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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Adnan Menderes, kurduğu Hükü
metin programım okudu. Programın pazartesi 
günkü Birleşimde görüşülmesi kabul olundu. 

Amasya Milletvekili Kemal Erenle, Ankara 
Milletvekili Salâhattin Benli 'nin, Gayrimenkule 
Tecavüzün Define Dair olan Kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifleri istekleri üzerine geri verildi. 

1944 yılı Kesinhesap Kanunu tasarn», dik

il Teklif 
1. — Kastamonu Milletvekili Galip Deniz ve 

4 arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü maddesi-

1. — Başbakan Adnan Menderes'in kurdu
ğu Hükümetin programı. 

BAŞKAN — Söz Halk Partisi Meclis Grupu 
Başkanvekili Faik Ahmed Barutçu'nundur. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Yeni iktidarın ilk bütçesinin kabulü ile açı
lan devrenin başında günün şartlarına göre 
yeni bir kabinenin teşekkülüne imkân vermek 
mucip sebebiyle istifa eden Adnan Menderes 
Hükümetinin yerine yine Sayın Menderes'in 
Başkanlığında kurulan yeni Hükümetin huzu
runuzda okunan beyannamesi, on ay evvel 
dinlediğimiz birinci Adnan Menderes Hüküme
tinin uzun program nutkunun esaslı bir deği
şiklik taşımadığı görülen bir hulâsasından ve 
eski programın tatbikatına devam edileceğinin 

kate alman önerge üzerine komisyona geri ve
rildi. 

2 . IV . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
İçel Milletvekili Kayseri Milletvekili 

R. Koratian î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Manisa Milletvekili 
M. Kurbanoğlu I 

nin 2 sayılı bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/195) (içişleri ve Adalet Ko
misyonlarına) ; 

bir ifadesinden ibarettir. 
Eşhas bakımından yeni Kabine, üç âzası dı

şarıda bırakılan birinci Kabinenin çoğu uzuv
larına evvelki yerlerinin kifayet kazandırmış 
olmıyacağı ya daha az tecrübeli veya hiç tec
rübesiz oldukları mevkiler verilmek suretiyle 
daha ziyade bir yer değiştirmekten başka esaslı 
bir yenilik getirmemiştir. 

Hemen aynı çehre ile yeniden huzurunuza ge
len Hükümetin bundan evvelki on aylık icraatı 
ise, ilk programda ileri sürülen memleketin 
ana meselelerine, esaslı prensip ve ıslahat me
selelerine taallûk eden vaitlerin ya hiç ele 
alınmaması veya bu vaitlerin gösterdiği istika
metlerin bâzı ahvalde hattâ zıddına hareket 
edilmesi gibi yakın intizarları daha ziyade 
boşa çıkaran şekillerde tecelli etmiş ve bugiin'e 
kadar hâsıla olarak, gerçek demokrasilerdeki 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

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

BAŞKAN — Refik Komitan 
KÂTtPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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tatbik şekilleriyle demokratik bir Devlet niza
mıma prensiplerine ge*§ekten uygun bir anla
yış işinde olması hakkıyle özlenen bir Hükümet-
idaresinin örneğini, maalesef, verememiştir. 

îmdi gerek teşekkül tarzı ve gerek Birinci 
Menderes 'Hükümeti zamanında tatbikata inti
kal ks&miariyle istikameti ve karakteri bir 
depeeeye kadar belli olan program itibariyle 
esaslı yefiilîk unsurları getirmeyen İkinci Ad
nan Menderes Hükümetinin hangi noktalarda 
günün şartlarına göre lüzumlu görülen değişik
liğe işaret olduğunu tâyin etmek cidden 
müşküldür. 

ÎMnci Menderes Kabinesinde yer almıyan 
bakanların neden dolayı dışarıda bırakıldıklarini 
ve yerleri değiştirilen bakanların ise eski yerle
rinde muvaffak olmuş addedilip edilmediklerine 
göre yerleriıtde veya dışarda bırakılmamaları se
beplerinin izahını Saym Başbakandan istiyecek 
değiliz. 

Bizce, dünyanın gittikçe ağırlaşan şartlariyle 
çevrili bir mıntakanın merkezi olarak içinde bu
lunduğumuz durumun isterlerine uygun bir hü
kümetin iş başına gelmesine memleketin ihtiyacı 
yerinde olarak hissedilmiştir. Ve birinci Mende
res Hükümetinin istifası bu bakımdan yerinde 
olmuştur. 

Ancak çekilen Hükümetin yerine gelen hükü
metle umumi olarak hissedilen ihtiyacın cevabı 
verilmiş midir!. 

Bir Hükümetin idarecilerini tefriksiz olarak 
tenkid etmek haksızlık olur. Hattâ aralarında 
gayrikabili itiraz surette değerli zevat da buluna
bilir. Mühim olan, memleketin karşısında bulun
duğu büyük meselelerin hallinde lüzumlu olan 
umumi itimat için aranacak olan vasıftır. Bu ba
kımdan bugünün şartlarına göre iş başına gel
mesine ihtiyaç hissedilen Hükümet, ancak, Bü
yük Millet Meclisinin tam ve hakiki itimadiyle 
memleketin geniş müzaharetini sağlıyacak vasıf
ta bir Hükümet olabilir. 

Halbuki ilk defadır ki, parlâmento huzuruna 
çıkmadan evvel yeni bir hükümet memleket mat
buatının ittifaka yakm bir ekseriyetinin akset
tirdiği müsait olmıyan bir telâkki ile karşılaşmış 
olarak kendini parlâmentonun itimadına arzet-
mektedir. 

'Bunun ifade ettiği mânâ, ihtiyacın lâyıkiyle 
takdir edilemediğidir. 

Yeni Hükümetin parlâmentoda kendi parti
sinin ekseriyetinden temin edeceği itimadın mem
leket için yeni şartlara uygunluğu sağlamak hu
susunda bizzat kendilerini -ne dereceye kadar tat
min edici olacağını hâdiseler gösterecektir. Nasıl-
ki Birinci Menderes Hükümeti, bütçe müzakere
lerinin sonunda ekseriyet partisinin tezahürat 
içinde itimadını aldıktan bir hafta sonra istifa 
etmekle zevahirin altında hissettiği huzursuzluğu 
gidermeye üzerindeki itimadın kâfi gelmediğini 
göstermiştir. (Soldan «öyle birşey yok» sesleri). 

Bir Hükümetin üzerindeki en taze itimadı 
suni addederek iş başından çekilmesi bir bakıma 
kendinin takdirine dâhil olmak lâzımgelen bir 
keyfiyet gibi görünebilir. Ancak bu noktada mü
him olan bu hallerin parlâmetodaki itimatların 
değerleri üzerinde husule getireceği tereddütler
dir. Sun'i itimatlar ananesinin yeni demokratik 
hayatımıza girmemesini temenniye şayan buluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetin yeni şekli üzerindeki görüşleri

mizi açıkladıktan sonra şimdi program üzerindeki 
mülâhazalarımıza geçelim. 

