. 

Hükümet programında arkadaşlarımızın şim
diye kadar üzerinde az durdukları meselelerden 
biri de işçilerimize karşı yapılmış olan vaitlerdir. 

Arkadaşlar; hakikaten biz işçilerimizi, ateş 
ve demir çemberinden dışarıya fırlayarak, bu 
Millî zaferin kahraman evlâtları olarak gördük. 
Türk işçileri kendi haklarını müdafaa etmek için 
Demokrat Parti saflarına senelerden beri iltihak 
etmek suretiyle vatanperverliklerini, milliyetper
verliklerini ispat etmişler ve her türlü hak ve 
himayeye ve kendilerine her türlü itimat ve em
niyete lâyık olduklarını fiilen göstermişlerdir. 
Daha evvel bu husustaki hükmünü Demokrat 
Parti burada, Büyük Mecliste zabıtlara geçirmek 
suretiyle ifade etmiştir. Vatanperver işçileri
mizin bu vasıflarını bir kere daha buradaki za
bıtlara geçirmek suretiyle tarihe maletmekte bir 
şeref ve iftihar duymaktayım. 

Arkadaşlar, parti beyannamesinde işçilerimi
ze grev hakkını tanınacağı sarahaten ifade edil
mektedir. Grev hakkı elbette programımızda mev
cut olduğu gibi memleketimizin içtimai ve ikti
sadi oünyesi'ni sarsmıyacak hükümleri ihtiva et
mek suretiyle kendilerine verilecektir. Elbette | 
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Büyük Meclisiniz, bu hükümleri tesbit ederken 
kendi reyini kullanacaktır. Yine programımın 
da yer almış olan işçilerin ücretli tatil ve mezuni
yet haklarının Hükümet beyannamesinde sami
miyetle ve açıkça yer almış bulunmasını d:ı 
memnuniyetle görmekteyim. 

Sosyal dâvalarını halletmiş birçok memleket
ler; işçilerin bu haklarını tanımışlar ve işçiler
de fiilen bu haklardan istifade etmek imkânla
rını elde etmiş bulunuyorlar. 

Fakat Hükümet beyannamesinde yer alnıı-
yarı bâzı hususlar da vardır ki, bunların beyan
namede yer almamış olduğunu gayet tabiî gör
mekle beraber hakikaten ve bilhassa kıymetli 
çalışan, samimî Çalışma Bakanının ıttılalarına 
arzetmek isterim. 

işçilerin hukukuna ait bir ihtiyarlık Sigor
tası Kanunu çıkmıştır. O zaman biz, Demokrat 
Parti Meclis grupu olarak buna itiraz ettik. 
İhtiyarlık Sigortası Kanunu seçimlerin arefe-
sinde tatbik edilmeye başlandı, işçilerin büyük 
kütlesi tarafından o zaman itirazlarımız varit 
görüldü ve işçilerimizin bizi teyit 'ettiğini mü
şahede ettik. Bunun teferruatını burada arzet
mek istemem, icabederse sayın Bakana arze-
derim. İş Kanunu işçilerimize yarın ve yarın
dan sonrası için emniyet temin etmemektedir. 
iş Kanununun 13 ncü maddesi gayet müphem 
hükümlerle işçilerimizi iş verenin keyfine tâbi 
olarak kapı dışarı edilmesi telâkkisiyle karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. Bu hususta yeni 
teminat konmasını bütün demokrat rejimlerde 
olduğu gibi her vatandaş gibi işçinin dahi ka
nun dairesinde hareket ettiğini takdir eder ve 
beş on gün sonrasından emin bulunmanın teinin 
edilmesi lâzımdır ve nihayet iş Kanununun 
şimdiye kadar tatbikatında samimiyet gösteril
memiştir. 

Büyük işçi kütlelerinin arasına girdiğim za
man işçilerimizin bunlardan çok şikâyet yap
tıklarına muttali oldum. Meselâ iş Kanununa 
göre şikâyet yapan işçinin iş verene bildirilmesi 
lâzımgeldiği halde Ankara 'da şikâyet yapan 
birçok işçiler, Çalışma Bakanlığı müfettişleri 
tarafından, iş verene bildirilmiştir ve bunun 
neticesi olarak da işçiler işlerinden mahrum 
edilmişlerdir, işçilere bâzı haklar temin eden 
iş Kanunu hükümlerine bilhassa Çalışma Ba
kanının işçilerle birer arkadaş gibi temas et-
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mek suretiyle sadece Çalışma Bakanlığı nıüfc'et- I 
tişleri ve işçi mümessilleriyle değil, bizzat iş
çilerle temas etmek suretiyle tatbikatta sami
miyetin temin edilmesinin lâzimeden olduğu 
artık anlaşılmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, biz Zonguldak Milletvekilleri, | 
işçilerimizin demokrasi dâvasını anlayış ve bu 
dâvayı tahakkuk ettirmek hususunda iktiham 
ettikleri büyük fedakârlıktan dolayı kendile
rine minnettarız, Demokrat Parti işçilere min
nettardır ve bütün Türk milleti işçilere, De
mokrat Part i saflarında yer almak suretiyle, 
hak ve hürriyetlerini müdafaa hususunda bir 
milliyetçi partiye iltihak etmek suretiyle gös- I 
termiş oldukları anlayış ve muvaffakiyetiııdeki 
yardımları bakımından Türk Milleti Türk İşçi
lerine minnettardır, medyundur. 

Arkadaşlar, Hükümetin ticaret politikamız 
hakkında programında güzel ve esaslı hüküm
ler mevccut bulunmaktadır. Bu hususta tefer
ruata girilmemiştir. Girişilmediğinden dolayı 
vâki tenkidi gayrivârit görmekteyim. Yalnız 
şu noktayı belirtmek isterim ki, Menderes Eü-
kümeti bu memleketin işlerini, memleketli ti
cari bir buhran arefesinde bulunduğu bi" za
manda üzerine almış, dünyanın her memltkcti 
ticari işlerini tanzim için birçok kararlar alır
ken C. H. P. Hükümetleri vâki bütün ihtarları 
miza rağmen gereken tedbirleri zamanında ai-
mıyarak bugün Menders Hükümetini çok güç 
bir durumda bırakmış bulunmaktadır. Avrupa 
Konseyine dâhil memleketler, Avrupa İktisadi 
İş Birliğine dâhil olan memleketler kendi arala
rında gümrük resimlerini indirmek, Muamele 
Vergisi setlerini indirmek ve dahilî fiyatları 
ucuzlatmak suretiyle kararlar alıp % 50 serbest 
ithal etme imkânını bugün;% 80 e çıkarmak yol
larını bulmuşlarken Halk Partisi Hükümetleri 
bu hususta ne tek bir tedbir alabilmişler, ne de 
tek bir mütalâa belirtmek imkânını elde edebil
mişlerdir. Bu suretledir ki bugün memleketimiz 
kendi toprak ürünlerini ve müstahsilinin yetişr 
tirdiği malları harice ucuz satmak ve ona muka
bil müstahsilin istihlâk ettiği mamul fiyatlarını 
gayet yüksek fiyatlarla satın almak mevkiinde 
kalmaktadır. Bu vaziyet, bizim memleketimizin 
1930 senesinde geçirmiş bulunduğu ticari buh
rana benzer bir buhran geçirmek arifesinde ol
duğunu bize hatırlatmaktadır. 1930 senesi buh
ranının ıstıraplarım şahsan tatmış ve görmüş | 
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olan müstahsil bir mmtakanın evlâdı olan 
Adnan Menderes'in bu meseleyi lâyikiyle kav-
rıyacağmı ve lâzımgelen tedbirleri almakta ica-
beden cesareti göstereceğini ümit ederim. 

Arkadaşlar; Anayasa meselesi üzerinde Mec
lisimizde konuşmalar olmuştur. Anayasada de
ğişmeler yapılması lâzımdır. Bu Mecliste öyle 
kararlar alınmıştır ki, biz onların sarahaten 
Anayasaya muhalif olduğunu iddia ettik. Me* 
selâ son çıkan Toprak Kanununda Anayasaya 
muhalif hükümler vardır. Halkevleri namı altın
da Halk Partisine tahsisat almak Anayasaya 
mugayirdir. Bunları iddia ettik, fakat tetkik 
edecek bir merci bulamadık. Nihayet memleke
tin büyük mukadderatı üzerinde müessir olabil
mesi için Cumhurbaşkanının hiçbir kudreti yok
tur dendi. Ondan seneler geçtikten sonra tek
rar söylendi ki Cumhurbaşkanı milletvekille
rinden ayrı olarak yemin etmektedir. Binaena
leyh ayrı ve hususi salâhiyetleri vardır. Bü
tün bunlar gösteriyor ki Anayasa'da değişik
lik yapılması lâzımdır. İcra kuvveti, Cumhur
başkanının gerek Anayasamızda ve gerek bey
nelmilel parlâmentarizm teamülleriyle ve ge
rekse âmme hukuku edebiyatınca tesbit ve tâ
yin edilmiş olan hak ve salâhiyetlerini Anaya
sada tavzih etmek lâzımdır. Ta ki, bizden son
ra gelecek olan başka bir Meclis, tekrar Anaya
sa hükümlerine muhalif bir karar ittihaz etme
sin ve ta ki, bizden sonra gelecek olan başka bir 
Cumhurbaşkanı bu şekildeki bir yemin madde
sine dayanarak, kanunlara itaat, millî hâkimi
yete itaat hükmüne dayanarak kendisinde ayrı-
ea bir salâhiyetin bulunduğu vâhimesine düşme
sin. Bunun içindir ki, Anayasada değişiklikler 
yapmak ve Büyük Millet Meclisinin hak ve sa
lâhiyetlerini tebarüz ettirerek her hangi bir id
diaya meydan vermemek suretiyle hükümler 
koymak lâzımdır. 

Ancak Halk Partisinin mevzuubahis ettiği 
gibi, bu Anayasa tadilâtından beklenilen gaye 
muvazenei kuvva esasına veya tefriki kuvva 
esasına kaymak ise ben bunun yearinde olmadığı 
kanaatindeyim. Büyük Millet Meclisi azaları 
takdir buyururlar ki ; kuvvetlerin birliği esa
sına dayanan Devlet sistemi haricinde kalan 
Devlet sistemleri İsviçre'de müstesna olarak 
tatbik olunan direkt sistemin haricinde iki esas
lı sisteme irca edilebilir: 

Bunlardan bir tanesi Cenubi Amerika'da 



tatbik edilmekte olan kuvvetlerin ayrılığı sis- I 
temi, bu ancak Birleşik Amerika Hükümetlerin- j 
de müspet bir netice vermiştir. Bu da ; Birleşik j 
Amerika, Devleterini teşkil eden unsurların ; 
demokrasiyi iyi hazmetmiş olmasından ileri ; 
gelmektedir. j 

Birleşik Amerika Hükümetlerinde mevout j 
olan tefriki kuva. esasına dayanan Anayasalar ( 

Cenubi Amerika Hükümetlerinde anarşi yarat- j 
makta ve sık sık ihtilâllerle Reisicumhurların 
birer diktatör olmasına sebep olmaktadır. Bu
nun üzerinde tetkikat yapmış olan Cenubi Aıııe- | 
rika Devlet Başkanlarından bir tanesi diyor ki; I 
Cenubi Amerika Devletlerinde mer i olan bu tel'- ı 
rikı kuva esaslarına göre, Anayasalara göre iş ba
şına gelen Cumhurbaşkanlarının diktatör olmama
ları için kendilerinde kato ruhu bulunmalıdır. 
Bu (Kato) tâbiri eski Roma'da faziletkârlığı 
ve salâbeti ahlâkiyesiyle tanınmış bir senato j 
azasının ismidir. Bu bir tefriki kuva sistemine, 
yani Büyük Millet Meclisinden itimat almıya-
rak, Büyük Millet Meclisinin ademi itirna-
diyle düşmiyerek, Büyük Millet Meclisinin 
yalnız teşriî vazifeleri dâhilinde kalması esas
larını ihtiva eden bir Devlet .sisteminin millî 
bünyemize ııymyacağı kanaatindeyim. Bir de 
ımıvazenei kuva. sistemi bulunmaktadır. Bu mıı-
vazenei kuva da Hükümet. Büyük Millet Mec
lisinden itimat alır. 

Büyük Millet Meclisinin ademi itimadı ile 
düşer. Fakat aynı zamanda Büyük Millet Mec
lisinin icra kuvveti tarafından ve İkinci 
Meclisin iştiraki ile feshedilmesi hali tanını
lır ve Meclisten çıkmış olan kararlar ya bir 
Ayan Meclisi tarafından veya ona mütenazır 
bir Meclis tarafndan kabul edilmedikçe ka
nun haline gelmez. 

Halbuki arkadaşlar; muvazenei kuva usulü 
siyasi tarihin seyri neticesinde dumura uğramış 
bir hukuki müessese haline gem iştir. Bütün 
hâkimiyeti milliye nazariyeleri ilerledikçe 
Millet Meclislerinde millî hâkimiyet tekasüf et
miştir. 

1870 de Fransa Anayasasında, Fransa Cum
hurbaşkanına Ayan Meclisinin kararını almak 
şartiyle Millet Meclisini feshetmek salâhiyeti 
verilmişti. Fransız Cumhurbaşkanı Macmahon 
Meclisi Âyanm muvafakati olduğu halde Fran
sız Meclisi Mebusanmı feshetti. Fakat yerine 
gelen Meclis bu kararı beğenmedi ve Fransız I 
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Reisicumhuru Macmahon mevkiini terk etmek 
zorunda kaldı. 

İngiltere tarihini tetkik ettiğimiz zaman bü
tün millî salâhiyetlerin Avam Kamarasında 
toplanmış olduğunu görürüz. İngiltere'de Avam 
Kamarası oğlanı kız yapmaktan, kızı oğlan yap
maktan başka, her şeye kadirdir darbı meseli, 
bu kuvvetlerin ne kadar mütebariz bir şekilde 
toplanmış olduğunun bir ifadesidir. 

Şimdi Hükümetin beyannamesi içinde Ana
yasada yapılacak tadilât sarih ve teferruatla 
zikredilmemiş olması muhalefet tarafından ten
kide uğramıştır. Halbuki bunu teferruatiyle zik-
retmiyerek, ancak bu lüzumdan bahsetmek su
retiyle ve netieei kararın Büyük Millet Meclisi
nin, yahut Devletin ve partinin salâhiyeti or
ganlarının kararma bırakılmak suretiyle karşı
mıza gelmiş olması Hükümetin kiyasetini ispat 
eder. 

Eğer B. M. M. ne ait olan ve Anayasada de
ğişiklik yapılması için de 150 milletvekilinin 
imzasına ihtiyaç gösteren bir Devlet bünyesin
deki değişikliği Hükümet, bir Hükümet meselesi 
olarak ele almış olup da buraya muayyen tefer
ruatla gelmiş olsaydı o zaman kıyasetsiz bir Hü
kümet olarak hareket etmiş olurdu. 

Arkadaşlar, biz 14 Mayıs tarihinin millî bay
ramlarımız arasında yer alması hususunu mem
nuniyetle telâkki ederken ilk defa. millî irade 
ile ve vatandaşlarımızın serbest reyleri ile mey
dana gelmiş olan bir B. M. M. nin teşekkülü if
tiharı içindeyiz. 

Şimdi ilk hamlede ve ilk konuşmada B. M. 
M. daha tecrübe yapamadan bugün mevcut bu
lunan haklarının bertaraf edilmesi şeklinde ta
dilât yapılmasına gitmek bizim bu sevincimizle 
ve iftiharlarımızla tezad teşkil eder kanaatinde
yim. Anayasada lâzımgelen değişiklikler yapıl
malıdır. Fakat yapılacak bu değişiklikler, arzet-
tiğim şekilde B. M. M. nin salâhiyetlerini icra 
kuvveti reisinin salâhiyetini tavzih mahiyetinde 
olmalı ve her hangi bir makamın veyahut her 
hangi bir Cumhurbaşkanının kendisinde mev
hum salâhiyetler bulunduğu faraziyesiyle B. 
M. M. nin salâhiyetlerini tenkis edecek icrai ha
reketleri önliyecek mahiyette bulunmalıdir. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, on beş dakika için 
oturumu tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,20 
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Açılma saati : 17,40 

BAŞKAN — Başkanvekiii Köymen (Hulusi - Bursa) 

KÂTİPLER : Kurbanoğlu (Muzaffer - Manisa), Aybar (Raif - Bursa) 

BAŞKAN— Oturumu açıyoruz efendim. Sı
ra Etem Menderes'indir. 

GÜROL (Saffet - Konya) — Efendini, bir 
takririmiz var lütfen okutturulsun. 

BAŞKAN — Efendim, iki takrir var, müu 
derecatları başka başka mahiyet taşıyor. Bu 
takrirleri oya arzetmeden evvel, Hükümetin 
hazır olup olmadığını öğrenmek isterim, delen 
cevaba göre hareket edeceğim. Onun için cevap 
gelinceye kadar söz sıraları gelmiş olan arka
daşlara söz vereceğim. 

DÜŞÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — 
Reis Bey, usul hakkında birkaç söz söylemem" 
müsaadenizi rica ederim. 

Arkadaşlar, dünden beri birçok mütalâalar yü
rütülüyor. Bu mütalâalara karşı, muhalefet saf
larında bulunan arkadaşların da bâzı cevapları 
olması lâzımdır ve olacaktır. Tensip buyurursa
nız, Tüzüğün 88 ııei maddesinin ikinci bendi ge 
reğinee bir lehte, bir aleyhte söz vermek suretiy
le muhalefette bulunan arkadaşların bâzı konula
ra cevap vermesi imkânını temin buyuracaksınız. 
(Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; verilmiş olan takrir
lerin münderecatını şimdi Feridun Fikri arkada
şımız da teyid ediyor, bu takrirler mazharı ka
bulünüz olursa, arkadaşlara bir lehte ve biv 
aleyhte olmak üzere söz vereceğim ve ondan son
ra da Hükümet söyliyecektir. 

CEBESOY (Ali Fuat - İstanbul) — Arka
daşlar, İçtüzük sarihtir : Bu gibi müzakerelerde 
bir lehte bir aleyhte söylenebilir. Yoksa mütema
diyen aleyhte söylenilipte kifayeti müzakere tak
riri verilirse, karşı tarafa söz söylemek imkânı 
kalmaz. Onun için bu imkânı vermenizi rica ede
rim. Binaenaleyh bu takririn de reye konulması
na lüzum yoktur. Reis Bey de bu ricamı kabul 
ederlerse çok yerinde olur. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Ali Fuat Cebesoy '-
un noktai nazarı Kamutayın karariyle kabili tat

biktir. Söz sırası meselesinde bir lehte ve bir 
aleyhte solmak üzere bir prensipe tâbi olunması 
heyeti muhteremenizin reyiyle halledilecektir. 
Binaenaleyh Riyaset Divanı, bunu bu şekilde re'-
sen idare etmeye kendisini salahiyetli görmemek
tedir. Tüzüğü tetkik ettik bu, ancak Kamutayın 
vereceği karara mütevakkıftır. Bu itibarla eğer 
bu noktai nazar tasvip edilirse o şekilde hareket 
etmek üzere Ali Fuat Cebesoy'un teklifini heye
ti muhteremenizin reyine arzediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. 

Söz alma sırasına göre konuşmanın devamını 
iltizam edenler el kaldırsın... 

deneral Ali Fuat Cebesoy'un teklifi kabul 
edilmiştir. Bundan sonra konuşmalar bu şekilde 
idare edilecektir.. 

Söz deneral Ali Fuat Cebesoy'undur. 
CEBESOY (Ali Fuat - Eskişehir) — Aziz 

arkadaşlarım; sözlerime başlamadan evvel 9 n-
cu B. M. Meclisinde, aranızda bulunmaktan duy
duğum şeref ve iftiharı huzurunuzda tebarüz 
ettirmek isterim. 

Arkadaşlar, Adnan Menderes Hükümetinin 
bize getirmiş olduğu program büyük bir çoğun
lukla iktidarı elde etmiş olan Demokrat Parti 
Hükümetinin millet ve memleket işlerini nasıl 
idare edeceğini ve bunları hangi yollardan em
niyet, itimat ve başarıya götüreceğini göstermek
tedir. 

Arkadaşlar, programda bir takım hizmet ve 
işler sıralanmış, hattâ bâzdan üzerinde şimdi
den kararlar verilmiştir. Arkadaşlar, her neka-
dar bu program birkaç gün içerisinde Adnan 
Menderes Hükümeti tarafından nazırlar m iç is*.. 
de herhalde esasları 4 senedenberi ve Demokrat 
Parti tarafından her vesile ile tetkşik edilmiş, 
çalışılmış bir programdır. Yani dernek istiyo
rum ki, programın, esasları doğrudan doğruya 
Demokrat Partinin dört senelik ciddî çalışması-

— 115 — 



B : 5 2 . 6 . 
rrıa istinat etmektedir. (Soldan alkışlar). Binaen- I 
;aleyh ben programı böyle olarak telâkki ediyo
rum. 0 ;ne onu arzetmek isterim ki, programda 
•günlük tedbir ve vaitlerden eser yoktur. Bu da 
şayanı şükrandır. 

Arkadaşlar, programın ana hatlarını ele alıp 
\vicce tetkik edecek olursak yapıcı ve çok ümit 
verici 1)ir durumda olduğunu görürüz. Bundan I 
«dolayı kendilerine başarılar dilerim. 

TVogramm ruhu, nüfusumuzun % 80 nini teş- | 
1-ciS *>tmiş olan köylümüzün kalkınması ve eski fcU 
raat usullerinin yenileştirilmesi ve zirai kredile
rin çoğaltılmasını ihtiva etmektedir. Bu mühim 
'moseteteri de içerisine almış olan millî ekonomi 
imlerler ini bu program, içerisine almış ve bina-
«enaVeyh burada millî ekonomi dâvamız da ön 
il »Vana alınmıştır. 

Ehemmiyetçe hiç de geri kalmıyan idari, 
'içtimai, ahlâki meselelere de tamamiyle bu prog
ramda yer verilmiştir. Bilhassa Hükümetin bir 
'devri sabık yaratmamak fikrine tamamiyle işti-
Tti^k ediyorum. Bunu kendilerinin anladığı ma
unda anlamaktayım, ve daima Demokrat ar
kadaşlarımızın 'burada tekrar ettikleri gilbi suç
luları affedecek değiliz. (Soldan bravo sesleri. 
alkışlar). 

Arkadaşlar; vaziyeti böyle hulâsa ettikten 
sonra, Adnan Menderes Hükümetinin muvaffak 
olmaması için hiçbir sebep görmüyorum Çünkü 
Demokrat Parti dört, senedenberi memleket iş
lerini, millet işlerini nasıl gördüğünü ve nasıl 
yürüteceğini her vesile ile izhar etti ve millet 
de bu görüşleri ve bu kararları 14 mayıs günü 
tasvip etmiş bulundu ve tam bir itimad ile be
lirtti. Bu suretledir ki dokuzuncu Büyük Millet 
Meclisi toplanmış bulunuyor. Binaenaleyh, böyle ı 
bir kuvvete istinad eden bir Hükümetin muvaf
fak olmaması için ben, hiçbir sebep görmüyorum. 
Kendilerine bu kürsüden başarılar dilerim. El
bette yine bu kürsüden kendileri ile görüşmek 
fırsatını bulacağız. 

Şunu da söylemek, mecburiyetindeyim ki„ 
burada, Büyük Millet Meclisinde ne kadar kuv
vetli murakaba yürürse hiç şüj>he yok ki, Hü | 
kümetlerin başarısını temin eder. Murakaba- I 
sız meclislerde Hükümetler; hiçbir zaman arzu I 
edildiği veçhile muvaffak olamazlar. Onun için 
kendileri ile daima sık sık konuşacağız, fikir 
ve kanaatlerimizi açıkça ifade edeceğiz. 

Programında iki mühim nokta üzerinde Bü- | 
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yük Millet Meclisinin nazarı dikkatini celbede 
fini. 

Bunlardan bir tanesi; Ulaştırma, diğeri de 
sulama meselesidir. Ulaştırma meselesi çok gü
zel hulâsa edilmiş fakat bir ulaştırma plânın
dan bahsedilmemiştir. Yalnız Ulaştırma plâ
nı içerisine giren karayollarının daha süratli 
yapılmasını ve motorlu vasıtaların daha ziyade 
kolaylıkla işlemesini temin etmekten bahsedil
miştir. 

Halbuki bendeniz arzu ederdimki, evvelâ 
bu münakale şebekesini dahi itmam ederek ik
tisadi vaziyetimiz ve kalkınmamıza daha iyi 
hizmet temin edilsin. Malûmu âliniz kalkınma
nın başında evvelâ münakale meselesi gelir. 
Bu harb sonunda Fransa'da ve İtalya'da gör
dük; sonra bugün en modern bir devlet ve 
memleket haline gelmiş bulunan Birleşik 
Amerika'da her şeyden evvel münakale mese
lesi halledilmiştir. Bunları uzun boylu izah et
meye hacet yoktur; münakale iyi vaziyette ol
mazsa, kalkınma iktisadi olamaz. Binaenaleyh 
İlendeniz yalnız geçen seneden beri Halk Par
tisi Hükümetinin kemali ehemmiyetle başlamış 
olduğu bu yol dâvasının devam etmesiyle işin 
halledileceğini zannetmiyorum. Çünkü müna
kale işleri içerisine diğer vasıtalar da girer. 
Demiryolları, limanlar, denizyolları, hattâ ha
vayolları ve saire de bunların içerisine girer. 

Arkadaşlar, bugün demiryolları şebekesi 
memleketin her tarafına yayılmış vaziyettedir^ 
Yani bugünkü vaziyete göre, yollarımız ikmal 
edilinceye kadar demiryollarından istifade ede
ceğiz. Fakat demiryollarının bugünkü vazi
yeti o kadar sıkışık bir durumdadır ki eğer 
kendisine biraz nefes vermiyecek olursak işlet' 
me gittikçe güçleşecektir. Çünkü bir 
taraftan Hükümetimiz istihsali artırmak istiyor. 
İstihsal artınca tabiî iş nakliyata binecektir. 
Bu vaziyette demiryollarımızın durumunu na
zarı itibara almamız lâzımdır. 

Bugünkü demiryolu hatlarımızm durumunu 
düşünelim; İstanbul'dan bir hat çıkıyor Eski
şehir'e geliyor, oradan iki hat ayrılıyor, biri 
Cenup istikametini takip ediyor, diğeri de Şi
mal istikametini takip ediyor, tersine olarak 
bu hatlar Eskişehir'de birleşerek bir tek hat 
olarak İstanbul'a gidiyor. Bu hatlara bir de 
İzmir'den ve Aydın'dan gelen hatları ilâve 
edersek, diğer şube hatlarını da ilâve edecek 
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olursak göreceksiniz ki, Eskişehir'de bir yığı- j 
nak oluyor buradan sonra yük yine tek hatta 
kalıyor, burada fortrafik oluyor. Hattın bu | 
kısmında her hangi bir inkıta olursa, nakil va
sıtalarının kısmı âzami âtıl kalır. Eğer Eski
şehir'den Gemlik, Bursa'ya bir hat yapılacak 
olursa veyahut mükemmel bir şose yapılacak 
olursa Marmara Denizinden istifade edilerek 
böyle bir yığmak halinde Eskişehir'e gelen 
nakliyatı ikiye ayırarak bu nakliyat kolaylıkla 
yapılmış olur-. Malî durum göz önüne alına
rak bu gibi hatların sıra ile inşası şebekenin 
ikmalini temin eder. Trabzon limanından ev
vel, Samsun limanına başlansa idi Samsun hat
tından daha çok istifade edilirdi. 

İktisadi bakımdan bir misal daha arzetmek 
isterim : Karabük Fabrikasına demir cevheri 
Divriği'den gelir. Ta Ankara'nın burnundaki 
Irmak istasyonuna kadar geldikten sonra geri 
döner ve Karabük'e gider. Eğer Ismetpaşa -
Merzifon arasında bir ittisal hattı yapılırsa, 
hiç şüphe yok ki, bu mesafe 100 kim. kısaltılır. 
Aynı zamanda Erzurum'un da doğrudan doğru
ya denizle ittisali sağlanmış olur. 

Arkadaşlar, bu misaller çok uzundur. Tabiî 
Bakanlıkta bir ihtisas heyeti 'bunu inceden in
ceye daha iyi tetkik eder. Karayolları ikmal edi
linceye kadar bu bir iki yol yapıTmıyacak olur
sa gittikçe artan istihsalâtın nakli de çok güç
leşir. 

Bu bahsi bitirmeden evvel hava meydanları
mızın da inşaatının çok geç kaldığından dolayı 
arzu ederiz ki, Hükümetimiz bir an evvel bun
ları ikmal etsinler. Çfonkü hava meydanları ile 
'bütün dünya ile en kısa yoldan ittisalimiz temin 
edilecektir. 

Arkadaşlar, diğer bir mesele; sulama mese
lesi. Çok haklı olarak dediler ki, programda, 
şimdiye kadar yüz milyon lira sarfedildi ve ha
kikaten istifade edilmedi. Sebebi, bunun bir ta
raflı olarak düşünüldüğünden dolayıdır, bu işe 
başlandığı zaman tam teşkilâtla başlanmadı. 
Aynı zamanda bu sulama işleri birçok mıntaka-
lara taksim edildi. Her tarafa enerji sarfedildi. 
Binaenaleyh her tarafta istediğimiz neticeyi ala
madık. Şimdi bu suların ıslahı meselesi karşısın- . 
da bir de bir iskân meselesini düişünmiyecek 
olursak, bir gün bir nehir, meselâ Gediz, Sey
han Nehirlerini ele alalım. Farz buyurun ki, 
bunu ıslah ettik, her nevi şebekeyi yaptık. Bun- I 
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l an kullanacak kuvveti ve adedi az olan insan
lar nasıl bu sulamadan istifade edebilir1? Sula
ma işi bitince, suni gübre kullanılınca oralardan 
birçok defalar mahsul alınabilecektir ve köylü
nün vazifesi çoğalacaktır. Zaten buralarda in
san azdır, kesafet temin edilmezse bunların ba
kımları da mümkün olmaz ve az zamanda ha
rap olur. Binaenaleyh çok temenni ederim ki ; 
Adnan Menderes Hükümeti bu sulama işini Ba
yındırlık Bakanlığında bir müdüriyeti umumi
ye ile değdi, hem ziraati ve hem de iskân işleri
ni üzerine alacak bir teşkilât yapmalıdır. Yok
sa su işlerini eskisi gibi yürütecek olursak bu
ralarda kâfi'derecede nüfus bulamıyacak olur
sak bu ıslah edilmiş olan nehirlerden de kâfi 
derecede istifade edilmemiş olacaktır. 

Sonra arkadaşlar; bilirsiniz ki, dağlarda 
topraksız köylerimiz var ki, Karadeniz, sahille
rimizde nüfusumuz sıkışık bir haldedir. Bu gi
b i sıkışık yerlerden Adana ve Menderes Ovala
rına insan getirilebilir. Bu suretle ıslah edilen 
sulardan âzami istifade edilmiş olacaktır. Ta
rih bize göstermiştir ki, Seyhan ve Menderes 
mıntakasında vaktiyle kırallıklar teessüs etmiş
tir. Buraların toprağı gayet mümbittir. Bu iti
barla bu su işini bir elden idare etmek doğru 
değildir, ve bunu kül olarak mütalâa ederek 
hem ziraat ve hem de iskân işi pekâlâ halledil
miş olur. Aynı zamanda bu uğurda sarfedilecek 
paralar da yerinde kullanılmış bulunacaktır. 

Arkadaşlar, bugünlük söyliyeceğim, bundan 
ibarettir, sizleri fazla rahatsız etmek istemem. 

Adnan Menderes Hükümetine başarılar dile
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Cevdet Kerim Incedayı. 
İNCEDAYI (Cevdet Kerîm - Sinob) — Muh

terem arkadaşlar; otuz yıllık Millî hâkimiyet esa
sına dayanan Millî iradelerin hükmü altında 
seyreden bir deveranın mahsulü olarak ve hepi
miz topyekûn Kemalist rejimin öz ve halis ço
cukları olarak, Dokuzuncu Büyük Millet Mec
lisi üyeleri sıfatiyle Türk Milletinin bundan 
sonraki demokratik hayatındaki ileri inkişafına 
hizmet edecek insanlar olarak burada toplanmış 
bulunuyoruz. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Aziz arkadaşlarım; bendeniz Hükümet pro
gramı ve ona karşı Partimizin beyanatı üzerinde 
söz almış değilim. İki oturumdan beri konuşan bâ
zı arkadaşların bu yüce ve mukaddes Meclisi ku-
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ran vatandaşlardan muhalefete de oy verenler 
hakkında ağır bir itihamda bulunmasalardı ve 
nihayet 30 yıllık Cumhuriyet mahsulü olan ve bu 
devrin irfan ve tahsilinin muhassalasına ağır 
bir hücumda bulunmasalardı, bugün sanki Os
manlı saltanatının tam yüz yıllardır kötü bir 
istikamet tutarak bizi Sevr ve Mondoros gibi bir 
yere getirip bırakdığı günün ferdasından derhal 
hepimizin saadet ve iftiharla telâkki ettiğimiz bu
güne hemen ertesi gün varılmış gibi mütalâalarda 
bulunmasalardı söz almıyacaktım. Beni, affı
nıza mağruren birkaç dakikanızı kullanmıya sev-
keden esaslar bunlar oldu. 

Arkadaşlar; elbette bir iktidar, Devlet işle
rini yürütürken, ona, inandığı şekilde elindeki 
imkânlara dayanarak istikamet verecektir. El-
betteki bilhassa iktidarda bulunan Demokrat 
Partili arkadaşlarımızın içten istiyecekleri mura
kabe unsuru olarak muhalefetin de noktai na
zarını serdetmesi bir vazifedir. Muhalefet ten-
kidlerini yapar karşılıklı cevaplar verilir. Bu 
münakaşalar bu aziz milletin işlerini yürütmek 
için lüzumludur, bunun böyle yapılması da şart
tır. Biz de böyle yapacak ve devam edeceğiz. 
Ama bâz'ı arkadaşlar pek az da olsa bu kürsü
den bu esasın dışına çıkarak 30 yıldır millet yo
lunda şerefini beraber taşıdığımız işleri toptan 
tenkid edip bâzılarını da tamamen inkâr ettiler. 
Bu hal benim vicdanımda siz de iştirak buyurur
sunuz ki, bir akis yaptı. (Soldan; hayır sesleri . 

Arkadaşlar; hakikaten İktidar Partisine men
sup arkadaşların iki celsedir devam eden ağır 
tenkidleri üzerinde muhalefet partisi tenkidleri-
nin bir tesiri var mı? dîye, geçen günkü cevabı 
bir kere daha okudum; hürmetsiz, riayetsiz, ik
tidarı ilk günde muvaffakiyet yolundan ayıra
cak, üzecek birşey var mı diye. Kendi hesabıma 
böyle birşey bulamadım. 

Binaenaleyh arkadaşlarımız bu karşılığa ce
vap verirken iktisadi, içtimai meselelerde bugüne 
kadar iktidarı elde tutan bir partinin işlerine de 
elbette mukabele ederek o tenkidleri ret edecek 
mütalâaları yürütmek haklariydi. ,1 

Aziz arkadaşlarım; şöyle yeni arkadaşlara 
baktım da, hepimiz 22 Mayıs günü teşekkül 
eden bu Yüce Kamutayın aziz mensupları ola-. 
rak 30 yıllık devranda ya mesuliyet almış, me
mur olarak, milletvekili olarak, şu hizmette, bu 
hizmette millet mukadderatında aledderecat 
vazife mesuliyetinde bulunmuş arkadaşlarız ve-
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yahut bunların aziz aile mensuplarıyız. Biz ar
kadaşlarım, bugüne kadar devam eden Cum
huriyetin bâzı olayların ve program eksiklikle
rinin mücadelesini yaparken, medeniyet âlemi
nin, her gün demokrasi yolunda ilerliyen yep
yeni ve son asrın eseri diye iftihar ettiğimiz 
müstesna ve Millî tarihimize şeref veren bir dev
ri inkâr ettiler. Bu eserle iftihar, milletçe he
pimizin hakkıdır. 

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Ancak 
şimdi söyliyebilirsiniz. 

ÎNCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) — 
Zatıâlinizin telâkkisi böyle olabilir. Müsaade 
buyurun, vicdanımdan gelen şeyleri arzedeyim 
(Devam devam sesleri) 

Ve o birkaç arkadaşın, mütalâalarını cevap-
lıyayım. Meselâ bu Meclisin kuruluşunda rey 
kullanan 8 - 9 milyon vatandaşın 3 milyonunu 
tecavüz eden ekalliyet partisine oy verenleri pa
ra ile satılmış dediler. 

DEMÎRELLÎ (Fuad Hulusi - istanbul) — 
öyle demedi. 

ÎNCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) — 
Müsaade buyurun, bu mâna ve bu fikri uyan
dırabilecek bu söz bende derin bir ıstırap ve te
essür uyandırdı. Nasıl Demokrat Partiyi iktida
ra getiren dört milyon küsur rey aziz, mübarek, 
mukaddes ise, Halk Partisini akalliyette bıra
kan bu üç milyon küsur reyi de o kadar aziz, 
mukaddes tanımamız lâzımdır. Demokrasi ha
yatımızda geniş gelişmeyi, milleti ve memleketi 
idarede tutacağımız istikamet için güzel ve doğ
ru bir anlayış ile çalışırsak iyi olur. 

Sonra arkadaşlarım; otuz senelik Cumhuri
yetin ,irfan hayatının programında bâzı eksik 
ve kusurlar olabilir, ama 30 yıllık inkılâp haya
tımızın yetiştirdiği evlâtları topyekûn, inkâr 
ederek Hamdi Başar'm dediği gibi birer kullar, 
köleler yetiştiren bir maarif devri denir mi. (Zih
niyet sesleri). Bugün yalnız şu Mecliste millî 
iradeyi temsil için, Millî hâkimiyet ve demokra
si yolunda mücadele ederek gelmiş birçok ar
kadaşlarımız otuz yıllık Cumhuriyet irfanının, 
idrakinin, telkininin aziz muhassala ve eseri de
ğil midir? 

Arkadaşlar, hepimiz çok iyi takdir ederiz ki 
bu inkılâp müessesesi Osmanlı Devleti çökmüş, 
Hazine yokolmuş bir günde ancak iane ile vücu
da getirildi. Ve istiklâl Mücadelesi bittikten 
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Sönfa Cumhuriyet devrinin ilk yıllarının bütçe- I 
si, arkadaşlarım, bugün vasat bir vilâyetin bir 
yılki bütçesi kadar mütevazı bir para ile işe baş
lamıştır. 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin Bütçesi bir | 
buçuk milyara varmıştır, istiklâl mücadelesi; 
askerlik şubelerinde - o zaman işlerin başında | 
bulunan kahraman arkadaşlarımızdan halen, içi
mizde olanlar da vardır, bilirler - harb malze
mesi ve vasıtası diye kırık dökük ne varsa onları 
bir araya getirip, Birinci Cihan Harbinden eli- i 
mizde kalmış kırık dökük enkazla birleştirerek I 
işe başladığımız gibi nihayet milletin içtimai du- I 
rumu da, kendisinin hiçbir sunu taksiri olma
dığı halde biz işte o perişan devreden bugüne 
geldik. 

Arkadaşlar; bu cemiyet asırlarca, bu memle
kette ihtirası olan büyük Devletlerin kulağından 
tutularak, keyif ve arzularına göre kendi men
faatleri için kullandıkları bir Devlet ve millet 
haline düşürmüştü. Bugün Türk Devleti, Türk 
milleti ancak kendi dostluğu ehemmiyetle takip 
edilen, dostluğu istihsale gayret edilen bir cemi
yet haline gelmiştir. 

Bugün ise 30 yıldan beri ancak Türk vatanı
nın, Türk Milletinin menfaati, azîm tehlike be
lirdiği gün kendi iradesi ile karar alıp, hareket 
edebilir saygılı bir yere gelmiştir. Ben hiçbir 
zaman bir arkadaşımı memleketin iktisadi, malî, 
ve saire üzerindeki müspet veya menfi mütalâa
sına bir şey demem. Hattâ hak ve hürmetle. 
karşılamak zevkini duyarım. Ancak bize bu me
sut günü getiren bir devri topyekûn kötüleyip, 
bugüne kadar hepimizin gururla inkilâbımızm 
ana seyrini dünyaya ifade ederken ve bundan 
dolayı gurur taşırken bu inkılâp müesseselerini 
ve devrini inkâr edenler ... (Soldan, inkâr eden 
yok sesleri). 

TOKDEMÎR (Halis - Gümüşane) — Haso 
ve memoların payı yok mu burada? 

ÎNCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) — Ar
kadaşlarım nasıl ki, bu kürsüden, bu sözleri söy-
lemişlerse ben de onlara bu kürsüden cevap alsın
lar diye mâruzâtta bulunuyorum. 

AL AK ANT (Muammer - Zonguldak) — 
Arkadaşlar, söylemedi böyle bir şey. Söylen-
miyen şeyleri mevzuumakal etmeyin. 

BAŞKAN — Hangi arkadaşa atfediliyorsa 
o arkadaş söyler. | 
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AL AK ANT (Muammer - Zonguldak) —• 

İsim söylemiyor ki. Hepimiz* hitap ediyor. 
isim söylesin. 

ÎNCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) — 
Siz arzettiğim mânada mütalâada bulundunuz 
mu? 

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — 
Bütün Gurupa hitap ediyorlar. 

BAŞKAN — Devam. 
ÎNCEDAYI (Devamla) — Bâzı arkadaşlar 14 

Mayıs gününü ve yahut 22 Mayıs gününü, Millî 
bayram günü, veya demokrasi bayramı diye 
ilân edelim mütalâasında bulundu. 

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — 
Halide Edip'le bendeniz. 

ÎNCEDAYI (Devamla) — Bakın bu mese
leyi sizin söylediğinizi anladınız. 

Bu millet halk iradesine dayanan, millî hâ
kimiyet esasını amaç güden bu inkılâba, 23 
Nisan 1920 tarihinde T. B. M. Meclisi Hükü
met ve Devletini kurmakla başlamıştır. O gün
den bugüne muhtelif zoruklar içinde birçok 
tecrübe, araştırma ve gelişmelerle 14 Mayıs 
mesut gününe gelmiş bulunuyoruz. Artık Tür
kiye'de her vatandaş bilir ki, dört yıl kanun
ların masuniyeti atında kendi kurduğu Mec
lisin murakabesi içinde Devlet idaresi yürür. 
Dört yılda bir Anayasa ve seçim kanunlarının 
hükümlerine göre millî irade ile reyini kulla
narak iktadar tâyin eder ve bu işler huzur ve 
sükûn ile yapılır. Bu güzel yere arkadaşlar 23 
Nisan 1920 de bu millet mübaşeret etmiş olma
saydı bugün dünyanın kıskandığı, medeniyet 
ve demokrasi âleminin müstahsen Devlet aile
lerinin beğeneceği bu mesut yere gelemezdi 
(Bunu da millet yaptı sesleri) 

Binaenaleyh millî irade ve hâkimiyete daya
nan 23 Nisan 1920 Bayramı gelecek devirleri 
doyuracak Türk çocuklarının bayramı olarak 
milletçe kurulmuştur. Biz onun bugünkü mer
halesini yarın yeni tecrübe ve yeni tetkiklerle 
daha ileri götürürsek bayramı yine mi değişti
receğiz? Bütün onları geride bırakp ve nihayet 
bize bu feyizli neticenin temellerini bağışlıyan 
ve bu inkılâplara bütün ömrünü vakfeden Bi
rinci Cumhurreisi Atatürk'ün o kadar yıllık 
devri ve ondan sonra geçen devreyi bırakır da, 
geçende bir arkadaşın dediği gibi, bugünkü 
Cumhurreisimizi ve milletin başında yer almış 
olan zatı Birinci Cumhurbaşkanı diye telâkki 
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edersek büyük bir hata işlemiş oluruz. Bu 
dalâlete girmeye Büyük Meclis asla muvafakat 
etmiyecektir (Dalâlete gitmez sesleri) 

İNCEDAYİ (Cevdet Kerim - Devamla) — 
Asla kabul etmez. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Vazifei Riyaseti idrâk ettiğimi 
arkadaşlar bilirler. 

AL AK ANT (Yunus Muammer - Zonguldak) 
—• Tavzih etmesi lâzımdır. 

İNCEDAYİ (Cevdet Kerim - Devamla) — 
Zati âliniz konuşurken benim noktai nazarıma 
göre sizi vuzuha davet edecek birçok şeylere 
kail oldum. Ama sözünüze asla müdahale etme
dim, sükûn ve hürmetle dinledim. Sizden de bu 
tahammülü istemek hakkımdır arkadaş. (Sağ
dan devam sesleri). 

Hulâsa olarak arkadaşlar, bizim ana prensi
pliniz : İktidarı, memleket işlerinde akla, man
tığa, ilme ve hakka dayanarak tenkid etmektir, 
demokraside hakikat yolu böyle bulunur. Bâzı 
arkadaşların topyekûn hepimizin şerefi olan, 
hepimizin dünya önünde gururu olan 30 yıllık 
maziyi ve onun bize 23 Nisandan buraya geti
ren güzel seyrini, inkâr etmek istiyorlar, bu 
devri unutmıyacaklârmı bildirmek hakkımızdır. 
Bunu bozmak doğru olmaz. (23 Nisandan son
raki istibdat nedir sesleri). Bundan Türk tari
hi için, Türk demokrasisi için içtinap etmemizi 
arzeder hepinizi tekrar selâmlarım. (Sağdan al
kışlar). 

KAPANI (Osman - İzmir) — Efendim, söz
leri tavzihe muhtaçtır. Bilhassa benim sözlerim 
hakkında imaları vardır. 

BOYACIGÎLLER (Abdürrahman - Zongul
dak) — En fazla benim sözlerime temas etmek
tedir. Söz vermenizi isterim... 

BAŞKAN — Müsaade edin, kendisi izah et
sin, kimi telmih ettiler. 

İNCEDAYİ (Cevdet Kerim - Sinob) — Ben
deniz gayet sarih mâruzâtta bulundum. Prog
ramın dökümanter tenkidi üzerinde, onu teşrih 
ederek, onu makbul görmiyen, mütalâa serde-
den arkadaşlarımızın fikirlerine hiç işaret et
medim. Ben sadece, 3 milyon bir vatandaş küt
lesinin reyinin para ile alındığını iddia eden bir 
arkadaşın sözü ile Sinan Tekelioğlu arkadaşımı
zın ima eder göründüğü bütün bir Cumhuriyet 
Devrinin birinci Cumhurbaşkanı olarak saydığı 
bugünkü Sayın Cumhurbaşkanını işaret eden 

I sözleridir. Nihayet Hamdi Başar arkadaşımızın 
I da, Türk irfan müesseselerinden çıkan insanla-
I rın birtakım mürai ve saire olduğu hakkındaki 
I hükümlerine ve hattâ kendilerine bâzı cevap

lar verebilmem kabil olduğu halde onları dahi 
I hazfederek, nihayet bu kürsüden söylendiği 
I için aynı şekilde bu kürsüden bu üç arkadaşı-
I mın bu mütalâaları, nasıl o sözler Yüksek He-
I yetinize söz olarak söylenmişse, aynı şekilde 
I müsamaha edeceğinize güvenerek, inanarak 

bunları böylece cevaplandırmış oldum. 
I BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Söz isti-
I yorum. 

BAŞKAN — Usul hakmda ise buyurun. 
BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Biz hiç-

I bir zaman arkadaşlarım, iki günden beri ve da
ha evvelki konuşmalarımızda Halk Partisine 
yaptığımız bütün tenkid ve tarizlerimizde bir şey 
söylemedik. (Sağdan gürültüler, usul hakkında 

I konuş sesleri). 
BAŞKAN — Usul hakmda görüşeceksiniz. 
BALIK (Hüseyin - Devamla) — Söz almış-

I tim. 
BAŞKAN — O başka. Sıranız gelince size 

I de söz vereceğim. Şimdi efendim, Cevdet Ke-
I rim Incedayı'nın sözlerinde kastedilen hatip ar-
I kadaşlarm söz almak haklarıdır. Eğer anlayışta 
I bir noksanlık ve bir yanlışlık görüyorlarsa söz 
I alacaklardır. Bu huhususta evvelâ Abdürrahman 
I Boyacıgiller'e söz veriyorum. 

BOYACIGÎLLER (Abdürrahman - Zongul-
I dak) — Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz ki, 

Halk Partili arkadaşlarımız ve matbuatı şu gün
lerde çok sinirli. Halbuki biz muhalefette iken 

I ozaman Meclis Başkanvekilliğini yapan muhte
rem tneedayı bizim hatipleri susturuyor, geniş 
ölçüde değil, asgari ölçüde dahi konuşma hak-

I kını vermiyordu. 
İNCEDAYİ (Cevdet Kerim - Sinob) — Sa

yın Reisin şimdi tatbik ettiği usul dışına çıkma-
I mışımdır. (Malımı, hepimizce malûm, milletçe 
I malûm sesleri). 

BOYACIGÎLLER (Abdürrahman - Zongul
dak) — Şimdi arkadaşlar benim geçenki konuşma
mı dinlemiş olan arkadaşlarım bulunduğu gibi 
zabıtlara da geçmiştir. Şöyle dedim : 

«Faik Ahmed Barutçu C. H. Partisi adına 
muhalefete mensup olması itibariyle programı 
tenkid ederken», üç milyon vatandaş tarafından 

I tutulduğunu beyan etti. 
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Bu fikir, şu şekilde tavzihe muhtaçtır; üç . 

milyon vatandaş reylerini samimî şekilde ve ta-
mamiyle serbest irade île vermemişlerdir. (Sol- ı 
dan alkışlar). (Brovo sesleri). 