îkinci Menderes Hükümeti teşekkül tarzı iti
bariyle olduğu gibi program bakımından da esas
lı bir değişiklik getirmemiştir.. Yalnız yenilik ifa
de eden siyasi bir üslûp ile yeni bâzı görüşlere 
ve fikirlere programda yer verilmiş ve Anayasa 
hükümlerince Büyük Millet Meclisinin esaslı va
zife sahasına taallûk eden ciddî faaliyetlerine işa
ret olunarak Meclisçe esasen tasvip edilmiş bulu
nan eski programın tatbikatına devam edileceği 
belirtilmiştir. 

Program bir Hükümetin yapacağı işleri ve ta
kip edeceği prensipleri gösterir. Ancak mühim 
olan o işlerin ve prensiplerin tatbikata intikalin
de hâkim olan zihniyettir. 

Birinci Menderes Hükümetinin dokuz aylık 
icaatı gözden geçirilince programda ileri sürülen 
esaslara icraatta gösterilen bağlılık bakımından 
verilen imtihanı muvaffak bir imtihan saymak 
güçtür. 

Sayın Menderes ilk program nutkunda siyasi 
polemiğe geniş bir yer vermiş idi. Ve memlekette 
ilk defa serbest bir seçimle ve gönül hoşluğu ile 
vukua gelen bir iktidar değişmesini sağlıyan re
jim ıslahatını bu yoldaki devamlı müşterek millî 
gayretlerin ve inkişafların bir neticesi olmaktan 
ziyade bir taraflı bir eser farzetmek ruhi ha
leti içinde kalarak vatandaşı millî ve siyasi mu-
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rakabeden mahrum idarelerde görülen Devletin [ 
siyasi ve idari hükmünden kurtarmak ve istik
rarlı bir Devlet nizamı kurmak 14 Mayıstan son
ra başlıyan yeni devrin farikası olacağını an
latmış idi. 

Vatandaşı fikir hürriyeti nizamına aykırı 
hükümlerden kurtarmak, istikrarlı bir Devlet 
nizamının şartlarını tahakkuk ettirmek yoluna 
yönelmek bir zihniyet ve icraat meselesi olarak 
eserini pek kolay vermesi lâzımgelen işlerdir. 

Demokrat Partiyi iktidara götüren vaitlerin 
mihverini teşkil eden prensiplere taallûku iti
bariyle de bu sahadaki ıslahatın iktidarın ilk 
Hükümeti tarafından hemen ele alınması hak
lı olarak beklenirken birnci Menderes Hüküme
tinin dokuz aylık icraat devresinde bu yolda 
ileriye doğru esaslı hiçbir terakki ve inkişaf gö
rülememiştir. Daha ziyade vatandaş üzerinde 
türlü telâkkilerle Devletin siyasi ve idari hük
münü ağırlaştırmak heves ve istidatlarının be
lirtileri inkişaf yolunu tutmuştur. 

14 Mayısla elde edilen neticeleri mahfuz tut
mayı ve hürriyet nizamı içinde Devlet hayatın
da istikrarı temin etmeyi Hükümetin başta ge
len vazifesi saydığını söyliyen ikinci Adnan 
Menderes Hükümetinin icraatında bu zihniyetin 
eserlerini bekliyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
İstikrarlı bir Devlet nizamı için hakiki vası

ta, vatandaşı tabiî haklarına ve hür fikir niza
mına kavuşturan gerçek demokratik rejimin 
ıslahatını biran evvel tamamlamak, millî ve si
yasi murakabenin icaplarına iktidardaki zihni
yeti alıştıracak olan gerçek demokratik anane
lere gönülleri vermektir. 

Hakiki siyasi istikrarın tek yolu budur, poli
tik, ekonomik ve sosyal her türlü huzurun ger
çek esası da böyle bir istikrara bağlıdır. On ay 
evvel Sayın Menderes'in lisanından dinle
diklerimiz arasında (Demokratik inkilâbımı-
zın bugüne kadar elde edilen neticelerini, 
mahfuz tutmakla kalmayıp Aanayasadaki va
tandaş hak ve hürriyetlerini esaslı teminat al
tında bulunduracak müeyyidelere gidileceği, 
kanunlarımızda, itiyatlarımızda ve telâkkileri
mizde tek parti devrinden arta kalan ne varsa 
tasfiye edileceği ve meselâ Ceza Ka
nunu, Matbuat Kanunu gibi bellibaşlı 
antidemokratik hükümleri ihtiva eden ka-
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nunları ve bundan başka mevzuatımız içinde 
yer yer tesadüf olunan buna mümasil hükümle 
rin demokrasi ruhuna uygun tadillerle huzuru
nuza getirileceği) evvelki programın en cazip 
ve ruhlara huzur veren parçaları idi. 

Programın icraat safhasında unutulan kı
sımları da bu en cazip ve en parlak kısımları ol
muştur. Giden Hükümet ne itiyatları, ne telâk
kileri ve ne de kanunları girdiğimiz tekâmül 
devrinin icaplarına intibak ettirmek yoluna bir 
türlü girememiştir. Aksine olarak, gerçek de
mokrasilerde tek örneği olmıyan bir şekilde 
Devlet İdaresini, parti idaresiyle birleştirerek 
tamamiyle partizan bir hükümet zihniyeti için
de icraata koyulmuştur. Bu hal çok eski iti
yatların uyanmasına gayrikabili içtinap şekilde 
hizmet etmiştir. 

Demokratik bir idarede bir hükümet bütün 
aksiyonunda kendi partisinin sadece prensip
lerine sadık kalmakla iktifa ederek bir zümre 
hükümeti mevkiine düşürmek için millî karak
terini muhafaza etmeye dikkat ediyor. Gerçek 
demokrasilerde Devlet idaresiyle parti idaresi 
bir elde birleştirilemez. (Soldan gülüşmeler) (Si
zin anladığınız gibi sesleri) Gerçek demokrasi
lerde Devlet vasıtaları, radyolar bir partinin 
vasıtan halinde kullanılamaz. (Soldan gülüşme
ler) Misallerini de sonra konuşuruz. Evvelâ 
ana fikirleri ortaya koyacağız, misaller sonra. 

SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) —' O 
bize hitap değil, halka hitap ediyor. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bunlar bir sürçü lisan değil, tam bir hakikatin 
ifadesidir. (Siz kullandınız sesleri) Biz mi 
kullandık? Eskiye özenmek yok... (Alkışlar) Ar
kadaşlar daima ileriye doğru bakacağız, geriye 
değil. 