İspat edeceğim arkadaşlar; bendeniz öyle bir 
bölgeden geliyorum ki, Ereğli Kömürleri İşlet 
mesi, Karabük Demir Çelik Fabrikaları mü
dürleri ve onların bütün teşkilâtı münhasıran ı 
O. H. Partiye münhasıran rey temini için mil
yonlar sarf, ve bu hususu temin etmişlerdir. (Sol
dan brova sesleri, alkışlar). Memleketin en te
miz evlâtları, köy muhtarları ve azaları Halk 
Partisi amaline hizmet ettirmiş ve ahlâki fesa
da uğratmışlardır. O. II. Partisi normal bir Se
cim Kanunu, güzel bir Secim Kanunu varken, 
onun tatbiki icabederken, vatandaş reyini satm-
almak için her türlü çareye baş vurmuştur. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar). 

Yirmi milyondan fazla para harcanmıştır. 
Osman Bölükbaşı güzel ifade ettiler. Muhterem 
arkadaşlar seçim bölgelerinde gördüler. Arka
daşlar bütün bulunduğumuz bölgelerde nekadar 
para sarf edilmiştir? Bu rakamları kürsüye geti
receğiz. (Sojdan bravo sesleri, alkışlar). 

Halk Partisi şunu bilmelidir ki, seçimlerde 
sarfettiği parayı burada ispat edeceğiz. 

KILIÇLAR (Ferit - Muş) — Evet şeyhler va-
sıtasîyle para dağıtmıştır. 

BOYACIGİLLER (Abdürrahman - Devam
la) — Eğer Halk Partisi şu güzel Seçim 
Kanunu ile her türlü tesirlerden azade kalıp 
seçime iştirak etseydi bir milyon rey bile ala
mazdı. " - « ^ ^ 

Kendilerini önümüzdeki belediye, il genel 
meclisi ve köy seçimlerinde kendilerini göre
ceğiz. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar; idare âmirleri tarafından köy 
muhtarlarının Halk Partisi amaline nasıl hizmet 
ettiklerini kısaca izah edeceğim. Demokrat Parti 
teşkilâtı köylerde oy puslalarmı kendisi dağıt
tığı halde Halk Partisi her şeyini köy muhtar
larına dağıttırmış, yani Devletin bir teşkilâtına 
tasarruf etmiştir. 

Bir misal vereyim: Abdipaşa hâdisesi vardır, 
vatandaşların göğüsleri süngü ile tehdit edilmiş
tir, iş adliyeye intikal etmiş, tahkikatı yapıl
maktadır. 

Çaycuma 'da bir vatandaşımız, Demokrat Par
tiye mensup olan bu arkadaşımızın tahkikatını 
ben yaptım... (Kâfi sesleri). | 
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FIRAT (Naşit - Ordu) - Adliyeye intikal 

ettirdiniz mi? 
BOYACIGİLLER (Abdürrahman - Devam

la) — Müsaade buyurun, bunun arkadaşlarımız 
tarafından ve millet tarafından bilinmesinde 
fayda vardır, anlatayım. 

Köy muhtarı Çaycuma'ya geliyor, Çaycuma 
Halk Partisi Başkanı Mustafa Zeren, ona, sizin 
köyde bir tane demokrat yoktur diyor. Halbuki 
hepsi demokrat. Muhtar direktif alıyor, netice
yi değiştireceksin diyor. Seçime takaddüm eden 
günlerde rey puslası dağıtan Demokrat Partili
lere tecavüz ettiler. Mütecavizler bekçiden mav
zeri alıyor ve köye mavzerle geliyorlar. Muhtar 
Köy Kanununun muhtara verdiği salâhiyetle 
mütecavizler aleyhine hareket etmiyor. İki oğlu 
ile üç amcazadesi bunu ihlâl ediyorlar. Halk 
Partisinin oy puslasmı almak istemiyen bir de
mokrat vatandaşı sopalarla öldürüyorlar. Bu, bir 
hakikattir. İşte Halk Partisi bu zihniyetle se
çime girdi. Eğer onlar kendilerinin kazanacağı 
hayaline kapılmasalardı, eğer normal bir seçimle 
iş başına gelmeyi bu zaviyeden mütalâa etmeme
lerdi, kimbilîr daha neler yaparlardı. 

SOLDAN BİR MÎLLETVEÎLİ — Şevk me
murlarından bahset, Çoğu kaatillerden müteşek
kil. • 

BOYACIGİLLER (Abdürrahman - Devam
la) — Sevk memurlarından bahsediyorum. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Müsaadenizi rica ediyorum. 
DEMİRAY (Kemal - İsparta) — Kardeşim 

bütün memlekette koca bir facia oynanmıştır. Ne 
lüzum var buna şimdi? 

BAŞKAN — Tekelioğlu'na söz veriyorum. 
Yalnız sözleri, işaret edilen noktaya münhasır ol
mak üzere. 

TEKELİOĞLU (Sinan - Seyhan) — (Alkış
lar) Arkadaşlar, bana tevcih edilen iki itham var. 
Birisi Büyük Ata'nm, Türk'ün kurtarıcısı Bü
yük Babanın hizmetlerini inkâr. 

İkincisi de bir Selanik 'li lisanımızı değiştir
di demişim, o da Atatürk'müş, ona da başka tür
lü bir vaziyet vermişim. Dışarda deveran eden 
şayialar budur. 

Şu iki noktaya cevap vermezsem yalnız 
Türk efkârı umumiyesini değil, cihan efkârı 
umumiyesini de tenvir etmemiş olurum. 

Arkadaşlar, Atatürk'e dil uzatmak onun hiz
metlerini inkâr etmek, onun kurduğu bu Devlet 
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dışında bırakılmasını düşünen, bu milletin için
de hiç kimse tasavvur edilemez. Atatürk, bizim 
en yakın arkadaşımızdı. (Sağdan gülüşmeler: 
Kanlı gömlek arkadaşımdı. (Sağdan gülüşme
ler) 

Sağ tarafta gülüşmede bulunan insanlar, 
Atatürk'e yalnız mideleri ile bağlı idi... (Soldan 
bravo sesleri alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, mademki istiyorlar söyJi-
yeyim: Bunların her biri vaktiyle benim gibi. 
askerdi. O zaman bu arkadaşlar yalnız maaşla 
geçinirken, bugün muazzam apartman sahibi
dirler, mükemmel çiftlikleri vardır. Halk Par
tisini medhetmesinler. O Halk Partisi ki, onlara 
saltanat, onlara debdebe ve dârat vermiş, onla
ra herşey temin etmiştir. Nasıl onu bıraksınlar, 
bu zavallılar. (Soldan alkışlar) , 

Arkadaşlar, bunların hepsinin emlâkini ve 
apartmanlarını birer birer sayabilirim, tşte tapu 
idaresi buradadır, bakabilirsiniz. Uaha ne söy-
1 iyeyim. 

BABAN (Cihad - İzmir) — Reis Bey çok ri
ca ederim şahsiyata müsaade etmeyiniz.. (Sağ
dan Meclise hakaret ediyorsunuz sesleri) (Gü
rültüler) 

BAŞKAN —- Mevzuu dağıtmadan söyleyin;/, 
şahsiyata girmeyiniz. 

TEKELÎOĞLU (Sinan - Devamla) — Reis 
Bey evvelâ onlar istediler, sözlerimi dağıttırdı
lar, şimdi toplıyayım, dağıtmıyan toplıyamaz. 
Mevzua giriyorum. 

BAŞKAN — Katiyen dağıtmayınız. 
TEKELÎOĞLU (Sinan - Devamla) — İstik

lâl Harbi başlamazdan evvel Reddi ilhak Cemi
yeti teşekkül etmiştir. Atatürk Birinci Erzu
rum Kongresini ve Sivas Kongresini yaptıktan 
sonra bu cemiyetin ismini Rumeli ve Anadolu 
Müdafai Hukuk Cemiyetine kalbetti. Acaba 
Halk Partisi mevcutmuydu ki Halk Partisine 
mensup olan bu insanlar İstiklâl Harbini kendi 
şereflerine mal etmek istiyorlar. Halk Partisinin 
İstiklâl Harbinde hiçbir hissesi yoktur. Halk 
Partisi o zaman yoktu ki onun hissesi olsun. 

Atatürk Halk Partisini, ikinci Meclisin se
çimine başlanacağı sırada Müdafaai Hukuk Ce
miyetinin adını Halk Partisine tebdil etmiştir. Bi
rinci Meclis buraya gelirken, o zamanı yaşıyan 
insanlar bilirler ki Atatürk her sancaktan be
şer arkadaş istemişti. Halbuki bizim Seçim Ka-
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I nunumuza göre her sancak beş milletvekili çı

karamazdı. Bu her sancaktan beşer zattan mü
rekkep olan Meclis. Meclisi müessisan idi. O 
arkadaşlar seçimle gelmemişlerdi çünkü o za
man memleketin birçok yerleri işgal altında 
idi. Trakya, Cenup vilâyetleri işgal altında idi 
soruyorum o arkadaşlara buraya gelen 23 Nisa
nı bayram yapan arkadaşlar Millet Meclisini 
teşkil etmek için mi seçilmişlerdi acaba? Onlar 
buraya geldikten sonra Fransızlar müracaat et
mişlerdi. Fransızların müracaatını tetkik etmek 
üzere toplanan o Meclisi müessisan, kendilerini 
Büyük Millet Meclisine ifrağ etti. (Tarihi bı
rakın sesleri) 

Cevap veriyorum efendim.. 
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu, böyle konu

şursanız sizi fazla konuşturamıyacağım, size te
mas eden kısma cevap verin, aksi takdirde kür
süden inmenizi istiyeceğim. 

TEKELÎOĞLU (Sinan - Seyhan) — Ben 
Atatürk'e Birinci Reisicumhur değildir deme
dim. Dedimki, şimdi yeni bir devir başlamıştır. 
600 seneden beri milletin iştiyakla beklediği Mil
let hâkimiyetine temas ederek bir demokrasi ku
rulmuştur, kurulan bu demokrasinin birinci 
Meclisi bu Meclistir, onun ilk Reisicumhuru da 
Celâl Bayar'dır dedim. Bunu bu suretle telâk
ki icabeder dedim. Ben Atatürk'e Reisicumhur 
değildir demedim ki. 

Zabıtları açarsanız görürsünüz ki ben Ata
türk 'ü medhettim Atatürk'e bu millet bütün 
varlığını ,bütün mukadderatını teslim etti. Onun 
bütün inkılâp hareketlerine kemali iştiyakla iş
tirak etti. 

BAŞKAN — Mesele tenevvür etti, kâfidir. 
Başka mesele yoktur. 

TEKELÎOĞLU (Sinan - Devamla) — Var. 
Efendim. Bir de dil meselesi vardır. Çok mühim
dir bu. 

Arkadaşlar, ben dedim ki, bu dili yapan bir 
Selanik'lidir. O arkadaşın ismi de İbrahim Nec-
mi'dir. Onun bir arkadaşı daha vardır, Agop 
Dilâçar. Bu iki adam Türk dilini bugünkü hale 
sokmuşlardır. 

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Sayın 
Başkan, dün ben saat 17 de söz almıştım. Son
radan Riyaset hademesine sordurdum, 23 ncü 
olduğumu söylemişti. Hâlâ sıram gelmedi. 

BAŞKAN — O zaman 23 ncü idiniz. Fakat 
I daha o sıradan 9 ncu arkadaşa söz verildi. Ri-
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yaset Divanınızın aldığı bir karara göre bir ikti
dara, bir muhalefete ve bir de müstakil ar
kadaşlara söz vermek suretiyle müzakereye de
vam ediyoruz. 

GÜROL (Saffet - Konya) — Bir takririmiz 
vardı, okunmadı. 

BAŞKAN — Takririniz mahfuzdur. Siz tak
riri vermeden evvel muhalefetten ve arkadaşla
rınızdan söz almış olanlar vardır. Onların ko
nuşmasına müsaade ediniz. 

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — Bi
zim de bir noktayı tavzih etmemiz lâzım Reis 
Bey. 

TANKUT (Hasan Reşit - Hatay) — Sayın 
Başkan, Sinan Tekelioğlu Türk Dil Kurumu 
hakkında iftirada bulundu. Bunu müdafaa et
mek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim müsaade buyu 
run. 

Ahmet Hamdi Başar. 
BAŞAR (Ahmet Hamdi - İstanbul — Söy

lenenler ve yazılanları tahrif ederek söylenmi-
yen, yazılmıyan şeyleri bir kimseye atfedip, 
atfedilen şekle göre hüküm verip hücum etmek 
âdetinden sayın arkadaşımızın vazgeçtiğini tah
min ediyordum. Fakat yanılmışım. Ben 30 se
nelik gençler kapıkulu demedim? (Sağdan ka
pıkulu dedin sesleri). Hayır. Söylediklerimi 
yazdım ve yazdıklarımı zapta verdim. Vazi
yeti bildiğim için aynen okudum. Zbaıtta da 
görülebileceği üzere ben şunları söyledim: ya
şadığımız, kapıkulu idaresi maalesef tahsil, ter
biye sistemimizi mahvü perişan etti, serbest 
hayatta yaşamıya muvaffak olamıyacak insan
lar yetiştirme esasına göre bir tahsil ve terbiye 
sistemi tatbik etti, hakiki ilme, yaratıcı fikre 
ve zekâye düşman oldu ve fikir mücadelesi 
yapanlar amansız takiplere oğradı, dedim ar
kadaşlar. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında, Avni Doğan, 
buyurun. 

DOĞAN (Avni - Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, tüzüğün 85 rici maddesi, eğer Yüksek 
Meclis karar verirse, söz vermek şekli, karşıya, 
yana veya üzerine vermek suretiyle münavebe
ye tâbi tutuyor. Makamı Riyasetten rica ede
rim, buna göre hareket edilsin. (Ona karar ve
rildi sesleri). 

Affınızı dilerim. 
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TANKUT (Hasan Reşit - Hatay) — Ben 
Türk Dil Kurumunun Genel Sekreteriyim. Ce
miyetimiz, Cemiyetler Kanununa tevfikan te
essüs etmiştir. Bir iftiraya mâruz kaldık, bunu 
yalanlamaya mecburum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sözlerin çok uza
dığını göz önünde tutarak sözlerinizi veciz 
cümlelerle ifade etmenizi rica edeceğim. 

TANKUT (Hasan Reşit - Hatay) — Bende
niz Hasan Reşit Tankut. Türk Dil Kurumu Ge
nel sekreteri.... 

DEMÎRALAY (Kemal - İsparta) — Ago; 
siz misiniz? 

TANKUT (Hasan Reşit - Devamla) — Bir
az terbiyeli olunuz, bu nasıl söz ? 

DEMÎRALAY (Kemal - İsparta) — Siz ter
biyeli olunuz. Şu halde şahsınıza ait bir şey yok. 

AKSU (İrfan - İsparta) — Başkana hita
ben) İsmi mevzuubahis olmadığına göre söz 
veremezsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, İçtüzük 
hükümlerine göre hareket ediyorum, kendisine 
söz verdim, kısaca izah edecekler. 

Bu şekilde birbirinize hitap doğru değildir, 
böyle şeylere lüzum yoktur. 

TANKUT (Hasan Reşit - Devamla) — Türk 
Dil Kurumu bir ilim müessesesidir, bu müesse
seyi Atatürk rahmetli kurdu. (Soldan biliyo
ruz sesleri). Bu kurucular arasında ben de var
dım. Başka birçok ilim erbabı da vardı. Agop 
isminde bir Dil mütehassısı geldi. Sonra dön
me diye kastedilen İbrahim Necmi de vardı. 

Yukarda bahsettiğim insanlar dili yapmadı
lar. Dil yapmak salâhiyet ve iktidarları yoktu. 

I Bunlar cemiyetin amaline hizmet etmek için 
vazife almış, çalışmış insanlardır ve bu iş bun
dan ibarettir. Türk dilini bu iki adam yaptı 
sözünü reddediyorum. 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüblü buyurun. 
ÜRGÜBLÜ (Suad Hayri - Kayseri) — Muh

terem arkadaşlarım, tek dereceli, çok partili re
jime girdikten sonra ilk defadır ki partili, parti
siz bütün vatandaşların kaderlerine razı olarak 
üzerinde itiraz edilmiyerek teşekkül etmiş muh
terem bir Meclis huzurundayız. 

Bu Türk yurdunun engin bahtiyarlığıdır. Ve 
bütün memlekette demokrasiye hudutsuz itibarın 
tezahürüdür. 

| Millet bu büyük imtihanı şerefle başarmıştır. 
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imrendiğimiz ve başarabileceğimizi zannetmedi
ğimiz seçimi, diğer medeni milletlere örnek ola
cak şekilde başardığımızdan dolayı hepimiz gu
rur duyabiliriz. (Bravo sesleri). 

Eski iktidarın kaderine rızada gösterdiği ol
gunluğu, çeşitli bütün tefsirlere rağmen yapıl
mış dürüst bir seçimin neticesi olmak itibariyle 
şahsan şükranla kaydetmeyi bir borç bilirim. 
(Sağdan bravo sesleri). 

Yalnız demokratik başarımızı tamamlamak 
işi bununla bitmez. Demokrasi dâvamız bundan 
sonra: insan hakları evrensel beyannamesi ile 
taahhüt ettiğimiz vazifelerimizin tamamen tahak
kuk ettirilmesi ile kuvvet bulur. 

Basın Kanununu tamamen ilga ederek mut
lak bir basın hürriyetini sağlamak ve basma mü-
taallik suçları yalnız Ceza Kanununun hakaret 
ve sövme faslında derpiş etmek artık vazifemiz
dir. Anayasamızda demokratik tadilleri hiçbir 
gecikmeye meydan vermeden yerine getirmek 
ve bilhassa siyasi bir partinin umdelerini ihtiva 
eden metni - kendi muvafakatleri de izhar edildi
ğine göre - derhal çıkarmak zaruridir. 

Lehinde aleyhinde çok fikir yürütülen ikinci 
meclis mevzuunda muasır teşkilâtı da gözden 
geçirerek karar almayı ve bu konuda acele et
memeyi faydalı görüyorum. Vicdanı âmmenin 
tahassürle beklediği şümullü bir af kanunu da 
bu demokratik itibarımızı takviyeye muhakkak 
yarıyacaktn\ 

Bu demokratik rejimimizi takviye edip kök
leştireceğine inandığım noktalardan sonra Hü
kümetin faaliyet programının umumi tetkikma 
kısaca girmeyi de faydalı görürüm: 

Program mecburi olarak kısa bir zamanda 
hazırlandığı ve dâva1 ar umumi hüviyetleri ile 
ele alındığı için mülâhazalarım bu faaliyet/" yar 
d imci bir ruhla katılmak olacaktır. İlerde ta-
haddüs edeceğini muhakkak gördüğüm, bâzı 
müşkülleri huzurunuzda ve müşterek gayretler
le tetkik etmek. Hükümetin muvaffakiyetine 
yarıyaeak ve vazifemizi yapmamızı temin etmiş 
olacaktır.. 

Arkadaşlar, muhterem Menderes Hüküme
tinin iktidarı ilk defa ele aldığı ve Hükümet 
'bünyesinde icra mevkilerinde bulunmuş uzuv
lardan teşekkül etmediği göz öncüne alınırsa, 
muhalefetin buttan çetin tenkidlerine rağmen, 
programı geniş bir takdirle karşılamak borcu
muzdur. 
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I Devlet hizmetlerine ait birçok hayati mev

zuları tetkik etmeden ve hattâ en salahiyetli 
mütehassıslara tetkik ettirmeden, müspet vait-
ler halinde programlarına koyup getirseydiler, 
işte asıl o zaman muaheze edilmeye lâyıktırlar. 
Ben, hu yoldaki hareketlerini durendişlik ese
ri olarak telâkki ediyorum. Hükümeti ve mil
leti idare sanatına dönmüş görmekle ümidimiz 
kuvvetlenmiş oluyor. Program, iktidarın ne şe
kilde aldığını izahla başlıyor.. Bu izahın fay
dasını şu geniş tartışma imkânını vermekle de 
şimdiden görmeye başlıyoruz. Tasvir edilen tab
lonun iktidarı ürkütmemesini isterim, ifade tar
zında çetin meselelerle karşılaşıldığından, çok 
•güç şartlarla iktidar alındığından bahsediliyor. 
Hükümetlerin siyasi kaderi çetin meselelerle 
daima karşı karşıya kalacaktır. Siyaset adamı
nın bahtı ve kaderi budur. Muhalefet partisinin 
bu tasvirden üzüntü duymasına da mahal gör
mem . 

iktidarın programındaki tenkidden, emin 
olunuz ki, çok daha ağır ve çetinleri, eski grup 
müzakerelerinde kaytılı olarak, burada mevcut
tur. Yurt ve vatan 'sevgisiyle bu ıağır tenkid va
zifesini yapmış olan insanlar, vazife ellerine ve
rildiği zaman güçlerinin yettiği kadar bir işi 
yapmaya sây etmişlerse vicdan huzuru duyma
ları ve bu tenkidden üzülmemeleri ica'beder. Va
tanımız, lâyık olduğu seviyeye ulaşmamıştır ar
kadaşlar. Istırap umumidir. Köy vaziyetimiz, 
15 milyon nüfusumuzun hali üzüntü ve elem ve
rici bir haldedir. Bunu kabul etmek civanmert
lik olur. Bugün 15 milyon köylü sahalıları yü
zünü sabunla, yıkasa ne yaparız? Nereden bulu
ruz ve bunu tedarik edebilir miyiz, verehilir mi
yiz? Bir tas sıcak çay içse şekeri ve çayı verme
ye bu milletin bugünkü varidatı ve varlığı kâfi 
değildir. Ayda bir gün et yese bir hayvan ihra
cına muktedir olunabilir mi? Bir pazar günü 
yeni bir elbise ile çarşıya, pazara inse hangi 
fahrikamız kumaşını, basmasını, kundurasını, 
çorabını verebilir. Memleketin manzarası bu
dur. Bu rakamlar raporlara dayanır, tetkik 
edilmiştir. Bugün memlekette kurulan fabrika
lar, yapılan ziraat, yeraltı ve yerüstü varlığı 
!buna kâfi değildir. Bunlar iyi yemedikleri için 
iyi giymedikleri için, biz ibâzı maddelerimizi ih
raç etmek, bâzı işleri yapmak imkânını buluyo
ruz. Bu müşterek dertleri karşılıklı, hep birlik-

ı te, sa'bırla, feragatle ve kardeş duygusiyle hal-
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l«fanelk için vazifeli bulunuyoruz. Müsamaha ve 
sabırla her müşkülünün halline imkân görüyo
rum. 

Programda temas edilen ve hiç temas edilmi-
yen dâvaların karşısındayız. Meskût geçilen dâ
vaları Hükümetin düşünmediğini tahmin etmi
yorum. Hükümet kısa bir zamanda bütün yurt 
dâvalarını yazmaya ve bunları teşrihe kalksa 
buna ne tetkika, nede müzakereye imkân olur
du. Hükümet daha ziyade umumi dâvalara te
mas etmiş ve yapacağı işlerin umumi hatlarını 
çizmiş, müzakere neticesinde alacağı kararlarla 
faaliyete koyulmayı vadetmiştir. 

Şimdi, programın ele aldığı mühim dâvalara 
göz atarsak birinci safhada: Kapitalist, müdaha
leci, bürokratik bir Devletçilikten serbest ve hu
susi teşebbüs rejimine intikal kararı karasında 
olduğumuzu görüyoruz. Memleketimizde D©T-
letçilik, ihtiyarı bize bırakılmış iki sistemden bi
rini tercih suretiyle kurulmamıştır. 

Sebepleri hepinizce malûmdur, Şimdi ise, 
kurulmuş 'bir sistemden yeni bir sisteme intikal 
etmek vaziyetindeyiz. Eğer bunların kuruluşun
daki hataları bu intikalde de yaparsak memleket 
çetin ve korkunç sarsıntılara uğrar. Devletçili
ğin, demokrat rejime intikalden sonra memleke
te faydalar getireceğine kail olanlardan değilim. 
Dünyada müreffeh, ileri memleketlerin hiç bi
rinde de Devletçilik görmüyoruz. Ve nerede sıkı 
bir Devletçilik varsa orada refahtan eser bula
mıyoruz. Elde mevcut tesislerin de peyderpey 
ve elverişli şartlarla hususi teşebbüslere devri 
programa kaydolunmuştur. Pahalı, biraz lüks 
ve bâzı lüzumsuz tesisleri bulunan müesseseleri 
Hükümet, zararına da olsa,, devrini kararlaştır
mış mıdır? Devlet elinde bunlar gümrük, döviz, 
lisans, akreditif, kredi, mütedavil sermaye, hat
tâ askerlik işlerinde dahi engin himaye ve sür
atli kararlara mazhardır. Bunlar, hususi teşeb
büse devredildiği zaman Hükümet ne gibi bir em
niyet ölçüsü ve imkânları ile bunları mülâhaza 
etmektedir? 

Âmme karakterini haiz olan ve olmıyanlar 
arasındaki kıstas nelerdir? Bunları ve bu mühim 
konuda buna benzer yüzlerce istifhamın az bir 
kısmını, vazife duygusu ile, Hükümete iblâğ et
mek borcunu taşıyorum. Cevap rica etmiyorum. 
Üzerinde ciddiyetle durulacağı ve çarelerinin bu
lunmasında en iyi tedbirlerin alınacağı emniye
tini taşıyorum. 
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f Yabancı sermaye mevzuunda, programda; te

şebbüs sermaye ve tekniğinden geniş ölçüde isti
fade edebilmenin şartlarını tahakkuk ettirmek ve 
icaplarını yerine getirmektir denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu ifadeyi şahsan çok 
vüsatli görüyorum. Hükümetin bundan maksa
dı hiç şüphe etmiyorum ki, yabancı sermayeye 
muhtaç olmıyacak bir seviyeye memleketi "ulaş
tırmak ve gerek Devlet, gerek hususi teşebbüs 
elindeki iktisadi tesislerde yetişmiş olan ve if
tihar ettiğimiz Türk gençlerinin serbest sahada 
inkişafını temin etmektir. Yalnız, devletçe ve 
milletçe malî ve teknik takatimiz dışındaki iş
lerde, beynelmilel şöhreti haiz firma ve serma
yelerin ve bunların tekniklerinin iştirakini te
min etmelidir. 

Bu yolda, müesseselerin malî ve ticari işti
rakini tanımak ve ilerde tek başına işin ted
vin kabiliyetini sağlamak en emin yoldur. Yap
tığımız bâzı teşebbüs ve tesisleri, (Kundura, 
iplik, dokuma ve mümasili sanayi) Türk evlâdı
nın kabiliyeti müstakar bir kredi sistemi ile pe
kâlâ mevcuttur. Bu sahalarda cebine her hangi 
bir ecnebi dövizini yerleştirip memlekete ge
lene misafirperverlik bence lüzumsuzdur. Fa
kat petrol, kömür, büyük madenler, deniz mah
sulleri, limanlar, büyük sulama işleri ki, tama-
miyle ecnebi sermayeye iştirak suretiyle aldan
madan vermek mutlaka zaruridir. Bunun fay
dasına inanıyorum. Bu nevi teşebbüsleri hüsnü 
telâkki edecekler de ecnebiler olacaktır, buna 
eminim. 

Çok mühim olan gümrük politikasına gelin
ce : Programda gümrük tarifelerini yeniden ve 
toptan gözden geçirilerek kanunlaştırmaktan 
bahsedilmektedir. Uzun izahatla tasdi etmiyece-
ğim. Yalnız bu hükmü acele bulmaktayım. Bi
lirsiniz ki, dünyada bütün milletler, maruf ve 
ilmî tabiriyle spesifik sistemden advalörem kıy
met sistemine gitmektedir. 

Bugün beynelmilel müzakerelerde milletle
rin ittifak etmek istedikleri üç nokta vardır. 
Nomanklâtür birliği, gümrük mevzuu birliği, 
haddi resim, gümrük tarifesi birliği. Milletler 
Nomanklâtür ve gümrük mevzuatı birliğinde an
laşıyorlar, fakat haddi resim, tarife birliğine hiç 
biri yanaşmamaktadır. 

Binaenaleyh biz hayatı ucuzlatmak mevzuun
da memleketimizde mevcut olmıyan sanayi mu-
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mulâtmm resimlerini indirerek alabiliriz. Fakat 
gümrük resimleri üzerindeki beynelmilel karar 
lan beklemeden acele kararlar alırsak millî sa
nayi ve malî kudretimiz çok örselenir. Hükü
metin buna lâyık olduğu ehemmiyeti vereceği
ne eminim. 

Programda, zirai ve sınai dâvalar mevzuunda 
Hükümetin bu vadide çok gayret sarfedeceğini 
müjdelemesine hepimiz candan katılıyoruz. Ver
gi ve gümrük sistemlerimizle ziraati kuvvetlen
dirmenin çarelerini arıyacağız hükmünü müp
hem buldum. Bunun Sayın Hükümet Başkanı 
tarafından vuzuhlandırılacağmı bekliyorum. Zi
rai dâvamızda büro ziraatçiliğini bırakarak böl
ge ziraati ihtisas personeli yetiştirme işinin 
ciddiyetle ele alınmasını rica ederim. 

Su işiyle suni gübre işinin birlikte ele alın
masında gecikilmesini rica edeceğim. Artık 
büyük çiftçilikten, kırk bin köydeki çeşitli 
karakter taşıyan çiftçilere yardım faaliyetine 
dönmenin, Tarım Bakanlığının başlıca vazifesi 
olduğuna inanıyorum. 

Yurdun % 83 nü toplıyan ve toprakla ge
çinmeye çalışan vatandaşın dâvasını üç milyon 
kasabalının dâvasından daha üstün tutmazsak 
ve mesaimizi bu hedefe tevcih etmezsek, işleri
mizden bir netice beklemek hayaldir. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar, köylüye inikas etmiyen her hiz
met heder olmuş demektir. Bugüne kadar bu 
yolda sarf edil en bütün emeklerin heder oldu
ğunu görmektesiniz. En büyüğümüzden en kü
çüğümüze kadar her türlü tasarrufu yaparsak, 
her türlü alâyişten ve hakkımız olmıyan lüks ve 
israftan, refah ve eğlence vasıtalarından köylü
müz lehine muayyen müddet feragat edersek, 
onların kalkmmasiyle bence bugün yaptıkları
mızın birkaç misline kavuşuruz. (Alkışlar) 

Buna bütün vicdanımla inanıyorum. 
Memleketimizi daima ziraat memleketi say

mak da yanlıştır. Her türlü sanayii kurmaya müs-
tait bir memleketiz. Harb yıllarında çok meşhur 
bir mütahassısm ya/ntığı resmî tetkik ve bizimle 
temaslarında söylediği sözleri tekrarlıyacağım : 

«Sanayi için en mühim maddeler sayılan kö
mür, demir, krom ve akar sulara bol bol sahip 
olan Türkive'nin Yakmşark'ın bütün ticari ve 
sanayi hâkimiyetini alamaması ve buna mukabil 
yalnız suvu olan isviçre'nin ve aşağı yukarı 
aynı vasıfta olan Şimal memleketlerinin dünya-
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I nın en itibarlı sanayi memleketleri olması anla

şılır iş değildir» demiştir. Hükümetimizin bu ko
nuda İktisat, Ticaret ve İşletmeler Bakanlıkla
rını artık fabrikacılıktan, kunduracılıktan ve 
çorapçılıktan kurtararak bunları bir millî eko
nomi Bakanlığı altında toplıyarak müspet bir 

I hedefe vardırmasını rica ederim. 
Grev mevzuundaki ihtiyatlı ifade bana bir 

kaçamak değil, ciddî bir mevzuun çok ciddiyet
le ele alınmış olması gibi geldi. Her türlü ikti
sadi kollarda henüz zayıf olan vatanımızda bü
tün Devlet takatimize rağmen âmme hizmetle
rinde grev kabul edilebilir mi? Memleket bü
tün takatini sarfettiği halde keyfi için greve 
karar veren, siyasi temayül ve sebeplerle grev 
talebinde bulunanla; m talebini mutlak surette 
is'af etmek hususunda programdaki ciddî ibare 
bugün bütün vatandaşlara 'ıakikaten huzur ve 
emniyet vermiştir. Esasen böyle bir vaziyette 
hangi sendikamız, hangi, malî imkânla bu fakir 
ve zavallı Türk işçisinin, işsizlik zamanındaki 
yaşamasını idame ettirebilir. Türk işçisinin men
faati programdaki ihtiyattadır. 

Adlî mevzudaki huzursuzluğu ref edici mesai 
vâ'di iftihar vermektedir. Yalnız askerî ve idari 
kaza üzerinde durulması lâzımdır. 

Kanunlarımızın ihzarındaki isabetsizlik ve 
kifayetsizlik yolunu çok iyi hissettiğim, üzüntü 
ile bildiğim bu mevzuda artık bu yola girerken 
Danıştayın ve Yargıtayın da ihtisasına yer ve
rilmesini ve adalet cihazımızın mesaisinde ya-
şıyan ve yaşamıyan kanunların bir zabıt altına 
alınmasını bilhassa rica ediyorum. Adaletimi
zin tam istiklâline sahip olması ve bundan 
böyle teşriî ve icrai müdahalsinden mutlak su
rette korunmasını memleketin bekasiyle alâ
kalı saymaktayım. İdare cihazımızın, bugünkü 
idari ve hukuki malûmatla yurt işine vefa 
etmediğini görmekteyiz, İçişleri Bakanlığını 
idari, sıhhi zirai bilgilerle mücehhez. Valileri 
ve kaymakamları vatandaşın yükselmesinde 
tertiplenmiş bir köy bakanlığı olarak görmek 
zamanı gelmiştir. (Alkışlar) Evrak ve muhabe
ratla işba haline gelmiş olan idari cihaz bizi 
tasvir edilen üzücü manzaradan uzaklaştı
ranı adığma göre marazı ele almak lâzımdır. 
Vatandaşların, jandarma ve polis karakoluna 
davet edildikleri zaman korku ile değil, her 
başı sıkılan insanın koşa koşa gidip burayı sı-

I ğmacak, kendi evinden de emin bir yuva say-
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masını temin etmek boynumuzun borcudur. | 
(Bravo sesleri) îdare cihazını bir partinin, 
gelen geçen ve bundan sonraki partilerin hiz
metkârı değil, mutlak surette vatandaşın ka-
nun yolunda en güvenilir hizmetkârı olarak 
görmek itiyacındayız. 

Maliyemize gelince; programdaki dikkatli 
ve tasarruf zihniyetine müstenit hareketin ya
nında, artık bu kuvvetli ve yetişkin gençler 
ve insanlarla mücehhez olan cihazın bugünkü 
faaliyetiyle sabahtan akşama kadar tahsilat pe
şinde koşan bir zabıta halinden çıkarılması lâ
zımdır. Maliyemizi memleketin malî kaynakla
rını koruyan servet inkişafına haset etmiyen, 
mükellef vatandaşı hilekâr saymıyan hüviyeti
ne intibak etmiş görmek hakkımızdır. Defter
darlara, hergün tahsilat peşinde koşan ve Ba
kanlığa tahsilat ve bakaya cetvelleri yollıyan 
büyük tahsildar yerine vilâyetinin bütün eko
nomik durumunu bilen mütehassıslar olma yo
luna sevkeıâilmelidir. Maliyemizin .ekonomi il
mi ile olan dargınlığını Menderes Kabinesinin 
barıştırarak ortadan kaldırmasını bilhassa 
dilerim. Dış siyasette, partilerin ve partisiz bü
tün vatandaşların ittifakı milletçe güven ve 
kudret kaynağımızdır. Yalnız muayyen hâdise
lerin ve beynelmilel şartların sağladığı bâzı 
geçici itibarlara fazla kapılmıyarak muvakkat 
ve daimî temsil vazifelerinde âzami hassasi
yetin ve ciddiyetin lüzumuna şiddetle kani 
olanlardanım. Müslüman memleketler ve kar
deş komşu Devletlerle daha yakın ve alâkalı 
harici çalışmalara da ihtiyaç vardır. Bu arada 
kardeş i ran 'a her ne sebeplerle olursa olsun j 
çok gecikmiş olan iadei ziyaretin yapılmasını 
da temenni edeceğim. 

Bu nokta da; memleketin kalkınması mev
zuundaki .ehemmiyeti aşikâr olan Marsal Yardım 
Plânının, memleket içi işleriyle şimdiye kadar 
alâkadar .edilmemiş olan hariciyemizle tedvirini 
yanlış bulduğumu söylemek isterim. Hariciye
mizin kıymetli elemanları anlaşmalar yapabilir
ler. Fakat o anlaşmalarla ele geçen paranın 
•en verimli şartlarla yurda serpiştirilin esi ve 
yerleştirilmesi çeşitli gayret ve faaliyet, ge
niş ve mutlak salâJhiyetle itimat ister. Bu mu
vakkat yardımın ikinci ellerde ve bürolarda he
der olmasından çok korkarım, işi bizzat Başba
kanın ele alması lâzımdır. Her Bakan muvaffak 
olmak için fazla tahsisat ister, ve bunların ço-
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ğunu talhakkuk ettiremez. Bunları ayarlamak, 
ikinci kademelerde imkânsız hale gelir ve gel
miştir. Gecikmeler ise yardımı müessir kaiden 
derhal uzaklaştırır. 

Başbakanlığa bugün lüzumsuz şekilde bağlı 
bulunan birçok umum müdürlükler alâkalı ba
kanlıklara tasarruflu tedbirlerle bağlanırlarsa 
hem bunlar daha iyi işler, hem de Başbakan en 
mühim bir Devlet işini kudretli eline almış olur. 

Şimdi program dışında kalmış iki dâvaya 
da elkoyarak sözlerime son vereceğim. 

Bunlardan birisi; nüfus davasıdır. Nüfus 
dâvasını Hükümetiniz oıe şekilde ele almak ka
rarındadır? insan artışı milletleri yükselten bir 
yol olmamaktadır, insan gücünün, değerinin, 
çalışma kabiliyet ve ahlâkının artışı milletleri 
çoğaltmaktadır. Üç, beş milyon nüfuslu engin 
itibarlı milletlerle yüz milyonlarla nüfusa sahip 
geri kalmış milletlerin mukayesesi bu hakikati 
gösteriyor. Doğurarak artmak güçtür, çok za
man ister. Kalite ile artmak daha kısa ve müs
pet yoldur. Bir Türk'ü on insan gücü ile kıy
metlendirir ve değerlendirirsek 180 milyonluk 
bir millet olmak bize kısa bir zamanda müyesser 
olur. 30 milyonu bulmak yapılan hesaplara gö
re, daha uzun seneler ieaheder. 

İkinci dâva, münevver işçinin işsizliğinin 
tehlikesi davasıdır. Eğer bu dâvayı hissediyor
sak, bence dâva ele alınmış ve hattâ yarısı hal
ledilmiştir. Fakat hissetmiyorsak, samimiyetle 
söyliyeyim ki, tehlike büyüktür. 

Millî ideallere bağlanmıyan aç münevverle
ri başka ideallere bağlamakta en kolay iştir. 

Pek muhterem arkadaşlar; milletin başında 
olanlar : Mesai, tasarruf, fazilet ve feragatleri 
ile millete örnek olurlarsa vatanca selâmetin 
yolunu bulur ve dünyaca hudutsuz itibarlara 
ulaşırız. Bunun böyle "olduğuna yürekten inana
rak muhterem Adnan Menderes Hükümetine 
Tanrıdan engin başarılar dilerim. (Soldan sü
rekli alkışlar). 

BAŞKAN — Memiş Yazıcı. 
YAZICI (Memiş - Erzurum) — Sayın arka

daşlar, Menderes Kabinesinin programı hakkın
da Grupta konuşuldu. Tenkidler yapıldı ve Yük
sek Meclisinizin huzurunda da bâzı arkadaşları
nız tarafından bunlara ilâveler vâki oldu. Muha
lefet partisi tarafından yapılan tenkidlere Baş
bakan bizzat cevap verecektir. Ancak sözü kısa 
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kesebilmek için otuz senelik devri üçe ayırıyo- } 
rum. 

Bir tanesi İstiklâl Harbi. Bu devir tamamiy-
le milletin malıdır. Kimsenin malı değildir. Halk 
Partisi bundan istiane edemez. Ayıptır. 

İkinci devir inkılâp devridir. Demokrat Par
ti tüzüğü ve programı bütün rejimiyle inkılâp
ları hazmetmiş ve onun eserlerini muhafazada, 
Hükümet programı ile de beyanatta bulunmuştur. 

Sözümü yalnız son on iki sene içine sıkıştıra
cağım. Bâzı arkadaşlar arasında bir, iki, üç Re
isicumhur ihtilâfı oldu. 

Ben şöyle diyorum; Atatürk İstiklâlin Reisi
cumhuru idi. İnönü totaliter idarenin Reisicum
hurudur. Celâl Bayar Hürriyetin ve demokrasi
nin Reisicumhurudur. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar). 

Bence 23 Nisanla 14 Mayısın birbirinden bu 
suretle ayrılması kabildir. O İstiklâl bayramıdır, 
bu da hürriyet ve demokrasi bayramıdır. 

Ben sözlerimi biraz daha kısacağım, muhale
fet mevkiinde bulunan ve 1950 seçiminde aramı
za giren arkadaşlara hitap etmiyeceğim. 

Bilhassa devam eden son 12 senenin idaresi 
tam bir Cestapo idaresi idi. İktidar partisinin 
bugünkü itidalle hareketi, hâlâ duyuyoruz ki şu
rada burada bu bakiyetüssüyuf icrayı saltanat 
ve nüfuz etmektedir. Bilhassa geçen sene büyük 
kongremizi takip eden günde başhyan ve seçim 
gününe kadar devam eden topyekûn avenesiyle 
ve Meclise girmesi bir çoğuna nasip olmıyan 
kumpanya 11 ay müstemirren memlekette halk 
arasına, partiler arasına nifak sokmamak istedi
ler. Ve muvaffak olamadılar, Çünkü millî irade 
karşısında mantıksız hareket bir eser bırakmaz. 
Hâlâ bu suretle hareket ediyorlar. Hayret et
tim. Muhalefet sözcüsü 4 sene evvel bu Meclise 
girdi ondan evvelki vaziyetten nasıl bahsediyor. 
O zaman ne konuşuyordu acaba. Onu bilen ar
kadaşlar yok mu; (Var sesleri). Ne düşünüyor
du, acaba onu bilen arkadaşları yok mu? (Sol
dan var sesleri). 

Cevdet Kerim Incedayı çok yumuşamış bal
mumu gibi maşallah. (Soldan alkışlar). Unut- j 
tu mu? Şarkın cahil olduğunu, reylerin jandar
ma ile toplanacağını, Hasso ve Memu'lar olduğu- ı 
mı; söylüyordu işte Memo karşısında (Soldan 
şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN" — Müsaade ederseniz., burada gö
rüşecek bâzı arkadaşlar program mevznundan | 
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uzaklaşmasmlar diye Riyaset makamına takrir
ler geliyor. Bu itibarla, eğer görüşmeler bu şe
kilde cereyan edecek olursa, dünyanın gözü ve 
dikkati önünde yapılan bu görüşmeler zannedi
yorum ki istikametimiz hilâfına bize müessir ola
caktır. (Soldan olmaz sesleri). 

Müsaade ederseniz görüşmelerimizi programa 
inhisar ettirelim. (Soldan program hakkında ses
leri). 

YAZICI (Memiş - Devamla) — Ve tezvirata 
devam ediyorlar dedi. Çünkü yapılan tenkid Hü
kümet programının tenkidi değildi. Memura, 
gençliğe, orduya, işçiye ve köylüye hitabederek 
hâlâ onları tahrike çalışıyorlar. Görmediler mi 
o kim için reyini kullandı. Hâlâ bu gaflette de
vam ederlerse bugünkü 69 luk mevcutlarını da 
göremezler. Çünkü mazideki hareketlerinden 
millet nefret etti. 

Bîr totaliter idareden bahsettik, buna bir söz 
ilâve edeyim : 

Bütün arkadaşlarımız encümenlerde vazife 
ve yer almışlardır. Allaha çok şükür ki, hâlâ Halk 
Partisinde totaliter idare devam ediyor. Çünkü 
Sa.yın Başkanı 11 aydır yurdun her tarafına koş
tuğu halde encümene çalışmaya gelmiyor ve 
(fîürültüler) (Sağdan, devam, devam sesleri). 

ITRAS (Aziz - Mardin) — Mükemmel, mü
kemmel... 

YAZICI ( Memiş - Devamla ) — Pro
gram hakkında arkadaşlar söyledi, ben yalnız 
C. H. Partisi Sözcüsünün söylediği sözlere cevap 
veriyorum. 

Cevdet Kerim arkadaşımız dedi ki, 30 sene
lik Millî iradeye istinat eden bugünkü seçim... 
illi... Millî irade 14 Mayısta tecelli etti. 30 sene
dir nerede idi ki, yüzünü görmemiştik ve alışıl
mış bir lisanla «30 yıllık devirde millet işlerinde 
hâkim olarak çalıştık» dediler. 

Arkadaşlar; millet işlerinde hâkim olunamaz, 
Millî irade ile müdafaa edilir. Bunlar alışılmış 
lisanların ifadeleridir. Vaktiyle kifayetsizliği do-
layısîyle bugünlük Sayın Cevdet Kerim'e ve Sa
yın Faik Ahmed Barutçu'ya bu kadar cevap ve
rirken, Feridun Fikri'nin bâzı insanları Allah 
tanıdığını da hatırlatmak isterim. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

İNCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Program üzerinde konuşma bit
sin , size söz vereceğim. 
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ASENA (Vacid - Balıkesir) — Millî iradenin I 

teeelligâhı olan Büyük Mecliste vazife almış bu
lunan muhterem arkadaşlar! Meşru bir nikâhla 
nesebi sahih olarak, bu mukaddes dâvaya katıldı
ğından dolayı, nekadar gurur ve vicdani haz 
duyduğumuza kani olarak asîl milletimize şükran 
ve minnet borcumuzu yerine getirmek isterim. 

Muvafık, müstakil, hattâ muhalif bütün ar
kadaşlara kazandıkları temiz ve erişilmesi güç 
bu rütbenin kutsiyetini hatırlatarak kendilerini 
hararetle tebrik etmeyi de bir vazife telâkki et
mekteyim. 

Menderes Hükümetinin tesbit ettiği çalışma 
programını tetkik haddesinden geçirdiğimiz za
man umumi vasıflarının olgunluğunu ve memle- I 
ketin hakiki fakat şimdiye kadar ihmal edilmiş l 
ihtiyaçlarına intibak ettiğini kabul etmek lâzım- j 
dır. Tafsilâttan içtinap eden programı mütalâa I 
ettikten sonra, bu mevzuda başlıca *uç noktaya I 
işaret ve temas etmenin, Meclisin âtideki çalış
maları için faideli ve hattâ zaruri bulunduğunu 
da açıklamak isterim : 

Yurdun iş ve kalkınma hacimleri karşısında j 
bakanlıkların ve şuabatmm faaliyetlerine mü- | 
taallik bütün mevzularda bilgi ve ihtisasın ev- 1 
vel emirde ele alınması lâzımdır. Bu esasa göre [ 
hazırlanan çalışma programı; yapılacak işin | 
ehemmiyet ve şümulüne göre devre ve safhalara I 
tefrik edilerek, bunların sırasiyle on verimli bir I 
tarzda tatbikini değişmez bir prensip olarak ka- [ 
bul etmek, hassas ve titiz davranmak, siyasi ha- I 
yatın icapları veya şahsi ve hususi sebeplerle | 
icra mevkiinde bulunan bakanlardan birinin va- j 
zifesinden ayrılmasiyle evvelce takarrür ettiri- I 
len programın zirüzeber edilmesinin de âdeta I 
mutlak surette göz önünde bulundurulmasını,, I 
yurdun kalkınmasında hayati bir zaruret olarak I 
düşünmelidir. Bir cümle ile, bakanların şahsi | 
kanaat veya temayülleri hâdiselere, ihtiyaçlara I 
ve bunları gidermek için alman tedbirlere ve | 
tatbikatına hâkim ve müessir olmamalı, âmme | 
hizmetlerinin çarkı aynı minval üzerinde çevril- j 
m elidir. J 

Daha vuzuh ile arzetmek lâzımgeldiği tak- J 
dirde şu düsturu göz önünde tutmak muktazi- j 
dir: «Kral öldü, yaşasın kral.» Devlet sefinesi 
ancak ve sadece bu rota verildiği takdirde mu- I 
vaffakiyet sırrını keşfetmiş olur. Yolumuza arı
zasız, fırtınasız devam eder ve binnetice sahili 1 
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selâmete çıkarak, çalışmanın semeresini iktitat 
etmiş oluruz. 