Muhterem arkadaşlar; Devletin vasıtaları bü
tün vatandaşların iyiliğini inkişaf ettirmek yo
lunda ve vatandaşlar hakkında müsavi şartlar 
içinde çalışırlar. Kanuni vazife dışında halkı 
vesayete muhtaç gören zihniyetle fuzuli vazife
ler icat edilmez. (Soldan, doğru sesleri) (İmana 
gel sesleri) Biz de sizi imana getirebilsek mesele 
kalmaz. Partizan bir politika ile memleketin 
idaresi yeni devrin karakteri olmamak lâzım-
geldiği halde telâkki ve itiyat sahalarında ken
dini gösteren fiiliyat bu olmadığı gibi, kanun
larımızda da esaslı ıslahat yoluna gidilememiş
tir. 
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İktidardaki dostlarımızın muhalafette iken 

beş sene mütemadiyen şikâyet ettikleri antide
mokratik hükümler en esaslı kanunlarımızda 
itibarını muhafaza eden mütalâalar halinde hâ
lâ yaşamaktadır. (Sağdan bravo sesleri) 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Can çe
kişmektedir, boğacağız onları. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hangileri'? Söylesinler. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Anlatacağım. 

. Yeni iktidarın ilk Hükümetinden her şey
den evvel Ceza Kanununu, demokratik hürri
yetleri takyit .eden ceza mevzuatını hemen ele 
almak beklenirdi. Bilhassa muhtelif vesilelerle 
eski faşist İtalyan kanunundan alman hüküm
leri bir hamlede tasfiye edip onların boşlukları
nı gerçek demokrasilerde tatbik edilen prensip
lere dayanan yeni hükümlerle doldurmak bekle
nirdi. (Bravo sesleri) 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Çok şü
kür bugünlere yetiştik. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Biz de şükrümüzü yapacağımız günlerere sizi ge-
tirsek mesele kalmıyacak. Gelecek ona şüphe 
yok. 

Gerçi Ceza Kanunu son zamanlarda ele alın
dı ama işaret ettiğimiz antidemokratik hüküm
lerini kaldırmak suretiyle değil, demokrasinin 
esas olan fikirleri ifade hürriyetini, matbuatın 
hürriyetini takyit eden sosyal şekillere yenileri
ni ilâve eden tâdil teklifleri Meclise sevkedil-
miştir. (Soldan, çok yanlış sesleri) 

Basının hürriyeti bu rejimin teminatıdır. Ba
sının hürriyetini takyit etmek yeni iktidarın ve 
umumiyetle bu rejimin iktidarlarının hatırın
dan geçmemek lâzımgelir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — öyle bir şey yok. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Halbuki basın hürriyetini korumak için basın 
Kanunundan kaldırılan hükümler Ceza Kanu
nunda yeniden ihya yoluna gidilmiştir. 

Birinci Adnan Menderes Hükümetinin şim
diye kadar takip ettiği yol, memlekete borçlan
dığı yol olmamıştır; siyasi ve idari sahada ol
mamıştır. Acaba malî ve ekonomik sahada ol
muş mudur? 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Menderes Hü-
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kümetinin dokuz aylık icraatı, şunu göstermiş
tir ki; ilk programda İsrarla üzerinde durulan 
malî meselelerde ve iktisadi meselelerde malî ve 
iktisadi gerçeklerin icaplarını yerine getirmek 
zihniyeti içinde ileri görüşlü bir haret hattı tu-
tulamamıştır. Memleketin millî savunması ka
dar mühim olan malî müdafaası ve iktisadi mü
dafaası en lüzumlu tedbirlerden mahrum bıra
kılmıştır. (Soldan «meselâ?» sesleri) 

Malî sahada, hakiki bütçe tanazuruna giden 
yolları bir defa cesaretle gösterip başka mem
leketlerin tatbik ettikleri tedbirlere başvurma
nın neticede sağlıyaeağı feyizli istikran, kâğıt 
üzerinde örtülü bir tevazünle memleketin malî 
ve ekonomik istikbalini kararsızlık içinde bı
rakmanın betbahtlığma tercih etmek durendiş-
liği gösterilememiştir. 

İktisadi sahada da umumi menfaatlerin ica-
bettirdiği şartlara uymak zaruretini duymıyan 
bir politika göıüşü ile Devletin lüzumlu vazife
lerinin, lüzumlu ihtiyat tedbirlerinin, lüzumlu 
murakabe tedbirlerinin ihmaline gidilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malî nizamdan, para disiplininden, iktisadi 

tedbirlerle malî tedbirleri bir arada düşünmek 
uzak görürlüğünden mahrum bir politika ile an
cak basiretsizliğin acı meyvaları toplanır. Ve 
Bunun filizleri başlamıştır. Bütçe açığının zaru
ri neticeleri ile karşılaşmak mukadderdir. Kre
di enflâsyonu ile emisyon genişlemektedir. Pa
ra kıymeti bizzarure istikrarını kaybetmek is
tikametindedir. (Soldan hayır sesleri) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES — Ha-
I yır! 
j FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Hakikatlardan korkma, hakikatları söylememek-
I ten korkmalı (Sağdan alkışlar) 

MURAT ALİ ÜLGEN (Konya) — Şimdiye 
kadar nerede idin Barutçu? (Delillerini söyle 

i sesleri) 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Eşya fiyatları, giden Hükümetin teşvik edici 
mahiyetteki tedbirleri veya tedbirsizlikleri yü
zünden başlarını kaldırmıştır. Bunu bilmek lâ
zımdır. Ucuzluk vâdederek iktidara gelenler ucuz
luk politikasnm iptidai şartlarını ihmal eden bir 
yolda olur ve Başka memleketlerin almakta ol-

I dukları tedbirleri görmemezlik yolunda bulunur
larsa vatandaş için hayatın gittikçe ağırlaşması 

1 gayrikabili içtinap olur. (Soldan gürültüler). 
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Aile bütçelerini tahrip edecek bir malî ve ik

tisadi politika en kötü bir politikadır. Vatan
daşların büyük eksiyeti, haklı olarak kuru ede
biyat dinlemez. Bu vatandaşlar için tek realite 
aile bütçelerini bağlıyabilmektir, ve umumi işsiz-
liğin ıstırabını artıran sebeplerin tesirlerinden 
masun kalabilmektir. 

Dünya hâdiselerinin fiyatlar üzerindeki tesir
leri şüphesizdir. 

Kore harekâtından sonra her yerde iptidai 
madde fiyatlarının yükseldiği ve dünyada yeni
den silâhlanma hareketlerinin tesirleri bir reali
tedir. Fakat bizden başka hiçbir memleket gös
terilemez ki bu halin tesirlerini ve tepkilerini ön-
liyeeek veya azaltacak ve her halde ayarlayacak 
tedbirlere zamanında başvurmamış olsun. 

ŞEVK* HASIRCI (Aydın) — Şekeri beş li
raya siz yedirdiniz. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Fiyat artışlarında muhtelif sebepler olabilir. Fa
kat hiçbiri lüzumlu malî ve iktisadi tedbirlerin 
ihmali kadar can yakıcı değildir. Ve bilinmesi 
lâzımğeleni, dünyada herşeyin teşkilâtlandığı bir 
devrinde iktisadın hiçbir yerde başıboş bırakılma-
dığdır. Devletin mahdut vazife yetkileriyle iş 
gördüğü devirler çok eski bir mazi olmuştur. 
Şimdi en liberal demakrasilerde dahi Devletin 
paraya, ücretlere, fiyatlara ve ekonomik faaliyet
lerin köşelerine karışması millî selâmet politikası 
addedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; yeni Hükümetin prog
ramında 14 Mayps değişikliği ile elde edilen ne
ticeleri iptal yolunda gizli veya meydanda kuv
vetlerin gayretlerine, iktidarı çürütmek ve yeni 
idareye mesnet olan prensipleri kötülemek, mem
lekette sun'î olarak bir huzursuzluk ve istikrar
sızlık manzarası mevcut olduğu kanaatini ver
mek istiyen faaliyetlere işaret olunuyor. Ve Hü
kümetin demokratik idare sistemini her türlü yı
kıcı tesirlerden, masun bulundurmak hususunda 
uyanık olacağı ilâve olunuyor. 

Memlektİmizde rejim tekâmülü, nazariyeler 
üzerindeki düşüncelerle değil, tarihin tabiî sey
rine uygun olarak Cumhuriyet prensiplerinin 
mantıki inkişafı ile ve milletçe devamlı, müşte
rek gayretler sarfiyle sağlanmıştır. 

14 Mayıs, bu yoldaki büyük bir tekâmülün, 
ruhlara emniyet veren bir rejim ıslahatı tekâ
mülünün merhalesidir. (Bravo sesleri). 

Bu merhale ile elde edilen neticelerin iptali 
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I hevesine ancak hürriyet nizamından tehaşi eden

ler, hürriyetin nimetinden fayiz almaya lâyik 
olmıyanlar kendilerini kaptırabilirler. Fakat ken-

I dilerini aldatılar. (Sağdan alkışlar). Bu rejimin 
düşmanları, demokratik hürriyetlerin; fikir hüri-
yetinin, vicdan hürriyetinin ve bütün insan hak
larının düşmanları olanlardır. Ancak malûm iti-
saf rejimleridir ki, bu hürriyetleri yoketmek is -
terler. Mühim olan, bu rejimlerin kör taassttpîu 
zihniyetini temsil eden türlü aşın zararlı cere-

I yanlara karşı uyanık olmaktır. Bu, iktidarın ve 
l muhalefetin mutabakat halinde bulunacağı prem-
I siplerin müdafaasına taallûk eden bir uyanık

lıktı*. 
Bundan başka demokratik rejimin ve haya-

frn, icabı olan faaliyetlerin dışına çıkan kanun
suz her türlü hareketler gizli ve aşikâr hangi 
membalardan gelirse gelsin kanunun takibine 
uğrıyaeağı tabiîdir ve lâzımdır. Demokrasiler
de sadece kanunun tehdidi ve kanunun tatbiki 
vardır. Ne kadar insafsız olursa olsun kanun 
sahasındaki politik hareketler çerçevesi içinde 
hoşa gitmiyen her türlü sinir bozucu telâkki 
edilen faaliyetler karşısında İngiltere'de sön 
zamanda iktidara karşı muhalefet lideri Çor> 
çil'in açtığı - kendi tabirleriyle - «Yıpra1aeı 
harb» diye tavsif edilen mücadeleler muvacehe
sinde oldağu gibi gerçek demokrasilerde ancak 
seçmenlere şikâyet edilir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Tam o noktaya geldik. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar* Demokrasi kolay rejim de
ğildir Ama kabul etmeli ki... 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Çok teşekkür ederim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ama kabul etmeli ki, çok güzel bir rejimdir. 
Zihniyetlerimizi ve itiyatlarımızı intibak ettir
dikten sonra bizi rahat ettirecek olan müsa
mahanın huzuruna kavuşturacağına sabırla in
tizar etmeliyiz. Demokrasinin feyzinden isti
fade etmek istiyenler ona lâyık olmaya çalışa
caklardır. 

Aziz arkadaşlar, 
Kökü dışarda olan faaliyetlere karşı en sıkı lü

zumlu kanuni tedbirlerin alınmasını yerinde bulu
ruz. Ancak bu tedbirlerin başka türlü huzur-

I suzluklara meydan vermemesi için Hükümetin 
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yeni programında belirttiği gibi sarih tarif ve 
kıstaslara ve Garp demokrasilermdeki örnek 
ceza prensiplerine dayanmasını aynı derecede 
ehemmiyetli addederiz. Muzır cereyanlara karşı 
tedbir alırken demokrasinin temeli olan fikir 
hürriyetini ve fikirlerin ifade hürriyetini her 
türlü tehlikenin gölgesine düşmekten korumak 
esastır ve mümkündür. (Sağdan bravo sesleri) 

Aynı suretle kökü dışardaki faaliyetlerin 
bilerek bilmiyerek aleti olabilecek olan hürri
yet rejiminden istifade ile cüret kazanmak yo
lunda gayretler gösteren geri hareketlere karşı 
da en sıkı teyakkuzun lüzumuna kaniiz. 

Vicdanların huzuru olan dinî inançları si
yasete alet etmek en ulvi ve mukaddes dinî his
lerimizi politika hizmetinde kullanmaya kal
karak memlekti şürişlerin ve fikir esaretine 
giden geriliğin karanlıklarına götürmek yo
lundaki gayretlere karşı en ufak müsamaha, 
vatandaşları birbirine kin ve husumet silâhı 
ile ayaklandıran inkisamlara ve varlığımızın 
temellerini sarsacak neticelere bizi sürükle
yebilir. 

İnkılâplarımızın bize kazandırdığı zafer, 
elbette bütün vatandaşların istifade edecekleri 
hür tefekkür nizamının zaferidir. Din hürriyeti 
vicdan hürriyeti mukaddestir. Kimsenin din 
hürriyetine, vicdan hürriyetine asla müdahale 
edilemez. Bu masuniyet din ile dünya işleri
nin ayrılması, dinin siyasete karıştırılmaması 
prensibine bağlılıkla en kuvvetli teminatını ka
zanmıştır. Bu esası zayıflatmaya matuf her 
hareket vicdan hürriyetine karşı bir hareket 
olur. 