Arzettiğim prensipleri Yüksek Meclisin de 
hassasiyetle murakabe ve takip etmesi gerekli 
bulunduğunu da hatırlatmanın zait olduğunu 
yakînen bilmekteyim. Durendiş ve müdebbir 
olması lâzımgeldiğine inandığım sayın Mende
res'in ve değerli mesai arkadaşlarının faaliyet
lerini aynı mihvere istinat ettirmelerini istemek 
hakkını da milletimin bana teffiz ettiği mura
kabe hakkiyle tevem bulmaktayım. Bir baka
nın iş başından uzaklaşması, ancak ve sadece 
bir kavuk devrilmesi olmalı, fikir, prensip ve 
ananenin yıkılması olmamalıdır. Bunun acı ve 
ibret verici inikasları, inikasları saymakla bit
mez. Başlıcalarma birkaç kelime ile işaret etmek 
istiyorum: 1942 yılında değişen Ticaret Bakanı 
mevcut buhran üzerine, icra mevkiine is'at edil
mesinden kuvvet alarak şahsi fikirleriyle mem 
lekette bir anarşi husule getirmiş, ticari ve ik 
tisadi hayatımız mefluç bir hale gelerek âdeta 
bir devri fetret geçirmiştir, 

1947 deki 7 Eylül Kararlarının, oldu bitti 
kabilinden ve tepeden inme, başımıza musallat 
edilmesinin ıstırap ve perişanisi içinde bulunu
yoruz. Serbest altın satışlarının millî serveti
mizde yaptığı tahribatın şümulünü burada tek
rar etmek abesle iştigal olur. Bu sadette açık
lamak lâzımgeliyor ki, 7 Eylül ve altın satışı 
kararlarının hayatta kalan başlıca üç rüknün
den ve kahramanlarından biri tahsin ve tak
dirlerle âmme efkârında terbiye ettirilmek 
istenmiş ve tezkiyesi için de parlak cümlelerle 
tezkere yazılmıştır. Ne diyelim bu atalar sö
züne: Balık baştan kokar. Tanrı yüce Türk 
milletini kokmuş baş saltanatından dünya dur
dukça mâsun ve münezzeh tutsun. 

Hükümet programında, daha evvel de belirt
tiğim gibi, fazla tafsilâta intikal edilmemiştir. 
Filhakika bu hususun bir noksan olarak telâk
kisinde zaruret mevcut ise de mazeret halini de 
derpiş etmeden geçmek, içinde bulunduğumuz 
şerait bakımından, fakat şu kayıtla, yani yal
nız bugün için insafsızlık olur. 

Programın ana hatları üzerindeki faaliyete 
başlanılmasını ciddiyetle ele alacağız ve pey
derpey tatbikatını takip ederek tutulan yol, 
vâki inkişaflar bizi tatmin etmediği takdirde, 
kendilerinin hesaba çekilmesi, bu Meclisin mü
meyyiz vasıflarından biri olacaktır. 
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Devri sabıkın tasfiyeye tâbi tutulan zihniye- j 

tinin seyyibelerinden olduğu gibi, partinin Hü
kümete dayandığını ve ondan istianede bulun
duğunu düşünemeyiz. İktidarı elinde tutan 
partimiz için merdut ve rejime aykırıdır. 

Bu tip hareket, millet fetvası ile halledilen 
sakıt iktidarın nev'i şahsına münhasır mezhe
binin bir tezahürüdür. 

Siyasi temennanın bir enmüzecidir. Huku
ku esasiye prensiplerini inkâr ve zirü zeber 
eden bir ucube ve tekâpu raşesidir, vasilik sis
temidir. 

Demokrat Parti Hükümetin kendisinden 
kuvvet aldığını kabul eder. Bu mevzu parti
miz için değişmez bir düsturdur. Demokratik 
rejimi ve Türk teşriî hayatını bu seciye, ka
rakterle takviye ve faal mevkide 'bulunduracağız. 
Bu sebepledir ki ben halen aleyhte konuşmıya-
eağım. Neticeye matuf ve muzaf olarak aleyhte 
de bir mütalâa beyan etmiyeceğim. Çalışmala
rın inkişaf ve seyrini takip ederek metodik 
ve müspet çalışmalarında Hükümete müzahe
retten geri kalmayacağım. Yüksek Meclisin de 
aynı düşünce ile hassas hareket edeceğini şim
diye kadar kendileriyle temas etmek şerefini 
kazandığım arkadaşlarda bir fikir muhassalası 
olarak tecelli etmiş bulunmasını, selâmet, em
niyet ve inşirahla hedefe doğru yürüyeceğimi
zin bir delili ve âbidesi olarak telâkki ediyo
rum. 

Menderes Hükümetinin programında her 
türlü tereddütt-en azade olarak yer alması lâ-
zımgelen belediye ve vilâyet salimlerinin ve 
muhtar seçimleri mevzuunun yer alması mut
laka icabederdi. Kurmak ve kökleştirmek is
tediğimiz içtimai nizamın temelini başlıca bu 
müesseseler teşkil etmektedir. 

Biliyorsunuz ki, bu seçimler birer beliye ha
linde yapıldı. Vicdanları dumura sevkeden 
âmil, dünün ve bugünün realitesi, fakat müste-
hase halinde karşımızda sırıtmaktadır. Hali 
hazır mevzuatta tesbit edilen seçjm devreleri, 
bu mevzularda sıkı ve acele çalışılmasını ica-
bettirmektedir. Soysuzlaştırılan dil, kısırlaştırı-
lan fikir dâvasında da sakit kalmmamasını gö
nül çok isterdi. Bu mevzuda kanun yolu ile ku
rularak bir ilmî akademiyi düşünmek bu işin 
Kristof Kolomb'u olmak demek değildir. Bilâ
kis dünya yolunda yürümek demektir. Meclise, 
Hükümetine başarılar dilerim. 
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Hükümeti programiyle şimdilik tebrik eder

ken, yarın asil Milletimizin takdirlerine mazhar 
olmasını, bir partili olarak, gönülden dilerim. 

Muhalefet mevkiinde bulunan partilerden.. 
ALDEMÎR (Mehmet - îzmir) — Ekseriyet 

kalmadı. 
BAŞKAN — Hatip sözünü bitirinceye kadar 

bekliyeceğim. 
ASENA (Vacit - Devamla) — Yüksek Mec

liste çoğunluğu teşkil eden hizbin Hükümet 
programına ait tenkidi erini mütalâa ve tahlil eder
ken endişe duymamak kabil değil. Her şeyden 
evvel açıklamak mecburiyetini hissettiğim bir 
husus var: Eski hurda ve batakçı çiftlik ağası 
zihniyetini artık kimse hazmedemez. 

Sayın liderlerinin sözleriyle tekrar ihticaç 
etmek istiyorum. Diyorlar ki, iktidardan tek is
tediğimiz şey, bizim iktidarda iken verdiğimiz 
emniyetin bize verilmesidir. Her şeyden evvel 
şunu hatırlatalım ki, Demokrat Parti, iktidarı 
ele aldıktan sonra, mümasil demagojilere iltifat 
etmiyen bir parti olduğunu daha ilk hamlede fi
ilen her hususta isbat etmiş bulunmaktadır. En 
yakin ve canlı misâli, programın tenkidi için 
kendilerine gösterilen geniş bir müsamahadır. 
Halbuki mahlu, Partinin şu zihinyetini, siyasi 
akidesi maziye mal olan karakteristik bir hiciv 
mevzuu ile açıklamak isterim, kendileriyle sinir 
harbine giriştiğimi zannetmesinler. 

Devri Hamidide maarif nazırı olan bir paşa 
mektepler olmasa şu nezareti ne güzel idare 
ederdim demişti. 

Ben de muhalefet mevkiine düşen bu partiyi 
vasıflandırmak için ve kendi fikir cereyanlarına 
da mutabakat göstererek onlar namına diyorum-
ki : Benden başka parti olmasa şu demokrasi ne 
güzel ve cazip şey. (Gülüşmeler) 

Evet arkadaşlar, bu zihniyetle meşbu ve ha
reket zaviyesi, bunun tazyikma tâbi bir koldan, 
zümreden başka ne beklene b i l i r i O hamleler 
kendilerinin öz malıdır, millet nefretle kendile
rine geri çevirmiştir. Sabık iktidarın icraat 
levhalarına atfı nazar edersek, elem verici tab
loların kesafetiyle bunalmamak kabil olmuyor. 
însan haklarını müdafaa ettiği zehabına kapı
lanlar, onu bu suretle oyuncak menzilesine dü
şürmüşler. Bu perdeyi biraz kaldırırsak manzara 
dehşet vermektedir. Demokrat Partiye intisap 
değil, temayül dahi o vatandaşın, en mukaddes 
hakkından ve Anayasanın siyaneti altında bu-
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lundurduğu hürriyetinden mahrumiyetini istil
zam ediyordu. Milletin hayat nüsgu çekilmiş bir 
hale getirilme fikri galip bulunuyordu. Bizi, 
hepimizi mevaşi sanıyorlardı. Büyük kütlenin 
şuuru ihtilâl haline düşürülerek zaafa uğratıl
mak fikri hâkim olmuş ve bunun için de jurnal
cilik, sanati mutâde haline sokulmak istenilmiş
ti. Ve bunun için jurnalciliği sanatı mütade 
haline sokmak istemişti. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sadet dışı 
konuşuyorsunuz. 

ASENA (Vacit - Devamla) — Cambaz ba
banın elini öperek propaganda üfürükçülüğü 
yapan valilerin kahpece isnatlariyle vatandaş 
bu hakkmdan mahrum cehennemi bir cezaya, 
nefye ve sürgüne mâruz bırakılıyordu. Bu bah
settiğim mendebur, Balıkesir eski Valisi Fazlı 
Güleç'tir. (Soldan alkışlar). 

URAS (Azk - Mardin) — Reis Bey burada 
bülunmıyan bir arkadaş hakkında nasıl konu
şabilir?. Çünkü müdafaasızdır. 

ASENA (Vacit - Devamla) — Gazetelerde 
okur ve kendisini müdafaa eder. (Gürültüler 
şahsiyattan bahsediyor sesleri). 

UR AZ (Aziz - Mardin) — Bunu kendi nef
sinizde ölçünüz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, yalnız 
program hakkında konuşunuz. 

ASENA (Vacit - Devamla) — Kendi nefsi
me ölçtüm. 

URAS (Aziz - Mardin) — Millet sana da 
bana da söz hakkı vermiştir. 

ASENA (Vacit - Devamla) — Vermiş ama 
siz şimdiye kadar milleti oynattınız, çoban gibi 
hareket ettiniz. 

URAS (Aziz - Devamla) — Çok kötü konu
şuyor, 

ASENA (Vacit - Devamla) — Siz iyi konu
şuyorsunuz, bıraktığınız mirası silmek istiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Tüzüğü tatbik edeceğim. 
ASENA (Vacit - Devamla) — Arkadaşlar, 

1938 yılından beri yurdun üstüne çöken kâbus 
dalgalarının tehacümü durmuş, uğursuzluk bu
lutları 14 Mayısta yırtılmış ve dağıtılmış bulun
maktadır (Soldan alkışlar) Bu tarihi Büyük 
milletimiz için fali, hayır telâkki etmek tabiî 
bir hakkımızdır. C. H. P. sözcüsünün muhalefet 
mevkiinde bulunması itibariyle iktidar Hükü
metinin programı hakkında tamamiyle hissî te-
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sirlerle afakî taarruzlara geçilmesini kendileri
nin realitelerle alâkası olmıyacağmın burhanı 
olarak ele almak lâzımgeliyor. Onları dinlerken, 
Türk vatanını cenneti âlâya nazire haline getir
diklerine, haşa sümme haşa inanacağımız geliyor. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
önerge okunacaktır. 

ÖZÇOBAN (Kemal - Afyon Karahisar) — 
Kürsüde adam varken olmaz. 

BAŞKAN — Kendisinden ricada bulunduk, 
yorulmuş olan meclis muayyen müddeti aşma
sından dolayı asabileşiyor. Müsaade buyursun
lar, kifayeti müzakere takriri okunsun. 

FIRAT (Naşit - Ordu) — Milletvekilinin 
sözü kesilmez. Hiç olmazsa söz söyleme müdde
tinin bittiğini bildiriniz. 

BAŞKAN — Tüzükte yazılıdır, söz alanla
rın yazılı konuşmaları 20 dakikayı geçemez biz 
bunu yapıyoruz, yaptığımız başka birşey değildir. 

ASENA (Vacit - Devamla) — Konuşmam 20 
dakikayı tecavüz ettiği için sözlerimi burada 
kesiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

DÜŞÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — Ki
fayet önergesi okunduktan sonra aleyhinde ko
nuşacağım söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydettim, önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

2 . VI . 1950 
Hükümet Programı üzerine, gerek muhalefet 

gerekse bağımsızlar kanaatlerini tamamen ifade 
etmişler, bunlara icabeden kanaat verici cevap
lar da etraflı bir surette belirtilerek birçok mil
letvekilleri dinlenmiştir. Hükümet Başkanına 
son söz verilmek suretiyle konuşmalara niha
yet verilmesi için bu kifayeti müzakere takriri
mizin Umumi Heyetin reyine arzını rica ederim. 

2 Haziran 1950 
Konya Milletvekili Maraş Milletvekili 

Z. Barlas S. Hüdayioğlıı 
İstanbul Milletvekili Konya Milletvekili 

Hüsnü Yaman Saffet Gürol 
Maraş Milletvekili Seyhan Milletvekili 

A. Kadoğlu Tevfik Coşkun 
Maraş Milletvekili Maraş Milletvekili 

Remzi öksüz Mazhar özsoy 
Gazianteb Milletvekili Gümüşane Milletvekili 

Süleyman Kuranel Vasfi Mahir Kocatürk 
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Samsun Milletvekili 
^Muhittin Özkefeli 

Gazianteb Milletvekili 
M. S. Ünlü 

Bursa Milletvekili 
Necdet Yılmaz 

Samsun Milletvekili 
İsmail Işın 

İsparta Milletvekili 
Sait Bilgiç 

Kocaeli Milletvekili 
Saim önhon 

Erzurum Milletvekili 
Said Başak 

Kocaeli Milletvekili 
Hüsnü Türkkanad 
Samsun Milletvekili 

Firuz Kesim 
Manisa Milletvekili 

Adnan Karaosmanıoğlu 
Çorum Milletvekili 
Hakkı Yemeniciler 
Samsun Milletvekili 

Hadi Üzer 
tsparta Milletvekili 

R. Turgut 
Kocaeli Milletvekili 
Ethem Vassaf Akan 

Kastamonu Milletvekili 
Fahri Keçecioğlu 

Meclis Başkanlığına 
Müzakere kâfidir, Hükümetin noktai nazarı

nı dinlemek istiyoruz. Reye arzını dilerim. 
Konya Milletvekili 
Hikmet ölçmen 

Yüksek Başkanlığa 
2 . VI . 1950 

Konuşmalar bir Hükümet programı etrafın
da yapıcı müzakerelerin çevresini çoktan geçti. 
bütün milletin ve dünyanın gözü önünde yapı
lan demokrasi inkılâbımızın değerini küçülte
cek münakaşaların devam etmemesi için; kifa
yeti müzakere teklif ederim. Sivas Milletvekili 

Halil îmre 

Yüksek Başkanlığa 
1. Yazılı konuşan arkadaşlar 20 dakikayı 

tecavüz etmemektedirler. 
2. Alelûmum programın haricinde konu

şulmaktadır. 
3 Program hakkında lehte ve aleyhte kâ

fi miktarda konuşulmuştur. 
Bütün bu sebepler dolayısiyle müzakerenin 

kifayetini teklif ediyorum. 
Kocaeli Milletvekili Seyhan Milletvekili 

Dr. Ethem Vassaf Akan Reşad Güçlü 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetinin yeniden reye kon

masını ve Hükümete söz verilmesini rica ve tek
lif ederiz. 
Kırşehir Milletvekili Ankara Milletvekili 

Amiral R. özdeş Talât Vasfi öz 
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BAŞKAN — Bu takrir aleyhinde söz isten

miştir. Buyurun, Feridun Fikri Düşünsel. 
DÜŞÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — 

Muhterem arkadaşlar, filhakika kürsüye yeter
lik aleyhinde konuşmak üzere çıkmış bulunuyo
rum. Yeterlik aleyhinde söz söylemem tabiîdir. 
Yalnız Yüksek müsamahanız olursa (Soldan gü
rültüler, yeterlik dışına çıkma sesleri). Aynı ko
nu üzerinde bir noktaya daha temas etmek iste
rim. 

Muhalefet namına konuşmuş olan arkadaşla
rınız yalnız Cevdet Kerim încedayı ve Avni Do
ğan'dan ibaret kalmıştır. Bir de daha önce Sa
yın Barutçu Grup adına konuşmuştu. Buna mu
kabil çokluk partisinden 10 dan fazla arkadaş 
konuşmuş bulunuyor. Bütün bunlara karşı ancak 
cak üç kişi söz söylemiş bulunuyor. Bunun için 
müzakerenin daha etraflı yapılabilmesini temin 
maksadiyle, tensip buyurursanız muhalefet adı
na konuşacak olan daha üç arkadaşımızın müta
lâalarını dinlemenizi uygun bulurum. (Soldan 
gürültüler). Müsaade buyurun, tensip ederse
niz, yoksa muhalefetin sözleri eksik kalmış ola
caktır kî, bilmem bunu tecviz buyuracak mısınız? 

BAŞKAN — Usul hakkında söz Sıtkı Yır-
calı'nmdır. 

YIRCALI (Sıtkı - Balıkesir) — Arkadaşlar-
Sayın Feridun Fikri Bey arkadaşımızın karşı 
konuşmasını dinlediniz. Öyle tahmin ediyorum 
ki, bizlerden çok daha iyi Tüzük hükümlerini 
bilirler. Tüzük hükümlerine göre bu gibi müza
kerelerde iki lehte, iki aleyhte ve iki de üzerinde 
konuşma yapıldıktan sonra önergeler mutlak su 
rette reye konur. Sonra yeterlik önergeleri mut
laka reye konur. Çünkü muhalefetten, kendileri
nin buyurdukları gibi, üç kişi konuşmuş bir de 
bağımsız arkadaş konuşmuştur ve bizim arkadaş
larımız da uzun boylu mütalâa dermeyan etmiş
tir. Şu hale göre yeterlik önergesinin oya arzı 
Tüzük hükümlerinin icabıdır. 

DÜŞÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — 
Bendeniz, Riyaset usule muhalif, önerge sunu
yor demedim, Tüzüğün 103 ncü maddesi iki kişi 
aleyhte, iki kişi lehte ve iki kişi de üzerinde ko
nuştuktan sonra önerge oya sunulur dedim. Ben
deniz bunu Yüksek Heyetin takdirine bırakırım 
(Reye, sesleri). 

BAŞKAN — Şimdi efendim, takriri reye ko
yuyorum. Müzakerenin yeterliğine dair olan bu 
takriri kabul edenler ellerinî kaldırsın... Kabul 
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etmiyenler ellerini kaldırsın... Çoğunlukla muza- I 
kerenin yeterliği kabul edilmiştir. 

Söz Hükümetindir. Başbakan Sayın Mende
res konuşacaktır. 

(Başbakan Adnan Menderes soldan şiddetli 
ve sürekli alkışlar arasında kürsüye geldi). 

BAŞBAKAN MENDERES (Adnan - İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; Hükümet progra
mı üzerinde Büyük Mecliste açılan müzakerenin 
çok istifadeli olmuş bulunduğunu kaydetmekle 
söze başlıyorum. 

Programımızın müzakeresine geniş zaman tah
sis olunmuş, muvafjk, muhalif pekçok arkadaş
larımız kıymetli fikirler ortaya koymuşlar
dır. Müstakil Milletvekili arkadaşlarımızla ikti
dar safında bulunan arkadaşlarımızın Hükümet 
programı etrafında sevgi ve itimat tazammun 
eden sözlerine ve haklı ikaz ve irşatlarına çok te
şekkür ederiz. 

Muhalefet adına konuşmuş olan milletvekil
leri arkadaşların ileri sürdükleri görüş ve düşün
celere etraflı olarak cevap vermek ihtiyacını duy
maktayız. 

Böylece muhalefete atfetmekte olduğumuz 
ehemmiyet ve mevkii de belirtmiş olacağımızı sa
nıyoruz. Bu suretle hareketi aynı zamanda umu -
mî efkâra gösterilmesi lâzımgelen saygının icabı 
telâkki ediyoruz. 

îlk olarak eski iktidar sözcüsünün konuşma
sını cevaplandıracağız. 

Aziz arkadaşlar; iş başına gelirken, memle
ketin içinde bulunduğu müşkül şartları progra
mımızda çok kısa olarak belirtmek istemiştik. 

Sayın Barutçu, bunu bir muhalefet partisinin 
iktidara karşı kullanacağı üslûp ve usul olarak 
:görmekte ve tenkid etmektedir. 

Meselelerin esasını bir tarafa bırakarak, üs
lûp ve usul üzerinde tenkidler yapmak icabc-
<derse; biz de kendilerine tenkid diye bir buçuk 
:saate yakm süren konuşmalarının büyük bir kıs
mını, öteden beri Halk Partisinin yerli, yersiz 
'her imkânı kullanarak ve en küçük işlere bile hu
susî bir ehemmiyet atfederek vücuda getirdikleri 1 
ve memleketin artık tamamen kanıksamış bir 
övünme edebiyatının yeni bir örneğinden başka 
birşey olmadığını söyleyebiliriz. (Soldan bravo 
sesleri alkışlar). . 

Anlaşılıyor ki; Halk Partisi olan bitenin lâyı-
kiyle farkında değildir ve hâdiseyi alelade bir 
Hükümet değişikliğinden ibaret sanmaktadır. I 
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Halbuki; 14 Mayıs seçimleriyle memlekette 

şimdiye kadar yapılanlarla ölçülemiyecek ehem
miyette büyük bir inkılâbın en mühim merhalesi 
aşılmıştır. Tarihimizde ilk defa olarak millet ira
desiyle iktidara gelen bir partinin ilk Hüküme
tinin birinci vazifesi, şüphe yok ki, kapanmak 
üezere bulunan devrin kısa bîr muhasebesini ya
parak memleket işlerinin ne halde devir ve teslim 
alınmakta olduğunu umumi efkâra açıklamak
tır. (Soldan, doğru sesleri, alkışlar). 

Buna karşı ileri sürülecek her hangi bir ten
kidin mantıki mesnedi olmadığı meydandadır. 

Halk Partisi Sözcüsü, Hükümet programını 
tenkide, son seçimlerde üç milyondan fazla rey 
aldıklarını iddia etmekle başlıyor. Seçimleri 
kaybettikleri andan itibaren Halk Partisinin, 
kendi lehine kullanmış olduğunu ileri sürdük
leri rey sayısını her vesile ile ilân etmeye bü
yük bir ehemmiyet verdiği görülüyor. (Soldan 
bravo sesleri) Şu hale nazaran iki dümle ile ol
sun bu mesele hakkında mukabil görüşlerimizi 
ifade etmek zaruretini bize yüklemiş oluyorlar, 
demektir. 

1950 seçimlerinin kanuni ve nispî bir ser
bestlik içinde cereyan ettiği bir hakikattir. An
cak memlekette seçimlere kadar hüküm sür
mekte devam eden şartların pek çok vatandaş
larımız üzerinde mânevi ve esaslı bir baskı teş
kil edecek ma/niyette olduğu tereddütsüz ifade 
edilebilir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Halk Partisi tarafından son zamanlara ka
dar idare cihazının, Devletin silâhlı kuvvetleri
nin ve Hazinenin kendi ellerinde olduğunu ve 
binaenaleyh bir iktidar değinmesinin bahis mev
zuu olamıyacağını, buna asla imkân verihniye-
eeğini parti teşkilâtlariyle ve halkla temasları 
ve halk üzerinde tesirleri olan birçok Devlet 
memurlariyle, kulaktan kulağa telkin olunuyor
du. Bilhassa memleketimizin uzak köşelerinde 
ve muvaseleden mahrum yerlerinde oturan ve 
vatandaşlık haklarını müdafaa etmek ve kul
lanmak hususunda güç. şartlar içinde yaşıyan 
pek çok vatandaşlarımız üzerinde bu telkinlerin 
tesirsiz kaldığı iddia olunamaz. 

Hürriyet güneşinin aydınlatıp ısıtamadığı, 
seçimlerde vatandaş reyinin muteber olmadığı 
ve gelmiş geçmiş iktidarlardan hiçbirinin vatan
daş reyine dayanmadığı bu memlekette endişe 
ve tereddüt perdesinin henüz her »yerde tama-
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miyle yırtılmamış olduğu bir hakikattir. (Bol- I 
dan alkışlar). 

Halk Partisinin seçimlerde gizli veya açık 
olarak idareyi kendi lehine kullandığı, mühim 
ölçüde malî fedakârlıklara katlandığı da unu- I 
tutmamalıdır. îşte bu müsait olmıyan şartlara 
rağimen milletimiz 14 Mayıs seçimlerinde reyi | 
ile iktidarı değiştirmiştir. Bu neticeyi onun si
yasi olgunluğuna halk ve hürriyete karşı olan 
derin bağlılığına, hulâsa her hususta büyük bir 
millet olmak vasıflarını haiz olmasına bağlamak 
icabeder. (Soldan alkışlar) Şayet kısaca işaret 
ettiğimiz bu gayrimüsai't şartlar olmasaydı, el
bette seçim neticelerinin rakam olarak ifadesi 
bugünkünden bambaşka olurdu. (Soldan alkış
lar). 