Son günlerin vakalarından lüzumunu hisset
tiren dersleri çıkarmak ve meşru endişeleri tes
kin edici tedbirleri ihmal etmemek her Hükü
met için vazifedir. Hükümetin yeni progra
mında, vicdan hürriyeti ile telifini mümkün 
görmediği geçmişe ait birtakım zaruretlerin 
itiyat haline getirdiği hareket ve teşebbüslere 
son vermek icabettiği yolundaki teminatım bu 
lüzumu belirtmek maksadına işaret saymak 
isteriz. 

Demokratik hürriyetlerin müdafaasında, 
inkilâpların müdafaasında Cumhuriyetçi parti
lerin ve bütün münevverlerin mesuliyeti müş
terektir. Hiçbir suretle, kanunların sınırları
nı aşmamak şartiyle gençliğin bu yolda beli
ren temiz duygularını da takdir ederiz. Mü

nevver gençlik istikbalimizin şuurlu teminatı
dır. (Sağdan, bravo sesle'ri). 

MÜRAD ALİ ÜLGEN (Konya) — Gençle
ri siz tahrik etmişsiniz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; memleketin iç huzuru
nu kaygılandıran dağıtıcı, ayırıcı, vatandaşları 
birbirine karşı tahrik edici havayı dağıtmak ih
tiyacındayız. Gerilik yolları, siyasi bid'at yol
ları, her nevi irticaın yolları memleketi inkı
samlara götüren yollar olarak bizim yollarımız 
değildir, medeni âlemin itibarlı uzvu olmak se
viyesine ulaşan bir milletin yolları asla değil
dir. 

Memleketi iptidailiğin karanlık tünellerine 
götürüp, sokmak istiyen gafillere tesadüf etmek 
mümkündür ve mesele değildir. Ancak müsa
maha veya- iltifat havasının esmesi tehlikelidir. 
Anayasanın en esaslı hürriyet kaideleri ve en 
esaslı inkilâp prensipleri mânevi kuvvetlerimi
zin membaıdır. Bunların dokunulmazlığında 
Cumhuriyetçi partilerin her türlü mülâhaza
lar üstünde ideal birliğine muhtacız ve müşta
kız. 

MUHİTTİN ÖZKEFELt (Samsun) — An
cak, gece beyanname dağıtanları tasvip etmi-
yelim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Milletleri yükselten ileri ve medeni fikirleri ve 
prensipleri destekleyip muzaffer kılmayı iç po
litikada daima göz önünde bulundurulacak bir 
esas olarak gösteren Hükümeti hürriyetlerin ve 
inkilâpların müdafaasında tam müzaheretle kuv
vetlendirmeyi vazife biliriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yeni Hükümetin programında.. Devlet haya

tında hürriyet nizamına katî bir istikrar ver
meye çalışılacağı ve kanun ve hukuk Devleti kur
mak nizamına sadakatle bağlı kalınacağı ifade 
edilmiştir. 

Devletin dış itibarının ve dış emniyetimizin 
dayanağı olan içteki huzur ve istikrarın tek şar
tı olarak bu esasın fiilen tahakkuk ettirilmesi he
pimizin tek isteğimizdir. Ve bunun yolu, Millî 
bir beraberlikle demokratik ıslahatı, gerçek de
mokrasilerdeki örneklere uygun olarak tamam-

•lamaktiT ve partizan politikayı bırakıp memle
ketçi bir politika ile icraata koyulmaktır. 

Hükümetin programında millî varlıkları ko
rumak bakımından siyasi istikrarın önemine at-
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f edilen alâkanın bu yolda fiile intikal etmesini 
gönülden bekleriz. * 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet programın
da, partilerarası münasebetler meselesi hakkın
daki düşüncelere de temas etmek isteriz. 

İçinde bulunduğumuz şartlar, memleketin ta
lihini tam mânasiyle itimat edilecek bir Hükü
mete bırakmayı esaslı şart haline getirmiştir. 
Teşekkülü itibariyle, zihniyeti itibariyle, hare
ket tarzı itibariyle itimat telkin edecek bir Hü
kümettir ki, her zamandan ziyade muhtaç oldu
ğumuz millî birliği temin edebilir. Bilhassa bu
günkü şartlar içinde millî birlik, millî varlığın 
esasıdır. Ona hizmet edecek anlayışlara hiç, 
kimse arka çevirmek hakkına sahip değildir. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Kore mesele
si gibi.. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Acele etmeyin.. Müsaade edin.. 

İktidardaki her Hükümet için milletle el ele 
vermek ve Meclisle el ele vermek yolunda ol
mak lâzımdır. 

Milletle el ele vermek demek, sadece bir züm
reyi temsil etmek zihniyetinde olmıyarak, bü
tün milletin Hükümeti olmayı bilmektir. 

Meclisle el ele vermek demek, Meclissiz iş 
görmek zihniyetinde olmamak demektir. 

Bu yoldadır ki, memleketin her türlü huzu
run, sükûnunun, terakkinin, içteki ve dıştaki 
emniyet ve itibarın esası olan tam siyasi istik
rara götürür ve her türlü inkişafların esaslarını 
hazırlar. 

Bu yollardır ki, partiler arası münasebetleri 
millî dâvalarda iş birliğinin lüzumlu prensip 
mutabakatlarına götürür. 

Bunları sadece söylemek ve sadece bir taraf
lı olarak talep etmek kifayet etmez. Her şey
den evvel iktidardaki Hükümet, vatandaşları 
birleştirmek zihniyetinde olacaktır. Büyük me
seleleri hal için millî enerjileri birleştirmek bir 
ihtiyaçtır. Memleketi ikiye bölmeyi tevlit eden 
politikalarla millî enerjileri bir arada toplamak 
teşebbüsünde kimse muvaffak olamaz. Halbuki 
hiç kimse, gerek ekseriyet gerek muhalefet, 
içinde bulunduğumuz şartların tahmil ettiği va
zife ve mesuliyetleri sırtından atamaz. 

Millî birlik, esaslı meselelerde, büyük mem
leket meselelerinde noktai nazarları yaklaştır
mayı tecrübe etmeyi emreder. 
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[ Türkiye'nin büyük dış itibarı, millî bünyede

ki resanete, dâhildeki kuvvet ve iktidara bağlı
dır. Bu kuvvet za'fa uğradığı nispette dostların 
itibarı ve itimadı azalır, düşmanların cüret ve 
iştihası çoğalır. 

«Demokrat rejimin karşılıklı sevgi ve saygı 
hisleri besliyen partilerle gerçekleşeceği» esa
sına iktidarın fiilî olarak göstereceği sadakatin 
millî birliğin ve millî iş beraberliğinin zeminini 
hazırlamaya kâfi geleceğine şüphe etmemelidir. 

Ve bu devir artık gelmelidir. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Karşında 

endam aynası yok ama, kendini görüp de mi ko
nuşuyorsun! 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlar; yeni Hükümetin programında 
kısaca temas edilen dış politikanın istikameti 
üzerinde Partimizin bilinen fikirlerine ilâve edi
lecek bâzı görüşlerimizi söylemek isteriz. 

Milletlerarası durumun şartları her yerde 
dış politika olaylarını her memleketin emniyet, 
selâmet ve millî savunma tedbirleri bakımından 

.birinci plândaki meselelerin başında konuşulan 
mevzu haline getirmiştir. 

Demokratik memleketlerin parlâmentoların
da, matbuat sütunlarında, muhtelif görüşler, 
fikirler ve kanaatler hep bu mevzu etrafında çar
pışmaktadır ve bütün bu münakaşalar, bir nok
tada, dünyanın sulhunu ve her memleketin sa
vunmasını ilgilendiren müşterek emniyeti en te
sirli yoldan korumak noktasında birleşmektedir 
ve her yerde haklı olarak söylenen şudur: 

Normal zamanlardan ziyade milleti, ona va-
I zifelermi dikte eden vaziyetten haberdar etmek 

lâzımdır. 
Muhterem arkadaşlar; mühim bir stratejik 

mıntakanm kilit noktası olan Türkiye'mizin em
niyeti, selâmeti ve müşterek emniyet sistemine 

I ihtiyacı bakımından hâdiseler bizi daha çok bu 
mevzular üzerinde durmaya sevketmektedir; 

Dış politikanın istikameti, millî politikamı
zın istikametidir. Birleşmiş Milletler ülküsüne 
bağlılık esasına dayanan bu dış politikanın pren-

I siplerine dünkü iktidar gibi bugünkü' iktidar 
da samimiyetle bağlanmış bulunmaktadır. (Bra-

I vo sesleri). 
Ancak, Türkiye'mizin emniyeti, hergün 

biraz daha çıplaklığını hissettirmek bakımından 
millî endişelerimizi tahrik eden bir maallakı-

| yetten kurtulmuş değildir. Türkiye hâlâ müşte-
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rek bir emniyet sistemine iltihak ettirilmemiş
tir. 

Hükümet, ivazsız faal bir politika ile bütün 
riskleri göze alarak Birleşmiş Milletler Anaya
sasındaki müşterek yardım fikrine bağlanmış
tır ve Hükümet bu faal politikasını haklı olarak 
kıymetlendirmek için mütemadi teşebbüs halin
de olmasına rağmen maalesef henüz tatmin edil
miş durumda değiliz. 

Kore hâdisesi fiilen göstermiştir ki, Birleş
miş Milletler Teşkilâtına dâhil olmak, müşte
rek emniyet dâvasını sağlamaya kâfi gelmiyor. 
Kore tecavüzüne karşı, Birleşmiş Milletlere dâ
hil bulunan - Sovyet bloku haricindeki - 50 kü
sur devletten ancak altı devlettir ki Kore'de 
bütün yükü kendi üzerine alan Amerikan kuv
vetlerine yardım etmektedir. Amerika'nın ya
nında, başta 5000 kalhramanı ile Türkler çar
pışmaktadır. Bu, memleketimizin de emniyeti 
için lüzlmlu bir vazife diye Hükümet tarafın
dan takdir edilmiştir. Yoksa, biz mücerret, 
kahramanlık göstermeye mütehassir ve muhtaç 
bir millet değiliz. Biz, müşterek sulhun âşıkı 
ve müşterek emniyet âşıkı bir milletiz. Memle
ketimizin de emniyeti bakımından, müşterek 
emniyet dâvasına hizmet yolundayız. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Bravo, çok şü
kür sizden duyuyoruz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ancak, hâdiseler şunu ispat ediyor ki, ayrı bir 
pakt ile müşterek bir emniyet sistemine bağlan-
mıyan mahallî cephelere Birleşmiş Milletlerin 
yardımları Kore misalinin avakiıbmden başka 
neticeler doğurmıyacaktır. 

Şu halde Türkiye'nin durumu ne olacaktır? 
Bize yapılan kıymetli şifahi vaitlerin ahdî 

esaslara bağlanmaması haklı olarak endişeleri
mizi tahrik ederse bunu dostlarımızın, hakiki 
dostlarımızın yadırgamaması iktiza eder. (Bravo 
sesleri). 

Biz, Birleşmiş Milletler ülküsüne bağlı ola
rak aynı prensipler içinde Asya devletleri gibi, 
enternasyonal durumun icaplarını daha müs
takil bir zaviyeden mütalâa etmenin yolunu ne 
araştırmak, ne tavsiye etmek fikrinde değiliz. 
Ancak, bize hangi gözle bakılmak istendiğini 
öğrenmek hakkımızdır. (Sağdan bravo sesleri, 
alkışlar). 

Atlantik Paktına girmek için, resmî surette 
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yaptığımız talep reddedilmiştir. Türkiye nıuh-

* temel bir tecavüzü, umumi bir muhasamayı 
patlatmaksızm ikinci derecede bir harb cephesi 
vücuda getireceği yolunda vaktiyle Amerika mat-

1 buatında intişar eden salahiyetli kalem sahiple
rinin yazıları henüz fiilen tekzip edilmemiştir. 
Akdeniz müdafaasının pilânlaştırılmasında ha
zır bulunmak, karşılıklı yardım vecibesi tahmil 
eden siyasi bir ahit mevcut olmadıkça esaslı bir-
şey ifade etmez. 

Bizim mıntakamız da bir Kore olabilir. Bizim 
mıntakamız da bir volkan haline gelebilir. Bu 
takdirde memleketimize ne verildi ise ancak o ka
darı gönderilecek Birleşmiş Milletlere mensup 
kuvvetlerin çarpışacağı bir yer mi olacaktır?. 

Harbi Avrupa devletleri, iki cihan harbinin 
tecrübelerine dayanarak istilâdan sonra kurtul
mak. iki defa istilâya uğramaktır, diye bu defa 
Amerikan kuvvetlerinin şimdiden Avrupa'da bu
lunmasında ısrar etmişlerdir. 

Türkiye, bir tecavüze uğradığı takdirde nere
den, ne miktar yardım görecektir?. Bunu biz, Hü
kümet olarak, Meclis olarak, millet olarak tehli
ke patladıktan sonra mı anlıyacağız?. 

Tecavüze uğradığımız takdirde yardım göre
ceğimize inanıyoruz. Dostlarımızın Ortaşark'm 
kalesi olan Türkiye'ye verdikleri hayati ehemmi
yeti de biliyoruz. Ye şimdiki yardımlarını ve şi
fahi sözlerinin kıymetlerini takdir ediyoruz. 