Muhterem arkadaşlar, Dokuzuncu B. M. 
Meclisinin ilk defa olarak Millî iradenin ser-
'best tecellisi neticesinde iş başına gelmiş oldu
ğu hakkındaki ifademizin, hukuk prensiplerine 
aykırı olduğunu söylüyorlar. Ve işi basitleştir
mek, hâdisenin ancak milletvekilliği seçimlerin
de öteden beri devattn edeıgelen bir tekâmülün 
son safhasından ibaret bulunduğunu anlatmak 
istiyorlar. 

Halbuki hâdise, onların göstermek istedikle
ri gibi seçimlerde devıam edegelen bir tekâmü
lün eseri olmaktan çok uzaktır. Dokuzuncu B. 
M. Meclis'ine gelinceye kadar M. Meclislerinin 
vatandaş reyi ile iş başına gelmiş olmaktan zi
yade Hükümette olmanın temin ettiği nüfuza 
dayanılarak teşkil edilmiş olduklarında vatan
daşların hiçjbir tereddüdü yoktur. Bundan ev
velki Meclislerin seçimlerinin, millet iradesinin 
hâkimiyeti bakımından, birbirine nazaran bir 
tekâmül arzetmediği de muhakkaktır. 

1946 seçimlerine gelince; kendi iradesini hâ
kim kılmak için milletimizin büyük bir azim 
göstermesi karşısında, kuvvet kullanma hâdise
sinin bu seçimlerde büsbütün açığa vurulmuş ol
duğu görülmüştür. 

Bu açık hakikatlere dayanan programımız
daki ifadeyi, geçmişteki Milletvekilliği seçimle
rinin ademi meşruiyetini iddia etmek mânasına 
alarak; bunu hukuk prensipleriyle aykırı telâk
ki etmekte asla isabet yoktur. Maksadımız; geç
mişe ait meşruiyet meselelerini münakaşa etmek 
değildi. Çünkü her hâdise vukubulduğu zaman
da, hâkim olan şartlara göre muhakeme edilmek 
icabeder. *• I 
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nakaşasına götürmek istiyorlar. Ohalde söyliye-
lim ki; bir meşruiyet kabul olunsa dahi bu meş
ruiyet o zamanlara ait bir nevi fiilî m-eşruiyyet 
sayılmak icabeder. Yoksa Anayasanın sarih hü
kümleri ve bugün milletçe kabul etmiş olduğu
muz demokratik prensipler muvacehesinde geç
miş seçimler hakkında varılacak hüküm elbette 
menfi olur. 

Yine bu bahiste durarak bizim 14 Mayıs se
çimlerini bir devrin açılması mânasında yaptı
ğımız izahı tenkid ettik. 14 M(ayısta bir devir 
açılmadığını ve bir devir bahismevzuu ise bu
nun ancak Cumhuriyetle başladığını ileri sürü
yorlar. 

Şekli Cumhuriyet olan birçok idarelerde mil
let iradesinin hiçbir veçhile hâkim olmadığını, 
aksine olarak şekli Cumhuriyet olmıyan birçok 
idarelerde ise millet iradesinin kayıtsız şartsız 
hâkim olabildiği misalleriyle herkesin bildiği 
bir hakikattir. Bu itibarla Cumhuriyetin daha 
ziyade bir şekil meselesi olduğunu iddia etmek
te hata yoktur. O halde Cumhuriyetin çok evvel 
ilân edilmiş olmasına rağmen 14 Mayıs tarihini, 
bu memlekette tam mânasiyle demokratik bir 
cumhuriyetin teessüsü mebdei olarak kabul et
mek hakikatin ta kendisidir. (Soldan alkışlar) 

Millet iradesine dayanmanın verdiği salâ
hiyetle biz bu hakikatleri olduğu gibi ifadede 
hiçbir tereddüt göstermiyeceğiz. Ve hâdiselerin 
tahlilinde geçen devirlere ait birtakım hayide 
ölçü ve kayıtlardan kendimizi azade sayacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halk Partisi kendine mahsus bir inhisarcı 

zihniyetle daima her iyiliği kendine hasretmek 
temayülünden de hâlâ kurtulamıyor. Bir toplu
luğun çok tabiî olan ilerleme ve gelişme hamle
sinin neticelerini de toptan benimsemekte bu 
partinin hiç tereddüt etmediğine bir defa daha 
şahit olmaktayız. 

Filhakika 1923 den bu yana memlekette 
olanların hepsini toptan üzerlerine alıyorlar ve 
bunları istisnasız olarak hükümetlerinin muvaf
fakiyetleri eseri olarak gösteriyorlar. Halbuki 
bu cemiyetin, hükümetlerin tesir ve muvaffaki
yetleri dışında, kendinden gelen bir ilerleme 
hamleleri ve bunun neticesi birçok eserleri var
dır. Bütün dünyanın ,ilmin, tekniğin, icat ve ih-
t.iralarm mucize süratiyle ilerlediği bir devirde 
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kendi haline terkedilse dahi. cemiyetimizin ye
rinde sayıp kalması nasıl tasavvur olunabilir f 
Asgari basiretli ve ancak nizam ve intizamı mu
hafaza eden idareler hâkim olsaydı bile, yine 
.cemiyetimiz içinde yaşanılan bu devrede insan
lığın elde etmiş olduğu geniş imkânlar sayesin
de elbette kendiliğinden birçok ilerlemeler kay
detmeye muvaffak olacaktı. Milletçe sarfolunan 
gayretleri bir zümrenin toptan kendine mal et
mek isteyişindeki isabetsizlik meydandadır. 

Onların bu inhisarcı temayülleri o kadar ile
ridir ki, partilere ve zümrelere mal edilemiye-
cek bir irtifada bulunan ve millî vicdanın mü
şahhas bir eseri ve tarihin müstesna bir şahsi
yeti olan büyük Atatürk'ü ve onun partiler ve
ya «umreler üstünde büyük milletimizle beraber 
başardığı neticelerin topunu da kendi muvaffa
kiyet bilânçolarına kaydediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, 1923 senesi daha son
raki ilerlemelerin mukayesesi için'bir mebde al
malarını isabetli bulmamaktayız. 

1923 senesi birbirini takip eden harblerin 
memleketimizi tamamiylc dermansız, bıraktığı 
bir tarihtir. Harbden çıkan milletlerin tıpkı has
talıktan yeni kurtulmuş insanlar gibi süratle 
ve tabiatiyle geçiştirecekleri bir zait" devresi 
vardır. Fevkalâde hâdiselerin millî bünyede hu
sule getirebileceği, takatsizlik zamanını ve hali
ni esas olarak o gün memleket böyle idi, bugün 
bakınız ne hale geldik, demek elbette şaşırtıcı 
bir izah tarzıdır. îsabet ancak mukayeselere; 
harb sonrası, devrelerinin yani mukadder olan 
zaıf ve takatsizlik halini geçiştirerek memle
kette istihsalin başlaması, istikrarın teessüsü 
ile normal hayatın avdet etmesiyle takarrür 
eden seviyenin esas tutulmasında olabilirdi. Es
ki iktidar bundan kaçınmış görünmektedir. 

Hakikat şudur ki ; memleketimiz uzun yıllar
dan beri dünyanın ilerleme hızına bir türlü 
uyamamış ve ileri memleketlerle değil hattâ 
yakın komşularımızla dahi aramızda mevcut 
olan mesafeler bir çok hususlarda aleyhimize 
olarak genişlemiştir. Bunun sebebi Halk Parti
sinin milletimizin kabiliyetlerini verimlendire-
cek ve memleketimizin imkânlarım #ıkişaf etti
recek yollarda yürümemiş olmasıdır. 

Biz, bütün bu iddialarımızın delilini 14 Ma
yısta milletçe verilmiş olan büyük kararda bul
maktayız. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

1923 ten bu yana 30 yıla yakın bir devre 

.1950 0 : 2 
ı Halk Partisi sözcüsü tarafından dikkate şayan 

bir ifade kıvraklığı ile Birinci Cihan Harbi son
rası, dünya buhran seneleri, ikinci Cihan harbi 
ve harb sonrası devresi diye geçiştirilevermek-
tedir. Görülüyor ki, iktidarda bulundukları 
uzun yılların muhasebesinde esaslı mazeret ola
rak bütün dünyanın içinde bulunduğu ağır 

I şartları ileri sürmek istemektedirler. Halbuki 
bütün bu menfi şartlar altında hattâ İkinci Ci-

I han Harbi, gibi misli görülmemiş bir felâkete 
j katlanmış olmalarına rağmen birçok milletlerin 

azîm terakkiler kaydetmiş oldukları meydanda
dır. .Halbuki İkinci Cihan Harbinin bizim için 

j iktisadi sahada çok geniş imkânlar hazırlamış 
olduğunu, iddia edebiliriz. Ancak bu imkânlar
dan faydalaııılamadığı gibi bu harbin devamı 
tedbirsizliklerimiz yüzünden, memleketimiz için 

J tahammül edilmez şartlar yaratmıştır. 
i Muhterem arkadaşlar; Devlet bütçelerinin 

artması memleketimizde ilerleme seyrinin neti
celeri olarak görülecek mahiyette olsaydı, hiçbir 

j itirazımız olmazdı. Her yıl bütçelerin kabartıl
mış olmasını, hakiki ihtiyaçları karşılamaktan 
ziyade tutulan yanlış politikanın kötü neticele-

j ri olarak görmekteyiz. 1938 den 1948 e kadar 
on yıl için memur kadrosunun bir misli artın]-

I mış olmasını ihtiyaçların ve cemiyetin tabiî te
kâmülünün bir neticesi olarak kabul etmek 
mümkün değildir. 

Arkadaşlar, bütçelerde alınan tahsisatın va
sati % 15 inin memleketin iktisadi cihazlanma 
ve kalkınmasına sarf olunduğu iddia olunuyor. 
Bu % 15 in hesabında alelade Devlet hizmetle
rinin, geçici tamirlerin, hiç iktisadi gaye taşı-
mıyan tesis ve inşaların dahi dâhil edilmiş bu
lunduğunu biliyoruz. Maksadımız bu bakımdan 
mazinin bir muhasebesini yapmak olsaydı ve 
program müzakerelerinin çerçevesi buna mü
sait bulunsaydı, bunları huzurunuzda tafsil et
mekte güçlük çeknvezdik. 

6 0 - 7 0 milyonluk Meclis binasından başlı-
yarak Ankara'da ve yurdun dört köşesinde 
Devlet elile hususi idareler ve belediyeler eliy-

I le tahaccür ettirilmiş olan iktisadi imkânları
mızın kısa bir hesabı bile milletçe üzerinde ib
retle durulacak bir tablo teşkil eder. Bütün 
bunlar bahsettikleri envestisman hesap ve nis
petlerine dâhildir. 

I Millî Savunmaya ayrılan tahsisatın da başlıca 
I mazeret sebepleri arasında gösterilmek itiyadı 
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"hâlâ terkolunmamış. Eğer verilmiş olan tahsi
sattan isabetli, ve tam bir verim ve netice alın
mış olsaydı bugün bundan ancak memnuniyetle 
bahsederdik. Fakat her sahada oduğu gibi Millî 
Müdafaamızda da isabetli görüşler ve tutumlu 
bir zihniyet hâkim olamamıştır. 

Kaldıki, bütçedeki Millî Savunma masraf
larına bir içişleri hizmeti olan -Jandarma mas
rafları da katılmış. Bu suretle a lehte konuşu-
lamıyacağmı zannettikleri Millî Savunma mas
raflarının bütçedeki nispeti mümkün olduğu 
kadar yükseltilmiştir. 

Hele, muhterem muarızlarımızca, borçlanma
nın bir izah ve felsefesi yapılmaktadır ki, ib
retle mütalâa edilmeye değer.. Devlet borçları
nın bütçeye yük teşkil etmediğini ifade edi
yorlar. îş ve istihsal sahasında iş görecek ser
maye Devletin müstehlik masraflarında eritil
miştir. bu hal faiz ve ıskonto hadlerine de el
bette menfi tesisler icra eder. 

Muhtelif bütçelerden borçlara faiz ve amor
tisman olarak mühim meblağlar tahsis olunmak 
mecburiyetine düşülmüştür. Bunların paramızın 
kıymetini muhafaza etmek hususunda ciddi 
güçlükler ihdas ettiği inkâr olunamaz. 

Üstelik bu borçların büyük bir kısmı Halk 
Partisi Hükümetlerinin denk olduğu iddiası ile 
sunmuş bulundukları bütçelerden tahassül et
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarruf hakkındaki 
sözleri üzerinde de ksaca durmak lüzumunu his-
sedij^oruz. Demokrat Parti Meclis Grupunun, 
muhalefet gurupu olarak, .dört senelik Meclis 
faaliyetlerinde mütemadiyen tasarrufdan bah
sedildi ve bunun nerelerden mümkün olacağını, 
ne gibi tedbirler alındığı takdirde atiyen ne su
retle tasarruflar elde edilebileceği defalarla ve 
her vesile ile ileri sürülmüştü. Şimdi iktidara 
geldiğimiz şu anda Hükümet programında yine 
tasarruftan bahsettiğimize göre elbette bunu 
tahakkuk ettireceğimiz kabul olunmak icabe-
der. 

Şayet tasarrufu gayrimümkün görse, idik, 
programınızda bu bahsi ssükûtla geçiştirir ve 
kendimizi ağır bir taahhüdün tazyiki altına 
koymazdık. 

Tasarrufun lüzumlu âmme hizmetlerini kıs
mak mânasında olmadığını şimdi öğrenecek 
değiliz. Ancak gelir kaynaklarımıza göre âm-
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i ıtıe hizmetlerinin lüzum ve ehemmiyet 

sıralarına göre bir tertibe tâbi tutulmasının za
ruri olduğunu da kendilerine bildirmek ve ha
tırlatmak isteriz. 

İsrafların nerelerde olduğunu kendilerinin 
de tetkik ve murakabesine arzedeceğimiz büt
çemizle fiilen göstereceğiz. 

I Gelir kaynaklarımızın kısırlaştırılmış oldu
ğu hakkındaki iddiamızı reddedebilmek için 
Devlet masraf ve külfetlerinin millî gelire nis
petinin yüksek olmadığını iddia ediyorlar. Hal
buki partimiz; vergilerin ıslaha muhtaç olan 
taraflarının ve masraflarla millî gelir arasın
daki nispetsizliği, kaç yıldır bütçe müzakere
lerinde tafsilâtiyle arzetmiş bulunuyor. Bu 
mevzuda ileri sürülmüş olan görüş ve düşünce
ler dairesinde hareket olunacağı pek tabiidir. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe açığının Mar-
shall Yardımı ile kapatılması meselesinde 

Amerikan markamlariyle hâlâ mutabakat hâsıl 
olmadığı hususundaki ifadelerimiz reddolun-
nıak isteniyor. 

Halk Partisi sözcüsü, Hükümet programını 
I tenkid ederken Marshll plânından temin olu

nan yardım karşılığının 1950 yılı Bütçesindeki 
açığın bir kısmına karşılık gösterilmesi mevzu
unda şöyle demektedir: 

«Marshall plânı yardımından 155 milyon 
liranın Amerikan Yardım Kanununa göre büt
çemize ithali bütçe Meclise sevkedilmeden önce 
alâkalılarla görüşülmüş ve Bütçe Kanununun 
üçüncü maddesi bu görüşmeler sonunda varılan 
mutabakata uygun olarak hazırlanmıştır. An
cak bunun kullanılması yine Amerikan Ka
nununa göre muayyen usullere bağlı bulundu
ğundan bunu halletmek için görüşmelere arasız 
devam edilmiş ve bu maksatla Amerika'ya bir 
heyet de gönderilmiştir. Bu heyet Amerikan 
makamlariyle mutabakata vardığını telgrafla 
bildirmişti. Bu itibarla zamanımızda bu konuda 
preıısipi halledilmemiş bir mesele kalmamıştır.» 

Bu beyan tarzı hakikata tamamen mugayir
dir. Evvelâ, bu ifade tarzından şu cihet anlaşı
lıyor ki, Halk Partisi tenkidini hazırlıyanlar 
bu işin aslftıa nüfuz bile edememişlerdir. (Sol
dan gülüşmeler) Zira 155 milyon liranın «Ame-

I rikan Yardım Kanununa göre Bütçemize ithal» 
I edildiğini zikrediyorlar. Halbuki bu muamele 

7 . II . 1950 tarih ve 5526 numaralı kanunu-
| muzla tasdik edilmiş olan 21 ve 80 Kasım 1949 
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tarihli mektuplara müstenittir. Amerikan Ka- t 
nunu ile alâkalı değildir. 

Bu mektupların 4 numaralı bendinin (C) 
işaretli fıkrasında şöyle denilmektedir: 

«Türkiye Hükümeti, Amerikan Hükümeti 
ile zaman zaman mutabık kalacağı maksatlar 
için hususi hesapta kalan bakiyeden para çe
kebilecektir. Hususi hesaptan para çekmak 
maksadiyle Türkiye Hükümeti tarafından ya
pılacak müracaatların tetkiki esnasında Tür
kiye'de dahilî nakdî ve malî istikrarın gelişme 
veya idamesi veya istihsal faaliyetinin veya 
milletlerarası ticaretin teşviki veya Türkiye 
dâhilinde yeni kaynakların araştırılması veya 
geliştirilmesi gibi ihtiyaçlar ve bahusus... göz 
önünde bulundurulacaktır.» 

Bu şartlardan anlaşılıyor ki, bu hesapta mev
cut paranın bütçe açıklarına tahsis olunacağına 
dair hiçbir işaret yoktur. 

Sonra, Halk Partisi tenkidinde zikri geçen 
paranın bütçeye ithali meselesi üzerinde büt
çenin Meclise şevkinden evvel alâkalılarla gö
rüşülerek mutabık kalınmış ve ancak kullanıl
ması için görüşmeler yapılmakta olduğu iddia 
olunuyor. Halbuki elimizde Amerikalılarla ne I 
evvelden ne de sonradan varılmış, bir mutabaka-
ti gösteren hiçbir yazılı vesika yoktur. Hükü
metimiz Devlet Maliyesini devir aldığı zaman 
bu nokta üzerinde durarak yeni baştan teşeb
büslere girişmek zorunda kalmıştır. ı 

Bu mevzuda en son 31 Mayıs tarihli Vaşing-
ton'daki heyetimizden alman bir telgrafta, kar
şılık paralar mevzuunda henüz mutabakate va
rılmadığı ve meselenin halli için çalışmalara de
vam olunduğu bildirilmektedir. Arzettiğimiz bu ( 
vaziyet karşılıklı iddialarda hangi tarafın haklı 
olduğunu göstermeye kâfidir, sanıyoruz. (Sol
dan alkışlar) 

Ancak şurasını tebarüz ettirelim ki, Hükü
metiniz; karşılıklı çok sıkı dostluklarla bağlı 
bulunduğumuz Amerikan dostlarımızın millet 
iradesiyle vazife başına gelmiş olan bir iktidarı, 
müşkül durumda bırakmamak istiyeceklerine 
kani bulunmaktadır. (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, iç istikraz imkânları
mızın tamamen daralmış olduğunu iddia etmiş
tik. Buna karşı bize verilen cevapta Devlet Tah
villerinin ihraç kıymetlerinin üstünde alınıp sa
tıldığı ileri sürülüyor. Halbuki bu hususta asıl I 
ölçü Devlet tahvillerinin piyasaya satılabilmek | 
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imkânının mevcut olup olmamasıdır. 

Devlet tahvillerinin bankalara ,resmî kurum 
ve sandıklara satın aldırılnıasını, serbest satış 
olarak kabul etmeye imkân yoktur. Kaldı ki, bu . 
müesseselere de Devlet Tahvillerinin sürülmesi 
artık zorlaşmış bulunuyor. 

Serbest piyasaya satış imkânı, meselesine ge
lince; yine tekra rediyoruz ki, geçen yıl çıkarı
lan 20 milyon liralık Devlet tahvilinin serbest 
piyasaya ancak 8 milyon lirası satılabilmiştir. 

îşte iç istikraz imkânlarının hakiki durumu -
budur. 

Aziz arkadaşlar; memlekette faiz ve iskon-
to hadlerinin yüksek olduğu ve iş ve istihsal 
hayatımızın bu yüksekliğin menfi tesirleri altın
da bulunduğunu tekrarlamaktan çekinmiyece-
ğiz. Bunda Hükümetlerin takip ettikler^ malî ve 
iktisadi politikanın hiçbir tesiri olamıyacağı ve 
bunun bir serbest piyasa meselesi olduğu 
yolundaki iddialar mesnetsizdir. Devlet Bütçe
sinin, istikraz politikasının, Merkez Bankasın
ca takip olunan yolun Barakalar Kanunu ile 
ödünç para verme kanunlarındaki bâzı hüküm
lerin faiz ve ıskonto hadleri üzerindeki tesirle
ri asla inkâr olunamaz. Demokrat Parti Hükü- • 
metleri iş ve istihsal hayatı ve maliyetlerle ya
kından alâkalı olan bu mevzuu ehemmiyetle ele 
alıp halletmek kararındadır. (Alkışlar). 

Bizimi Devletçiliğin kötü tatbikatı etrafında
ki mütalâalarımıza «Devletçiliğimiz hususi ser
mayenin yapamıyacağı işleri yapan, bir memle
ketin kalkınmasını beklemeden temin etmeye 
çalışan bir sistemdir.» cevabını veriyorlar. 

Halk Partisi Hükümetlerinin bu esaslar dai
resinde hareket edip etmediğinin takdirini umu
mi efkâra bırakıyoruz. Devletin iktisadi sahada 
'bilfiil teşebbüse geçmek veya nâzım veya mura
kıp olarak vazife görmek hususundaki bizim 
görüşlerimiz katidir, sarihtir. Hükümet progra
mında bunu mümkün olan açıklıkla ifade etti
ğimiz için tekrar etmiyeeeğiz. Şu kadarını söy-
liyelim ki, Yükse'k Heyetiniz bugüne kadar olan. 
Devletçilik tatbikatı ile, bizim talrip etmek ka
rarında olduğumuz politika arasında gayet esas
lı farklar bulunduğunu takdir hususunda elbet
te geciknıiyecektir. 

Orümrük tarifeleri yenibaştan gözden geçi
rilirken zirai istihsalimizin artırılması birinci 
derecede ele alınmakla beraber elbette diğer is
tihsal şubelerinin durumu da dikkatten uzak 
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tutulmıyacaktır. Ancak şunu ifade etmek isteriz 
ki, gerek Devlete fazla varidat temin etmek 
için iktisadi hayatı tazyik altında bulunduran 
gerekse gayritabiî ve verimsiz şartlar içinde ça
lışan her istihsal şubesindeki Devlet teşebbüs
lerini haksız olarak ve müstehlik aleyhine hi
maye eden tarifeleri istihsal hayatının ve ihti
yaçlarımızın tabiî icaplarına göre ayarlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar; gariptir ki, uzun va
deli iktisada kalkınma teşebbüslerinin bir plâ
na bağlanması lüzumundan bahseden ve prog
ramımızda buna dair bir ifadeye rastlamadığı
nı söyliyen muhalefet sözcüsü, kendi partisi ik
tidarda iken böyle bir plân yapmak şöyle dur
sun, bugüne k'adar muhtelif bakanlıkların bir
kaç yıllık çalışmalarını dahi esaslı hiçbir prog
rama bağlıyamamış olduğunu bilmekte değil 
midir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Halbuki bizim programımızda envenstisman 
mahiyetinde olan Devlet teşebbüslerinin bir 
plâna bağlanması hususu açıkça ifade edilmiş 
bulunmaktadır. 

Dış ticarette takip olunacak politikaya ge
lince; programımızda «Dış ticaret rejimimize katî 
bir istikrar vermek lüzumuna şiddetle kaniiz,> 
derken cihetteki muayyen bir rejim kast olun
muştur. 

Bu rejim, dünyanın içinde bulunduğu ikti
sadi şartlarla milletlerarası ticari temayüllere 
muvazi istikamettedir. Ve himaye veya müdaha
le gibi ticari hayatın tabiatını ihlâl eden kayıt
lardan mümkün olabildiği kadar uşaklaşmayı is 
tihdaf eder. 

Gayemiz, istihsalde maliyet ucuzluğunu sağ-
lıyacak ve yüksek vasıflı mal temin edecek bir 
politika ile fiyatlarımızı dünya fiyatları seviyesi
ne indirmek, böylece, milletlerarası, serbest esas
lar dairesinde mübadele yapan bir rejime sahip 
olmaktır. Bizim tarafımızdan esasta kabul edil
miş olan bu serbestliği usullerde de temin etmek 
iş hayatını sıkan ve sık değiştirilen formaliteleri 
piyasa teamülleri, temayülleri ve ihtiyaçları ile 
telif eylemek kararındayız. 