Ancak, tecavüze uğradığımız takdirde yapıla
cak yardım, kendini müdafaaya azmetmiş millet
lere yapılan yardım çerçevesi içinde kalarak bizim 
kaderimiz de neticede iki defa istilâya uğrıyan 
memleketlerin kaderi gibi mi olacaktır?. Bu ihti
malin bizi haklı endişelere düşürmemesine imkân 
yoktur. 

Ahdî noksanların karşılıklı vecibelerle tamam
lanması yolunda Hükümetin her teşebbüsünü 
desteklemeyi millî bir vazife addederiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Ye karşılıklı olmıyan yeni kül
fetler yüklenmeye takatimiz olmadığını dostla-
rımızin anlayışla karşılamalarını söylemek iste
riz. 

Hükümetin takip ettiği dış politika üzerindeki 
ihtirazi kayıtlarımız metotlara mütaalliktir. Ve 
bilhassa parlâmetosuz iş görmek zihniyetine mü
teveccihtir. 

Bugün Kore işinin dünyaşümul neticeleri her 
yerde ve parlâmetolarda münakaşa konusudur. 
Neticeleri münakaşa etmek faydalı olmuyor; me-
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selelerin daha erken münakaşası faydalıdır. İşin 
bizim için en mühim tarafı, şüphesiz, memleketi
mizin emniyetine taallûk eden en hayati ve her 
zaman taze olan tarafıdır. İstisnai vahametteki 
hâdiseler birbirini kovalarken kendi vaziyetimi
zin ne olduğunu ve ne olacağını bilmemizin de 
bir zaruret olduğuna kaaniyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî hâkimiyetimiz için ve toprak bütün

lüğümüz için bu memleketin esirgiyeceği feda
kârlık yoktur. Hem millî hâkimiyetimiz için 
hem üzerinde bulunduğumuz bölgenin etraftan 
tehlikelere mâruz emniyetiyle yakından alâkalı 
bulunan millî selâmetimiz için, Millî Savunma
mızı hal ve istikbalin ihtiyacına uygun lüzumlu 
ve esaslı tedbirlerle kuvvetli bulundurmak zo
rundayız. Esas olarak her hangi bir tecavüz bizi 
hiçbir suretle hazırlıksız bulmamalıdır. Bütçe 
konuşmaları esnasında sorduğumuz suallerin 
tatmin edici cevaplarını yeni Hükümetin prog
ramı vesilesiyle de öğrenmek isteriz. 

Hakiki millî birliğin lüzumuna kaani olan
lar, millî meselelerde, memleketin selâmetiyle 
ilgili dâvalarda muhalefetin de görüşlerine 
ehemmiyet vermeyi bileceklerdir. Bizi anlama
yı tecrübe etmek lâzımdır. Muhalefetin her su
retle müzaheretini kolaylaştırmak yolunda ol
mak lâzımdır. 

Bu yol, millî selâmet politikasının yoludur. 
Bu yol, millî birliği sevme ahlâkının yoludur! 
(Bravo sesleri) 

Aziz ve muhterem arkadaşlar; 
Yeni Hükümet programında, millî birlikten 

bahsetmiştir. 
Bu, bütün iradeleri kaplamalıdır. Ve böyle 

bir mânevi havanın cereyanı memleketi baştan 
başa sarmalıdır. (Bravo sesleri) Bu lüzumlu 
ruh haletini memlekette yaratacak olan Hükü
mettir. 

Kanunları farksız olarak tatbik etmek, ida
re makinasım hakiki olarak bütün milletin hiz
metine vermek, vatandaşların haklarına, hürri
yetlerine ve eşitliklerine hürmet etmek, varlığı
mızın esası olan prensiplere ve çok partili poli
tik sistemin icaplarına riayet etmek millî bir
liğin taze hararetini bütün memlekete, bütün 
iradelere intikal ettirmenin tek yoludur. 

Vazifesinin şuurunu, her mülâhazanın üstün
de tutan hükümetlere muhtacız. 

Her sahada umumi menfaatlerden mülhem 
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I tedbirler almayı bilen hükümetlere muhtacız. 

Ve memleketimiz böyle bir Hükümete lâyıktır. 
Her zaman tekrar edeceğiz: İktidardaki 

Hükümet, bütün memleketin Hükümeti olmalı
dır. Biz itimadımızı böyle bir hükümete saklı-
yacağız. Ve temenni ediyoruz: Bu devir çok ça
buk gelsin. (Sağdan şiddetli alkışlar bravo ses
leri) 

BAŞKAN — Bağımsız Ali Fuad Cebesoy. 
ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Aziz 

ve muhterem arkadaşlarım; geçen Cuma günü 
İkinci Menderes Hükümetinin sayın Başbaka
nı tarafından okunan programı ile birinci Men
deres Hükümetinin programı arasında esaslı bir 
değişiklik olmadığı memnuniyetle görüldü. 

Bu halin hükümet işlerinin bir program dâ
hilinde süratle yürümesini ve inkişaf etmesini 
temin edeceği şüphesizdir. 

Yalnız, birinci Menderes Kabinesinde dört 
Bakanın birbiri arkasından istifası ve bir iki 
Bakanın yer değiştirmesi ve ikinci Menderes 
Kabinesinde ise, eski Kabineden üç bakanın 
çekilmesi ve yerlerine yenilerinin alınması ve 
birçok bakanların da yerlerini değiştirmiş ol
ması suretiyle teşekkül eden bu kabinede, he
nüz Meclisi Âlinizden itimat almadan bir Devlet 
bakanının da istifa etmiş olduğu görülmüştür. 

Programda esaslı bir değişikliğin mevcut 
olmaması, işlerin tabiî mecrasında inkişaf et
mesini temin eder gibi görünmüş ise de 10 ay 
zarfında birçok bakanların çekilmesi ve birçok-

I larmın da yerlerini değiştirmiş olması, şüphesiz 
işler üzerinde tehhüre ve aksaklıklara sebep 
olmakla kalmamış bakanlar arasında bâzı gö
rüş farkları bulunduğunu da göstermiştir. 

Hükümet beyanatında, bâzı mühim hâdise-
I lerle karşı karşy abulunduğumuz anlatılıyor. 