Ayrıca izahına lüzum yoktur ki, iki taraflı 
olarak yaptığımız anlaşmalara ve Avrupa İş Bir
liği camiasının ortaya koyduğu bizim tarafımız
dan, kabul edilmiş olan esaslara riayete dikkat 
edeceğiz. Yalnız şunu ifade edelim ki, Sayın Ba
rutçu'nun «Biz dış ticaretimizi her gün biraz 
daha suni payanlardan azade olarak ve dünya 
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ticaretine karışmaya elverişli bir halde size tevdi 
ediyoruz.» Cümlesindeki ferahlık edası; piyasa
larda bugün mevcut değildir. Eski iktidardan 
devralman ticaret rejimi içinde bizzat serbesr. 
ticareti üzecek kayıtlar çoktur ve ihracat mah
sullerimizin maliyetleri de yüksek olmakta de 
vamettiğinden fiyatlarımızın dünya seviyesinin 
üstünde oluşunun ihdas ettiği müşkülât olduğu 
gibi bize intikal etmiş bulunmaktadır. Bunun 
için sayın sözcünün bize devrolunan şartların 
elverişli olduğu hakkındaki iddiasını çok müba
lâğalı görmekteyiz. 

Arkadaşlar'; ofisler üzerinde durup bunların 
vaziyetini yeniden tesbit edeceğimiz hakkındaki 
ifademizi kararsız ve hazırlıksızlığımıza atfetmek
tedirler. 

Ticaret Ofisi, dört yıldanberi bir türlü tas
fiye edilememiştir. Bu geciktirilmenin sebebi fi
yatlara zam suretiyle ve bir nevi vergi şeklinde 
milletten alman paraların ve Devletçe ofise ve
rilen sermayenin Hükümet tarafından istenilen 
yerlere istendiği şekilde tahsis ve tevzi olunması 
arzusundan ibaret olduğu, söylenebilir. Bu gibi 
bütçe dışı tasarruflara ve murakabesiz tahsisle
re bir son vermek kararında olduğumuz için; Ti
caret Ofisinin tasfiyesi muamelesini derhal sona 
erdireceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Petrol Ofisin vaziyeti ise; bunun çok ciddi 
bir tetkika tâbi tutulması lüzumuna kaniiz. Biz
den çok kısa bir zaman içinde bu mevzuda kati 
neticelere varmayı beklemek abestir. Bugünün 
serbest piyasa şartları içinde böyle bir teşkilâ
ta katî bir lüzum olup olmadığı ancak tetkikle
rimizden sonra anlaşılacaktır. 

Akar yakıt meselesi istihsal hayatımızı ve 
umumiyetle millî ekonomimizi çok yakından 
alâkadar eden bir mevzudur. Bu meselenin mü
nakale işlerimiz için de biran evvel çözülmesi 
lüzumuna kani bulunuyoruz. 

Toprak Mahsulleri Ofisine gelince; bu ofi
si'1 mevzuu itibariyle faaliyetlerine devam etme
si faydalı olmakla beraber teşkilât ve kadrola
rının bugün görmekte olduğu hizmetle müte
nasip hadleri çoktan aşmış olması gözden kaç
ın ıvan bir vakıadır. (Soldan doğru sesleri) Hik
met ve tesis maksadı için bu ofisi yenibaştan ele 
alacağız. 

Bu münasebetle Halk Partisinin hububat fi
yatları politikamızın belli olmadığını telkin et
mek istediği anlaşılıyor. Zirai istihsali ve köy 
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ekonomisini birinci plânda ele almak kararında 
olan bir partinin ve onun Hükümetinin hububat 
fiyatlarında büyük müstahsil kitlemizin aley
hinde bir karara varmasından şüphe etmeye as
la mahal olmadığı aşikârdır. (Soldan alkışları. 

Muhterem arkadalar; harb yıllarının birçok 
işlerde olduğu gibi bayındırlık işlerine de tesir 
ettiği belirtilmektedir. Bu tesir hiçbir zaman in
kâr edilemez. Fakat yapılması çok mümkün olan 
işler için de bu mazeret doğru sayılamaz. 

Bayındırlık sahasında yapılan işler çok defa 
memleketin hakiki ihtiyaçları ve iktisadi icaplar 
göz önünde tutulmadan ele alındığı bir hakikat
tir. Bunun en bariz delillerini demiryollarımı-
zm güzergâhlarının tâyin ve tesbitinde görebi
liriz. Bu yollardan bir çoğunun ekonomik icap 
ve zaruretlere uymadığı ve hattâ askerj mülâha
zalara bile aykırı olduğu bugün açıkça anlaşıl
maktadır. Bundan başka iktisadi kalkınmayı 
sağlamak için kara, deniz ve demiryollarının 
birbirini itmam edici surette ele alınması icabe-

s derken bu çok mühim esasa da riayet olunama
mış; bazan bu yollardan birisi diğeri için zararlı 
bir vaziyet yaratmıştır. 

işte bu sebepledir ki, Hükümetiniz yol 
politikasını esaslı etüdlere bağlamak ve bu su
retle meydana gelecek plânı tatbik etmek kara
rındadır. 

Burada çok mühim bir noktaya temas etme
den geçemiyeceğiz. 

Sayın muhalefet sözcüsü, Hükümet pdogra-
mında Doğu kalkınmasına temas etmediğimizi 
işaret etmektedir. • Her cihetten bir bütün teşkil 
eden Türk vatanını Doğu ve Batı diye ikiye böl
mek ve birbirinden farklı ve imtiyazlı vaziyet
ler ihdas etmek politikasının maddi olduğu ka
dar mânevi zararlı tesirleri karşısında böyle bir 
ayırmaya nihayet vermek lâzımğeldiği kanaatm-
dayız. (Soldan bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; muhalefetin tekel, zi
raat, orman, ulaştırma, sağlık işlerimiz hakkında 
uzun uzadıya serdettikleri mütalâalara karşı 
programımızda ifadesini bulan görüş ve karar
larımızda değişikliği icabettirecek bir cihet gör
memekteyiz. 

Bu uzun mütalâaları ile muhalefet progra
mımızı tenkid etmekten ziyade uzun iktidar de
virlerinin müdafaasını yapmaktadırlar. Esasen 
memleket işlerini muhtelif zaviyelerden görmek 
neticesidir ki, birbirinden başka programlar or-
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I taya çıkar, bu programlar etrafında çeşitli par

tiler kurulur. 
Biz onların bu mevzularda da söylediklerine 

kendi memleket görüşlerinin bir neticesi ve ifa
desi olarak karşılamakta ve kendilerini bu gö
rüş ve kanaatlariyle başbaşa bırakmaktayız. 

i (Soldan alkışlar). 
Memlekette büyük bir çoğunlukça tasvip olu

nan siyasi, iktisadi, malî görüş ve kanaatler ise 
partimize hüviyet vermiş olanlardır. 

Denilebilir ki, memleket bunların tatbika ko
nulmasını ve memleket işlerinin böyle bir zihni
yet ve memleket görüşüne dayanılarak idare 
edilmesini istemektedir. 

Böyle olmakla beraiber buraya kadar cevap
landırdığımız tenkidlerden başka Halk Partisi
nin muhterem sözcüsü tarafından ileri sürülmüş 
olan bâzı mütalâaların aykırılığını kısa cümle
lerle belirtmeyi lüzumlu görüyoruz. 

Ziraat Bankası sermayesinin kanunla 300 
milyon liraya çıkarıldığını söylüyorlar. Kanun 
yapmak başka, Ziraat Bankasının sermayesini 
'hakiki tediyelerle üç yüz milyon liraya çıkar
mak başkadır. 

Halbuki uzun seneler içinde Ziraat Bankası 
sermayesinin tamamen sabit bir halde kaldığı 
aşikârdır. Son zamanlarda yapılan bir miktar 
sermaye artışları ^Marshall Plânının mümkün ve 
hattâ bir bakıtma zaruri kılması neticesidir. 

Bara farkının dışmida yirmi küsur yıl için
de bir misli dahi artırılamamış olan Ziraat Ban
kası sermayesinin kısa bir zamanda üç misline 
çıkarılacağının ifade olunması Halk Partisinin 
ziraat ve Ziraat Bankası mevzularında birden
bire uyanarak yeniden büsbütün başka görüşle
re salhip olmuş bulunmasının bir delili olarak 
kaTnıl olunmazsa bu ifadeleri ancak politika tak
tiği olarak kabul etmek zaruri olur. 

Verem hastaneleri hakkındaki ifadeleri de 
bu nevidendir. 27 senede 2500 verem yatağı ilâ
ve edildiğini söyliyen eski iktidarın dört yıl 
içinde verem yatağı sayısını on bine, yani 27 
senede yapılanın dört misline çıkarılacağını 
söylemesi teessür verici mülâhazalara yol aç
maktadır. 

Verem gibi memleket için âdeta içtimai bir 
felâket halini almış olan bir hastalık karşısın
da yıllar ve yıllar hissiz ve hareketsiz kalınma
sı ne ile kabili izah olur. 

I İmkânsızlıktan bahsetmek bir izah olamaz. 
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Çünkü dört senede altı bdn beş yüz yatak ilâ- 1 
vesinin mümkün olduğunu bizzat kendileri söy-
leme'ktedirler. O halde yirmi küsur yılın bu 
mevzudaiki ihmallerinin vicdanları sızlatması lâ
zımdır. israf ve gösteriş zihniyetinin bir âlbdde-
si olan bir Meclis binasına dökülen paralarla 
memlekette kaç verem yatağı ilâve olunabile
ceği, kaç vatandaşın hayatı kurtulabileceği, kaç 
ailenin ıstırap ve felâketinin önlenebileceği te
essür verici bir hesap meselesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. (Soldan bravo sesleri alkışlar). 

Bu suretle verem âfetinin yayılmasının tah
didinde ne kadar müspet neticeler elde oluna
bilirdi? 

Deniz nakliyeciliğimizin gelişmesi etrafın
daki öğünmelere bakınca, bu ehemmiyetli mev
zuda esaslı ilerlemeler kaydolunduğu zehabı hâ
sıl oluyor. Fakat yine otuz seneye yaklaşan bir-
devir içinde ve deniz nakliyeciliğini inhisari 
olarak elde bulundurmanın yüksek tarifeler tat
biki hususunda verdiği imkânlara da dayanıla
rak bugün elde edilen neticeler kıyaslanacak 
olursa çok bir şey yapılmamış olduğu derhal 
meydana çıkar. Hele, meselâ, komşumuz ve dos
tumuz Yunanistan'ın milyonları aşan ticaret 
filosu karşısında bizce elde edilmiş olan netice 
bu mu olmalıydı? Sualin düşündürücü tesirine 
kapılmamak mümkün olama». 

Para politikasına gelince; paramızın istikra
rı ve para politikası hakkında bize öğüt veren
lerin, paramızın kıymetini nerelerden nerelere 
getirdiklerini ve ne kadar hatalı yollarda yürü
düklerini hatırlatmak isteriz. 

Açık bütçelerle, hatalı iktisat ve maliye po
litikası ile, aşırı borçlanmalarla, mübalâatsız 
olarak hesapsız ve ölçüsüz aksiyon yollarına 
gitmekle paramızın istikrarı ve malî emniyeti
miz durmadan zedelenmiştir. Hele parti grup
larına bile haber vermeden, hiçbir lüzum ve 
icap yok iken 7 Eylül Kararları alanların para I 
politikası etrafında artık mütalâa serdetmek 
hakkım çoktan kaybetmiş olmaları icabeder. 
Esefle söyliyelim ki, 7 Eylülden bu yana da pa
ramızın kıymetinde istikrarın, o büyük ve sar
sıntılar yaratan operasiyona rağmen paramız 
fiyatında istikrarın lâyıkiyle temin edilmiş ol
duğu iddia olunamaz. 

Para fiyatlarında istikrarın ve malî emniye
tin tahakkuk ettirilebilmesi her şeyden evvel 
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iktisadi takatimizle mütenasip denk bütçe pren-
sipinin tahakkuk ettirilmesine, Devletçe taki-
bolunan iktisadi politikanın memleketimizin ta
biî şartlarına göre ayarlanmış olmasına ve Dev
let hayatı da her türlü israflardan kaçınılma
sına bağlı bulunduğunu bir kere daha ifade et
mek lüzumunu duymaktayız. Çünkü sabık ikti
darın takibettiği yol bunun tamamen aksine 
olmuştur. Hükümetimiz bu hakikatleri ifade 
ederken kendi takip edeceği yolun ne olabile
ceğine de işaret etmiş olduğu kanaatindedir. 

Para fiyatında istikrarı temin ve maliyemi
zin emniyetini koruma hususunda hiçbir gayreti 
esirgemiyeceğinıize memleketin itimat edebile
ceğini ifade etmek isteriz. 

Grev bahsinde, bize kaçamaklı konuşmaya 
başladığımız isnadı yapılmaktadır. Halbuki, 
prensip olarak grev hakkını tanımış olmak nok
tasında hiçbir ricat yapmak niyetinde değiliz ve 
bu mevzuda da kaçamaklı konuşmaya başlıyan-
lar yine bizler değiliz. 

Halk Partisi çok kısa bir zaman evvel grev 
hakkının kabulünü katı olarak reddetmiş olma
sına rağmen şimdi sözlerinde kaçamaklı bir yol 
ihtiyar ederek grev hakkında zaten küçük olan 
hususi sermayelerimizi ve hiç hazırlıklı olmıyan 
işçilerimizi koruyacak surette bir tetkik netice
si getirilirse o zaman fikirlerini beyan edecek
lerini söylüyorlar ki bunun mânası, örtülü bir 
ricattan başka bir şey değildir. (Soldan bravo 
sesleri) Bunca iktidar yılları içinde tetkikma 
fırsat bulmadıkları bir mevzu hakkında katî ka
rarlar alıp ifade ettikten sonra şimdi bun- • 
dan ricat yolu aramaları ibret vericidir. 

Maarif bahsine gelince; bizi gençliğe karşı 
itimatsızlık besler gibi göstererek^ bir tahrike mâ
ruz bırakmak istiyorlar. Biz sadece, maarif, sis
temimizde, maarif işlerinde her şeyden üstün 
tutacağımız bir prensipi ifade etmiştik. Yetişen 
gençliğimizin memleket meselelerinde hassas, ileri 
ve medeni mânada milliyetçi ve memlekete bağlı 
olmakta emsalsiz bir heyecana sahip olduğunu 
görmekle büyük bir gurur ve iftihar duymakta
yız. Gençliğimiz bu güzel vasıfları ruhunda ya-
şatabiliyorsa bunun sebebini her şeyden önce, 
mensup olduğu milletin ve içinde yaşadığı ve 
kucağında yetiştiği aile ve içtimai heyetin eşsiz 
vasıflara sahip olmasında aramak icabeder. (Sol
dan alkışlar). 
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Aziz arkadaşlar; Halk Partisinin sayın sözcü

sü programımıza bakarak bizi tereddütlü ve ka
rarsız olmakla vasıflandırıyor, sarih birsev söy
lemediğimizi iddia ediyor ve eski Hükümetlerin 
icraatını ileri sürerek muva£f,akiyetsîzliğimizin 
bahanesini hazırlamaya koyulduğumuzu ileri sü
rüyor. Bundan başka da programımızda özel idare 
ve belediyelere, hayvancılığa yer verilmediğini ba
hane ederek bizi eksikli göstermeye çalışıyor. Mü
tereddit ve kararsız olduğumuz hakkındaki iddia
lara karşı sayın muhalefet sözcüsüne cevabımız; 
programımızı bir kere daha, fakat bu sefer in
safı elden bırakmıyarak okumasını rica etmekten 
ibaret olacaktır. Biz, inandığımız prensiplerin 
ışığı altında muhtelif memleket meseleleri etra
fındaki esasen daha evvelden takarrür eden gö
rüşlerimizi Hükümette uzun müddet kalmaya ih
tiyaç duymadan hem sarahatle, hem de katiyetle 
ifade etmiş bulunuyoruz. Okadar ki, programı
mızı okuyanlar, insafı elden bırakmıyacak olur
larsa iktisadi, malî ve siyasi mevzulardaki görüş
lerimizi, rengimizi ve memleket işlerini nasıl 
bir istikamette ve hangi zihniyetle yürütmek iste
diğimizi anlamakta asla zorluğa uğramadıklarını 
derhal itiraf etmek mecburiyetinde kalırlar. 

Bir Hükümet programında Devletin hizmet 
ve iştigal sahasına giren bütün! mevzuların, tefer-
ruatiyle yazılması icabedeceği hakkında cümlece 
kabul olunmuş bir kanaat, teamül veya gelene
ğin mevcut olduğunu bilmiyoruz. 

Yeni baştan tetkik mevzuu olmak icabeden 
meseleler hakkında da iş başına geçerek gereken 
tetkikleri yapmadan taahhütlere girişmeyi de va
zifemizin ciddiyeti ve mesuliyetimizin ağırlığı ile 
asla mütenasip göremeyiz. 

Halk Partisi hükümetlerinin, hükümet pro
gramlarından misaller vermek suretiyle ilk 
defa iktidara geçiyor olmamıza rağmen onlara 
nazaran ne kadar üstün seviyeli bir programla 
memleketin karşısına çıkmakta olduğumuzu her 
zaman ispat edebiliriz. (Soldan alkışlar). Bunun 
delili olarak, Recep Peker Hükümetinin esas 
meseleleri ve ana görüşleri bir tarafa bırakarak, 
köylerde çamaşırhaneler yaptırılacağı, piyasaya 
puşetli kibrit çıkarılacağı gibi teferruata boğul
muş Hükümet programı ile Günaltay Hükümeti
nin yalnız üç beş meseleye, o da sathî olarak te
mas edilen programını gösterebiliriz. (Soldan al
kışlar).5 
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I Recep Peker ve Günaltay hükümlerinin pro-
j gramlarını okuyup bizim programımızla karşı

laştıranların verecekleri hükme biz şimdiden ra
zıyız. 

Sayın Halk Partisi sözcüsü şayet böyle bir 
zahmete katlanmamışsa kendisinden, böyle mu
kayeseli bir tetkik yapmasını tavsiye ederiz. 

Kararlı olduğumuz noktalarda bu kararımızı 
sarahatle ifade etmiş ve daha ileri tetkikleri 
icabettiren meselelerde bu icabı ifadeden çekin-
memişizdir. 

Muhterem arkadaşlar, bir tek zatın Millet 
Partisi adına bize tevcih ettiği hücumlara ge
lince; bu hücumların mihverini programımızda 
devri sabık yaratmak zihniyeti ile hareket et-
miyeceğiz şeklindeki ibare teşkil etmektedir. 

Derhal söyliyeyim ki, bu talbirin mânası, geç
mişte işlenmiş suçları ve kanunsuzlukları, ka
nun icaplarına aykırı olarak takip etmiyeceğiz 
değildir. (Soldan bravo sesleri alkışlar) Ama 
açıkça ifade edeyim ki, iktidarı ele almaktan 
faydalanarak kinle, garazla, öç almak hırsiyle 
hareket etmekten tamamiyle uzak kalacağız. 
(Soldan bravo sesleri alkışlar) Onların istediği 

i şekilde mazinin toptan tasfiyesi 'gibi bir mesele 
ortaya atarak bu maksatla 'hükümleri geriye gi
den kanunlar çıkararak bir hukuk Devleti telâk
kisinden mahrum ve kindar ıbir zihniyetle hare
ket etmiyeceğiz. (Soldan bravo sesleri alkışlar). 

Buna mukabil şayet geçmişte işlenmiş suç
lar, işlendikleri zaman siyasi ve idari tesir ve 
baskılar neticesinde kanun hükümleri harekete 
geçirilmiyerek takipsiz ve cezasız kalmış ise 
bu gibi suçların işlendiği zamanlarda yürürlük
te olan kanunlar gereğince hareket olunaca
ğından asla şüphe edilmemelidir. (Soldan bra
vo sesleri alkışlar). 

Millet Partisi adına yapılan hücumdan biri
si de Hükümet programımızda Anayasa tadi
linden bahsedilmiş olmasıdır. Bu hususta Bü
yük Kongreden karar alınmamış olduğundan, 
hürriyet misakmdan, partimizin se^im beyan
namesinden bahsediyorlar. 

Derhal söyliyeyim ki, Anayasa tadili hak
kındaki karar; Hükümet programımıza gir
mezden çok evvel partimizin salahiyetli merci
lerince umumi efkâra açıklanmış bulunuyor. 
Hattâ iddiaları hilâfına olarak bu husus se
çim beyannamemizde de mevcuttur. Sonra bu 

I meselelerin bir partinin iç meselelerinden oldu-
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ğunu da idrak ederek hareket etmek lüzumunu 
ve nezaketini de hissetmemiş görünüyorlar. 

Bir de hürriyet misakımıza rağmen Devlet 
Başkanlığı ile parti başkanlığını bir zatin 
uhdesinde muhafaza ettiğimizi ileri sürüyorlar. 
Yine derhal söyliyeyim ki, Demokrat Parti Ni
zamnamesinde, bu konuya dair olan madde, 
parti başkanı olan zatin Cumhurbaşkanı se
çilmesi takdirinde, parti başkanlığı vazifesinin 
uhdesinden sakıt olacağını âmirdir. (Soldan al
kışlar). işte bu hüküm mucibince Cumhurbaş
kanı seçilen eski Başkanımız Sayın Celâl Bayar 
artık partimizin başkanı değillerdir. 

Muhterem arkadaşlar; bir zamanlar uydur
ma bir muvazaa dâvasiyle ortaya çıkan, şimdi 
de yine mensubu bulunmadıkları bir partinin 
içişleriyle mütemadiyen ve ihtirasla meşgul 
olmaktan kendilerini bir türlü kurtaramayan 
bu zevat, daha dün milletçe gösterilen büyük 
bir heyecanla iktidara gelmiş olmamızı unuta
rak milletin itimadına mazhar olmadığımızdan 
ve olamıyacağımızdan bahsedip durmaktadır
lar. 

Programımızda yer alan bütün esaslı mese
leler partimizin seçim beyannamesinde millete 
ilân olunmuştur. Bunlar hepsi malûm olduk
tan sonradır ki partimiz, seçimlerde kahir bir 
ekseriyet kazanmış bulunuyor. 

Onlara gelince, bize bu kürsüden hücum 
vesilesi olarak ortaya attıkları bütün fikirlerle 
ve malûm zihniyetleriyle umumi efkârca tanın
mış oldukları içindir ki, bu seçimlerde milleti
mizin tam ve katî bir tasfiyesine uğramışlar
dır. (Soldan alkışlar) 

Onlar bu seçimlerde vaktiyle partimizden 
alıp götürdükleri yirmi küsur mebusluktan bi
risini dahi muhafaza edebilmek imkânını bula
mamışlardır. Milletçe tasfiye bu kadar tam 
ve katî olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; bu zevat aşırı sol ce
reyanlarla mücadeleyi muvafık görmüşler. Fa
kat aşırı sol cereyanlarla mücadele edeceğimiz 
hakkındaki kararımıza itiraz maksadiyle ko
münistlikle mücadelenin ancak bir memlekette 
sefaletin ve adaletsizliğin ortadan kaldırılma-
siyle mümkün olabileceğini ileri sürüyorlar. 

Bunda' bir hakikat payı olduğunu kabul et
mekle beraber, Birleşik Amerika gibi en müref
feh ve adaletrizlikten en az şikâyet olunan bir 
memlekette bile komünistlikle mücadele tedbir 
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vo usulleri üzerinde ne kadar hassasiyetle du
rulmakta olduğunu bilmiyen yoktur. Dış poli
tika mevzuundaki ifadelerinde de kâfi sarahat 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, asil mil
letimizin kendisine karşı beslediği büyük sevgi 
vo itimadın neticesi olarak iktidara gelen bir 
partinin ilk Hükümetini teşkil eden bizler, prog
ramımızla yapacağımız işleri vuzuh ve sarahat
le ifade ettiğimiz gibi; fikir ve düşüncelerimizi 
de şu biraz evvel örneğini ortaya koyduğumuz 
üzere, apaçık ve samimî olarak umumi efkâr 
önünde açıklamaktan hiçbir zaman çekiıınıiye-
ceğiz. 

itimadınıza mazhar kaldığımız takdirde, bu
na lâyik olmak için programımızla ve bugünkü 
cevaplarımızla istikametleri açık olarak belir
tilmiş olan yolda azimle yürüyeceğiz. (Soldan 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar Hükümetin ceva
bından sonra söz istiyen Milletvekilleri vardır. 
Yalnız daha evvel kifayeti müzakere takriri gö
rüşülmüş ve kararınıza arzedilmişti. Bu itibar
la tekrar söz vermek için veya vermemek için 
yüksek heyetinizin bir karar alması lüzumu aşi-
kfırclıi'. (Son söz milletvekillerinindir sesleri) 
Kifayeti reyinize arzedeceğim. 

BARUTÇU (Faik Ahmet - Trabzon) — 
Usul hakkında konuşacağım. Son söz milletve
killerinin olması itibariyle söz vermenizi rica 
ediyorum. Sözlerim, muhalefetin noktai nazarı
nı arzetmek olacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu hususta söz 
yüksek heyetinizindir. Bu itibarla reyinize ar
zedeceğim. Muvafakat buyurulursa söz verece
ğim. 

DÜŞÜNSEL (Feridun FikrM - Bingöl) — Son 
söz milletvekilinindir. Muamelenin tashihi zaru
ridir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Riyaset Divanı bu 
mesele üzerinde nizamname zaviyesinden dü
şünmüş ve şu karara varmıştır: 

Nizamnameye göre; kifayeti müzakere tak
riri verildiği sırada bu takririn reye konulma
sından evvel Hükümetin cevabı dinlenmek lâ
zımdır diye bir itiraz yapılmadı, evvelemirde 
Hükümetin cevalbı dinlensin ve ondan sonra ki
fayeti müzakere takriri mevzmıba'his olsun, de
nilmedi. Bu itibarla o zaman istimal etmedikle
ri bir itiraz hakikim müzakerenin kifayeti ka-
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mil eclilclikten sonra istimal etmek istiyorlar. 
Burada söz heyeti muhteremeriizindir. Reyinize 
arzediyorum. Konuşmayı muvafık görenler lüt
fen işaret buyursunlar. Yani muhalefetin tek
rar söz alıp konuşmasını tasvip edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reyinize koyuyo
rum... Konuşmayı kabul etmiyenler ellerini kal
dırsınlar... 

BORAN (Mehmet Kâmil - Mardin) — içtü
züğün tatbikini rica ederiz Reis Bey. 

DÜŞÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — 
Reis Bey, İçtüzüğün 85 nci maddesine aykırı 
hareket ediyorsunuz. 

(ıSoldan bâzı milletvekilleri : Söylesinler Re
is Bey). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririnin 
kabulü tekrar tasvibinizle teyit edilmiştir. Bu 
itibarla Hükümete güveninizi şimdi açık oya 
sunuyorum. 

GÜN ALT AY (Şemsettin - Erzincan) — İç
tüzük ilga mı edildi? 

BÖLÜKİBAŞI (Osman - Kırşehir) — 1950 
modeli demokrasi böyle olur. 

(Bu sırada C. H. P. milletvekilleri ile Millet 
Partisi Milletvekili Bölükbaşı, toplantı salonu
nu terkettiler). 

BAŞKAN — Arkadaşlara oy puslaları dağı
tılmıştır. Güven verecek arkadaşlar beyaz rey, 
müstenkif kalanlar yeşil, Hükümete ademi iti
mat reyi verenler de kırmızı rey vereceklerdir. 

İsimleri okunan arkadaşlar lütfen gelip rey
lerini versinler. Ad çekmek ile oy toplanmasına 
başlanacaktır. 
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(Çorum seçim çevresinden 'başliyarak oylar 

toplandı). 
BAŞKAN — Oy venmiyen var mı? 
Oy toplama işi bitmiştir, şimdi oylar ayrıla-

nacaktır. 
Arkadaşlar, oyların neticesini arzediyorum. 
282 milletvekili oya iştirak etmiştir. Oya iş

tirak eden bu 282 milletvekili de Hükümete gü
ven arzetmiş bulunmaktadır. Müstenkif ve gü
vensizlik ifade eden bir oya tesadüf edilmemiş
tir. Şu halde mevcudun ittifakiyİe Hükümete 
güven bildirilmiştir. (Allah muvaffak etsin ses* 
leri, (Sürekli ve şiddetli alkışlar). 

BAŞBAKAN MENDERES (Adnan - İstan-
bul) — Muhterem arkadaşlar; reylerinizi lehi
mizde kullanmak suretiyle göstermiş olduğunuz 
itimada arkadaşlarım ve kendim namına can
dan teşekkür ederken uhdemize tevcih buyur
muş olduğunuz vazifenin, mesuliyetin ağırlığım 
heyecanla duymakta ve programımızla ifade et
tiğimiz yolda sadakatle yürümeyi huzurunuzda 
taahhüt etmekteyiz. 

Hükümetiniz programiyle ifade ettiği yol
larda itimadınıza güvenerek tereddütsüz ve 
hamle halinde yürümek azmindedir. Cümlenize 
candan teşekkürlerimi ve saygılarımı arezde-
rim. (Soldan sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; bugünkü gündem 
münderecatı nihayet bulmuştur. 

Bugünkü Birleşimi önümüzdeki Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati : 21,30 
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Adnan Menderes Hükümetine verilen güven oyunun spnucu 

AFYON KARAHİSAR 
Güler (Abdullah) 
Kerman (Süleyman) 
Oynaganlı (Bekir) 
Özçoban (Kemal) 
Torfilli (Salih) 
Veziroğlu (Ahmed) 
Yiğitbaşı (Gazi) 

AĞRI 
Küfrevi (Kasım) 
Öztürk (Halis) 

AMASYA 
Eren (Kemal) 
Koray (Hâmit) 
Olgaç (İsmet) 

ANKARA 
Âdil (Salâhaddin) 
Arsal (Sadri Ma'ksudi) 
Bayramoğlu (Muhlis) 
Benli (Salâhatün) 
Bilen (Ömer) 
Binerbay (Dağıstan) 
Bulgurlu (Harndi) 
Çiçekdag (Osman Şevki) 
Eren (Ramiz) 
Gedikoğlu (Abdullah) 
İltekin (Osman Talât) 
İnce (Hâmid Şevket) 
Kurtbek (Seyfî) 
Seyhun (Fuad) 

ANTALYA 
Nabel (Nazifi Şerif) 
Onat (Burhanettin) 
Sarıoğlu (Akif) i 

AYDIN 
Gedik (Namık) 

Üye •aynı : 487 
Oy verenler 282 

Kabul edenler 282 
Reddedenler : 0 

Çekinserler o 
Oya katılmıyanlar 192 

Açık Milletvekillikleri 9 
İki yerden seçilenler : 4 

[Kabul edenler] 
! Hasırcı (Şevki) 

Menderes (Etem) 
Ökdem (A. Baki) 

BALIKESİR 
Asena (Vacid) 
Güreli (Enver) 
Kocabıyıkoğlu (Ahmet) 
Pelvan (Yahya) 
Tuncay (Muharrem) 
Yırcah (Sıtkı) 

BÎLECÎK 
Aşkın (İsmail) 
Kurkut (Keşşaf Meh
met) 
Oran (Talât) 

BOLÜ 
Danışman (Zuhuri) 
Dayıoğlu (Mithat) 
Güçbilmez (Mahmut) 
Gülez (İhsan) 
Kozak (Kâmil) 
Yöntem (Vahit) 

BURDUR 
Çelikbaş (Fethi) 
Erkazancı (Mehmet) 

BURSA 
Aybar (Raif) 
Herkmen (Selim) 
(Karacabey (Sadettin) 
San (Mithat) 
Yılmaz (Necdet) 
Yöntem (Ali Canib) 

ÇANAKKALE 
Akmanlar (Kenan) 
Kalafat (Emin) 
Mart (Ömer) | 

ÇANKIRI 
Arar (Kâzım) 
Çığman (Kenan) 
Otman (Celâl) 

ÇORUH 
Bumin (Mecit) 
Sağlar (Ali Rıza) 
Ural (Zihni) 

ÇORUM 
Baran (Sedat) 
Gürses (Şevki) 
Koldaş (Baha) 
Ortakcıoğlu (Hüseyin) 
Özer (Saip) 
Yemeniciler (Hakkı) 

DENİZLİ 
Başaran (Fikret) 
Çobanoğlu (Ali) 
Gülcügil (Mustafa) 
Karabudak (Fikret) 
Şahin Eyüp) 
Tavaslıoğlu (Refet) 

DİYARBAKIR i 
Alpiskender (Ferit) 
Altuğ (Yusuf Kâmil) 
Azîzoğlu (Yusuf) 
Bucak (M. Remzi) 
Ekinci (Mustafa) 
Önen (Nâzım) 
Tayşı (Kâmil) 

EDİRNE 
Altmalmaz (Arif) 
Köprülü (Cemal) 
Osma (Hasan) 

ELÂZIĞ 
Demirtaş (Abdullah) j 

1 Ergene (Suphi) 
Sanaç (Ömer Faruk) 
Yazman (Mehmet Şev 
ki) 
Yöney (Hâmit Ali) 

ERZURUM 
Başak (Said) 
Çobanoğlu (Fehmi) 
Dülger (Bahadır) 
Erduman (Sabri) 
Topçuoğlu (Rıza) 

1 Yazıcı (Memiş) 
i Zeren (Mustafa) 

ESKİŞEHİR 
Cebesoy (Âli Fuad) 
Potuoğlu (Abidin) 
Zeytinoğlu (Kemal) 

GAZİANTEB 
İnal (Samih) 
Kmoğlu (Galip) 
Kuranel (Süleyman) 
Ocak (Ali) 
San (Cevdet) 
Ünlü (Salâhattin) 

GİRESUN 
Duyduk (Ali Naci) 
Köymen (Doğan) 
Pamukoğlu (Arif Hik 
met) 
Tüfekcioğlu (Adnan) 

GÜMÜŞANE 
Kocatürk (Vasfi Ma 
hir) 
Tokdemir (Halis) 
Yörükoğlu (Kemal) 
Zarbım (Halit) 
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İÇEL 
Âtalay (Halil) 
Fırat (Hüseyin) 
İnankur (Salih) 
Koraltan (Refik) 
Ramazanoğlu (Celâl) 
Tol (Şahap) 

İSPARTA 
Aksu (İrfan) 
Bilgiç (Said) 
Demiralay (Kemal) 
Tola (Tahsin) 
Turgut (Reşit) 

İSTANBUL 
Adakan (Enver) 
Başar (Ahmet Hamdi) 
Demirelli (Puad Hulû 
si) 
Keçeci (Salih Fuad) 
Moshos (Ahuya) 
Sayımer (Fahrettin) 
Tekil (Füruzan) 
Türkgeldi (Celâl) 
Yaman (Hüsnü) 
Yaver (Sani) 
Vahram Bay ar (Andre) 

ÎZMÎR 
Aldemir (Mehmet) 
Baban (Cihad) 
Bilgin (Behzat) . 
Cürerk (Tarık) 
İncekara (Necdet) 
Kapani (Osman) 
Menteş (Vasfi) 
Tekön (Abidin) 
Üstündağ (Ekrem Hay-
ri) 

KASTAMONU 
Deniz (Galib) 
Keçeeioğlu (Fahri) 
Kerimzade (Şükrü) 
Keskin (Ahmet) 
Mühto (Muzaffer Âli) 
Taşkın (Rifat) 

KAYSERİ 
Apaydın (Fikri) 
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Berkok (İsmail) 
Gündeş (Kâmil) 
Kirazoğlu (İbrahim) 
Turgut (Ziya) 
Ürgüblü (Suad Hayri) 

KIRKLARELİ 
Bakay (Şefik) 

KIRŞEHİR 
Özdeş (Rifat) 

KOCAELİ 
Akan (Ethem Vassat!) 
Atığ (Ziya) 
Kalemcioğlu (Salih) 
Kavaleıoğlu (Mümtaz) 
Kişioğlu (Yeredoğ) 
Önhon (Saim) 
Tokoğlu (Lûtfi) 
Türkand (Hüsnü) 
Yılmaz (Mehmet) 

KONYA 
Alabay (Rifat) 
Aydmer (Hidayet) 
Barlas (Ziya) 
Birand (Remzi) 
Burçak (Sıtkı Salim) 
Çilingir (Abdi) 
Gürol (Saffet) 
ölçmen (Himmet) 
Ülgen (Murad Ali) 

KÜTAHYA 
A İkin (Mecdet) 
Aysal (Yusuf) 
Gedik (Hakkı) 
Gürsoy (Ahmet İhsan) 
Kavuncu (Ahmet) 
Koçak (Remzi) 
özgen. (fihsan Ş.) [3] 

MANİSA 
Ağaoğlu (Samet) [2] 
Ergin (Semi) 
Karaosmanoğlu (Ad
nan) 
Karaosmanoğlu (Fevzi 
Lûftfd) [1] 
Kurbanoğlu (Muzaffer) 
Körez (Nafiz) 

İ95Ö Ö : § 
Mıhçıoğlu (Sudi) 
Taşkent (Kâzım) 
Tüm ay (Muhlis) 

MARAŞ 
Aytemiz (Abdullah) 
Bozdağ (Ahmet) 
Hüdayioğlu (Salâhat 
tin) 
Kadoğlu (Ahmet) 
Öksüz (Remzi) 
Özsoy (Mazhar) 

MARDİN 
Bayar (Abdürrahman) 
Kalav (Abdülkadir) 
Öztürk (Cevdet) 
Türkoğlu (Kemalj 

MUĞLA 
Başer (Yavuz) 
Hünal (Cemal) 
Mandalinei (Zeyyat) 

MUŞ 
Kılıçlar (Ferit) 

NİĞDE 
Bilge (Necip) 
Dellaloğlu (Süreyya) 
Köşke roğlu (Fahri) 
Yurdakul (Halil Nuri) 

ORDU 
Aksoy (Refet) 
Boztepe (Feyzi) 

RİZE 
Akçal (İzzet) 
Balta (Kemal) 
Sporel (Zeki Rıza) 

SAMSUN 
A lisan (Haşini) 
Berkman (Naci) 
Işın (İsmail) 
Kesim (Firuz) 
Uluçay (Şükrü) 
Ustaoğlu (Hasan Feh
mi) 
Üzer (Hadi) 

SEYHAN 
Asya (Arif Nihat) 
Barı (Sedat) 

Coşkun (Tevfik) 
Eker (Yusuf Zivaj 
Güçlü (Reşad) 
Kibaroğlu (Mahmut) 
Serçe (Salim) 
Tekelioğlu (Sinan) 
Türk (Cezmi) 

SİİRD 
Sualp (Mehmet Daim) 
Türkdoğan (Şefik) 

SİVAS 
Ağacıkoğlu (Nâzım) 
Dizdar (İlhan) 
Duygun (İbrahim) 
Ecevit (Şevki) 
Ertürk (Nurettin) 
İm re (Halil) 
Öçtem (Rifat) 
Örs (Sedat Zeki) 
Taner (Bahattiıı) 
Yüksel (Hüseyin) 

TEKİRDAĞ 
Akyüz (İsmail Hakkı) 
Möcan (Şevket) 
Tuntaş (Yusuf Ziya) 

TOKAD 
Ataç (Sıtkı) 
Çubuk (Fevzi) 
Gürkan (Ahmet) 
Koyutürk (Hamdi) 
ökeren (Halûk) 
Önal (Muzaffer) 
özdeni ir (Mustafa) 
Topcuoğlu (Nuri Tur
gut) 

TRABZON 
Alpereıı (Salih Esad) 
Kalaycıoğlu (Süleyman 
Fehmi) 

TUNCELİ 
Aydın (Hıdır) 
Kulu (Hasan Remzi) 

URFA 
Açana 1 (Necdet) 
Ayalp (Feridun) 
Ergin (Feridun) 

[1] Karaosmanoğlu (Fevzi Lûtfi) oyunu (Manisa) dan kullandığı için (Aydın) dan silinmiştir. 
[2] Ağaoğlu (Samet) oyunu (Manisa) dan kullandığı için (Muğla) dan silinmiştir. 
[3] özgen (İhsan Şerif) oyunu (Kütahya) dan kullandığı için (Bilecik) ten silinmiştir. 
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öncel (Celâl) 
Timuroğlu (Resi t K e 
mal) 

VAN 
Âkiıi (izzet) 

YOZGAD 
Alçılı (Niyazi Ünal) 
Erbaş (Faik) 

AFYON KARAHİBAR 
Sâbis (Ali İhsan) 
Tan (Avni) 

AĞRI 
Yardımcı (Celâl) 

AMASYA 
Topçu (Cevdet) 

ANKARA 
Ete (Muhlis) [Bakan] 
Fenik (Mümtaz Faik) 
Öz (Talât Vasfi) 
Soydan (Cevdet) 

ANTALYA 
Dalaman (Fatin) 
Subaşı (İbrahim) 
Tekelioğlu (Ahmet) 
Tokuş (Ahmet) 

AYDIN 
Menderes (Adnan) 
(Başbakan) [1] 

BALIKESİR 
Başkan (Salâhattin) 
Budakoğlu (Esat) (I.) 
Emiroğlıı (Muzaffer) 
Erkuyumcu (Müfit) 
İşeri (Ali Fahri) (i.) 
Kalıpsızoğlu (Arif) 

BİNGÖL 
Düşünsel (Feridun Fik
ri) 
Okçuoğlu (Mustafa Nu
ri) 

BÎTLÎS 
Ertan (Muhtar) 
İnan (Salâhattin) 

BOLU 
Belen (Fahri) [Bakan] 

Karslıoğlıı (Yusuf) 
Nizanıoğlu (Fuat) 
Tatlıoğlu (Hâşim) 
Üçöz (Hasan) 

ZONGULDAK 
Açıksöz (Fehmi) 
Alakan t (Muammer) 
Balık (Hüseyin) 

[Oya kahlm/ıyanlar] 

Başol (Suat) 
Boyacıgiller (Abdüv-
rahman) 
İneealemdaroğlu (Ali 
Rıza) 
Kıpçak (Cemal) 
Sivişoğlu (Rifat) 
Yurd a bayrak (A vni) 

BURDUR 
Özbey (Mehmet) 

BURSA 
Ayan (Halil) (Bakan) 
Emeç (Selim Ragıp) 
E rozan (Agâh) 
Köymen (Hulusi) [Baş
kan V.] 
Şaman (Halûk) 

ÇANAKKALE 
Endik (Süreyya) 
Enüstün (Bedi) 
lyriboz (Nihat) [Ba
kan] 
Karasioğlu (İhsan) 

ÇANKIRI 
Atakurt (Kemal) 
Boynuk (Celâl) 

ÇORUH 
(ligin (Abbas) 
Güney (Mesud) 

ÇORUM 
Başıbüyük (Ahmet) 
Vural (Hasan Ali) 

DENİZLİ 
Akşit (Hüsnü) 

EDİRNE 
Enginün (Mehmet) 
Nasuhioğlu (Rükned-
din) (Bakan) 

ERZİNCAN 
Gönenç (Cemal) 
G ünaltay (Şemsettin) 
Pekcan (Nahid) 
Sağıroğlu (Sabit) 
Soylu (Ziya) 

ERZURUM 
Burçak (Rıfkı Salim) 
Karan (Enver) 
Nutku (Emrullah) 

ESKİŞEHİR 
Başkurt (Muhtar) 
Çevik (İsmail Hakkı) 
d.) 
Polatkan (Hasan) [Ba
kan] 

GAZİANTEB 
Cenani (Ekrem (î.) 

GİRESUN 
Bozbağ (Hamdi) 
Ei'kmen (Hayrettin) 
İnanç (Tahsin) 
Şener (Mazhar) 

GÜMÜŞANE 
Baybura (Cevdet) 
Gürgen (Raşit) 

HAKKÂRİ 
Seven (Selim) ( t ) 

HATAY 
Çilli (Ahdullaih) (1.) 
Melek (Abdürrahman) 
Siren (Celâl Sait) 
Sökmen (Tayfur) (1.) 
Tankut (Hasan Raşit) 
Yurtman (Cavit) (1.) 

İÇEL 
Koksal (Aziz) 

İSTANBUL 
Adato (Salamon) 
Altmel (İhsan) 
Bayar (Celâl) Cunrhur-
'başkanı) 

Belger (Nihad Reşad) 
(Bakan) 
Benker (Mithat) 
Çarnlıbel (Faruk Nafiz) 
Göknil (Bedri Nedim) 
Köprülü (Fuad) (Ba
kan) 
Menderes (Adnan) 
(Başbakan) [1] 
Sarol (Mükerrem) 
Sözer (Mithat) 
Tlabar (Nazlı) 
Topçu (Ahmet) 
Yürüten (Senihr) 

İZMİR 
Adıvar (Halide Edib) 
Başman (Avni) Bakan) 
kan] 
Erener (Muhiddin) 
Giz (Sadık) 
Özyörük (Halil) [Ba
kan] 
Tunca (Cemal) 
Velibeşe (Zühtü Hilmi) 
[Bakan] 

KARS 
Aktaş (Fevzi) 
Aküzüm (Lâtif) 
Atalay (Sırrı) 
Bahadır (Mehmet) 
Çetin (Abbas) 
Koçulu (Veyis) 
Oktay (Esat) 
Taşkıran (Tezer) 
Tugaç (Hüsamettin (1.) 
Yalçın (Hüseyin Cahit) 

[1] Menderes (Adnan) m tercih ettiği seçim çevresi bilinmediği için (Aydın) ve (İstanbul) dan 
oya katılmamış olarak gösterilmiştir. 
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KASTAMONU 

Coşkan (Tahsin) 
Kantarel (Sait) 
Tosunoğlu (Hayri) 
Türe (Hamdi) 

KAYSERİ 
Develioğlu (Emin) 
(t) 
Kılıçkale (Ali Rıza) 
(t) 
Özdemir (Mehmet) 

KIRKLARELİ 
Erbil (Mahmut) 
Filiz (Fikret) 
Pekkip (Sıtkı) 
Üstün (Faik) 

KIRŞEHÎR 
Bölükbaşı (Osman) 
Erkut (Halil Sezai) 

KOCAELİ 
Alican (Ekrem) 
Başak (Hamdi) 

KONYA 
Ağaoğlu (Abdürrahman 
Fahri) 
Ataman (Kemal) 
Doğrul (Ömer Rıza) 
Ebüzziya (Ziyyat) 
Ercan (Ali Rıza) 
Kozlbefc (Tarık) (î.) 
Obuz (Muammer) 
Yiğiter (Ümran Nazif) 

KÜTAHYA 
Besin (Besim) 
Gündüz (Asım) 
Nasuhoğlu (Süleyman) 
"Sururi) 

MALATYA 
Doğan (Esat) 
Doğan (Hüseyin) 
Eti (Mehmet Sadık) 
Fırat (Hikmet) 
inönü (ismet) 
Kartal (Mehmet) 
Kulu (Mehmet) 
Ocakeıoğlu '(Nuri) 
Özbay (Abdülkadir) 
Sayman (Lûtfi) 
Tugay (Şefik) 

MANİSA 
Inee (Refik Şevket) 
[Bakan] 
ilker (Faruk) 
Tanrıiyver (Hamdullah 
Suphi) (I.) 

MARAŞ 
ökmen (Nedim) 

MARDİN 
Boran (Mehmet Kâmil) 
Erten (Rıza) 
Uras (Aziz) 

MUĞLA 
Nadi (Nadir) 
özsan (Nuri) [Bakan] 

MUŞ 
Dayı (Hamdi) 

NİĞDE 
Aribaş (Hadi) (I.) 
Doğanay (Asım) 
E cer (Ferit) 
Ülkü (Hüseyin) (I.) 

ORDU 
Akyol (Hüsnü) 
Fırat (Naşit) 
Ortaç (Yusuf Ziya) 
Sezer (Zeki Mesut) 
Şarlan (Hamdi) 
Topaloğlu (Atıf) 

RtZE 
Kavrakoğlu (Osman) 
Mete (Mehmet Fahri) 
Morgil (Ahmet) 

SAMSUN 
İleri (Tevfik) [Bakan] 
Özkefeli (Muhittin) 
Tüzel (Ferid) ( t ) 

SEYHAN 
Akçalı (Zeki) 
Arık (Remzi Oğuz) 

SttRD 
Erden (Bakî) 
Yardım (Cemil) 

SlNOB 
Incedayı (Cevdet Ke
rim ) 
Sertoğlu (Nuri) 
Somuncuoğlu (Server) 

Şavlı (Ali Şükrü) 
Tümerkan (Muhit) (I.) 

StVAS 
Damalı (Ercüment) 
(t) 
Türkay (Mahir) 

TEKİRDAĞ 
Bingül (Hüseyin) 
Er ataman (Zeki) 

TOKAD 
Betil (Zihni) 

TRABZON 
Altuğ (Naci) 
Barutçu (Faik Ahmed) 
Baştımar (Saffet) 
Eyüboğlu (Cemal Reşit) 
Goloğlu (Mahmut) 
Koral (Tevfik) 
Orhon (Hamdi) 
Saka (Hasan) 
Tarakçıoğlu (Mustafa 
Reşit) 
Zamangil (Cahid) 

URFA 
Cevheri (Ömer) 
Oral (Hasan) 

VAN 
Melen (Ferid) 
Özalp (Kâzım) 

YOZGAD 
Doğan (Avni) 

ZONGULDAK 
Ataman (Sebati) 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Ayidm 
Balıkesir 
Bursa 
Çanakkale 
DenMi 
İstanbul 
izmir 
Kırşehir 
iki yerden seçilenler 4 
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