Bunları üç noktada toplamaya çalışacağım: 
1. 14 Mayısta elde edilmiş olan neticelerin 

iptali için gizli ve meydanda bulunan kuvvet
lerin gayretlerine daha büyük bir şiddetle de
vam edecekleri, 

2. Yeni iktidarı çürütmek ve yeni idareye 
mesnet olan prensipleri ve bunların tatbikatını 
kötülemek gayretleri ile memlekette suni olarak 
bir huzursuzluk ve istikrarsızlık manzarası ya
ratmaya çalışıldığı, 

3. Her an yeni hâdiselerin ve umulmıyan 
! değişikliklerin beklenebileceği üzerinde sistemli 
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ve programlı bir şekilde açık veya gizli yollar
dan çalışıldığı, (Soldan bravo sesleri). Bunlara 
karşı da Hükümetin 14 Mayıs seçimleri ile mil
letimizce elde edilen demokratik neticeleri mah
fuz tutacağı ve hürriyet nizamı içinde Devlet 
hayatında istikrarı temin edeceği ve kanun ve 
hukuk devletini en pürüzsüz şekilde tahakkuk 
ettireceği bildiriliyor. 

Yukarda üç noktada topladığımız hâdiseler 
üzerinde bir mütalâa yürütmek durumunda de
ğilim. Çünkü kimlerin ve hangi teşekküllerin 
gizli veya aleni nasıl ve ne suretle hareket ede
ceklerine dair hiçbir tafsilât yoktur. Hüküme
tin, bu hareketlere karşı almak istediği tedbir
leri bilmiyorum. Ancak bu hâdiselerin hiçbiri 
zuhur etmemiş olsa bile, Demokrat Parti iktida
rından beklediğimiz tedbirler, daha ilk günden 
itibaren bunlardan başka bir şey olamazdı. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, tarihimizin 
hiçbir devrinde emsaline Taslamadığımız bin 
bir müşkülât ile karşı karşıya bulunmatayız. 
Bunlara çare bulmakla meşgul olduğumuz bir 
zamanda, yıllardan beri teşekkülüne çalıştığımız 
demokratik rejimimizin her hangi bir suretle ip
taline teşebbüs edenlere karşı, bu rejimin bütün 
milletçe ve el birliği ile muhafaza edileceğine 
hiçbirimizin şüphesi olamaz. Çünkü milleti
miz, varlığımızı ve istiklâlimizi ancak bu rejim 
etrafında toplanmak ve inkilâplarımızm tama
mını korumakla muhafaza edebilecektir. (Bra
vo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, öyle bir devir yaşıyoruz 
ki, milletimiz, her nevi tehlikeye karşı parti ve 
görüş farkı olmaksızın bir birlik halinde çıkma
lıdır. Çıkmadığımız takdirde âkibetin ne kadar 
feci olacağını sizler de benim kadar tahmin ede
bilirsiniz. 

Otuz sene evvel millî varlığımızı ve istiklâli
mizi kurtarmak için milletçe, ortaya atıldığımız 
zaman, bir buçuk sene kadar devam eden kardeş 
kavgasında binlerce zayiat vermiş olduğumuzu 
içimizde o devirleri, benim gibi yaşamış olan 
arkadaşlar, bu acı hâtıraları elbette hatırlarlar. 

Bugün de bir tecavüz tehlikesi ile karşı kar
şıya bulunmaktayız. Fakat, bu kere tehlikeye 
karşı, çelikten daha kuvvetli bir birlik ve az
miyle çıkmak zorundayız. Bu itibarla Hükümet 
beyannamesinin sonunda partiler arasındaki 
karşılıklı münasebetler hakkında vadedilen ye-
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ni görüşe hepimizin canla ve başla katılacağı
mızdan şüphe edilmemelidir. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümetin kökü dışarda 
faaliyetlere ve bir çete halinde gizli teşkilât 
olarak muhayyel bir istilânın öncülüğü vazi
fesini görmeye yeltenenlere karşı tatbiki lâzım-
gelen kanuni müeyyideler, Meclis komisyonla
rında bulunduğua göre bunların bir an evvel 
iyice tetkikten sonra kanun olarak çıkarılması 
bizlere düşen en mühim bir vazifedir. 

Hükümetin beyannamesinde her nevi irticai 
hareketlere mâni olunacağı ve milletleri yük
selten ileri ve medeni fikirlerin ve prensiplerin 
muvaffakiyeti temin edeceğini bildiren vaitleri 
her veçhile takdire şayandır. 

Hükümetin, millet ve vatanı hakiki tehlike
lere karşı korumak maksadiyle getireceği ka
nunları iyi inceliydim ve bunlara katî bir lü
zum varsa çabukça çıkartalım. 

Adalet ve içişlerimizin ıslahına ait Mec
lise getirilmiş olan kanunların, iç bünyemize, 
eskilerinden daha çok uygun olarak ve hakiki 
ıslahat temin edecek surette çıkmasını temenni 
ederim. 

Hayvanlar Vergisini tamamen kaldırmak
la Hükümet isabetli bir karar almıştır. 

İstihsali hızlandırmaya matuf ecnebi serma
yesinin memlekete gelmesini sağlıyabilecek ta
sarının bir an evvel kanunlaşması yerinde 
olacaktır. 

Faizi ucuzlatmayı istihdaf eden ödünç Ver
me Kanununda, yapılan tadilât tasarısı, iç 
ticaret politikasında istihsal masrafları üzerin
de büyük bir âmil olacaktır. 

Yeni Orman taşanımızın memleketimizin bün
yesinde en uygun bir şekilde çıkmasını ve halkı
nı;1 zın ihtiyaçlarının temin etmesini dilerim. Üc
retli mezuniyet ve ücretli hafta tatili hakkındaki 
kanun tasarısının çok yerinde olduğu kanaatin
deyim. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümetin matbuat hür
riyetini, bütün hürriyetlerin ana teminatı olarak 
sayması ve bu sebeple bu hürriyeti bütün mânasiy-
le muhafaza edeceği hakkındaki vaitleri takdire 
lâyiktıir. Ancak şahsa hakareti önleyici tedbirler 
alınacağı ve bunun için büyük demokrasilerdeki 
hüküm ve müeyyidelerin tetkik edilmekte olduğu 
ve bunun bir lâyiha halinde Meclise getirileceği 
bildirilmektedir. Hükümet bu teşebbüsünde, şah
si haysiyeti mahfuz tuttuğu kadar, hattâ ondan 
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daha evvel ana hürriyeti, yeni matbuat hürriye- I 
tini zedelememeyi bir prensip olarak kabul et
melidir. 

Aziz arkadaşlar; Dışişlerimiz hakkında Hü
kümetin takip ettiği politikaya tamamen taraf
tarım. 

Bütçe müzekerelermde tebarüz ettirdiğim bir 
noktayı burada da Hükümete hatırlatmayı bir 
vazife bilirim. Bir tecavüze mâruz kaldığımız 
zaman başta büyük dostumuz Amerika olduğu 
halde Birleşmiş Milletler traf ından nasıl bir yar
dım göreceğimizin şimdiden kararlaştırılmasının 
temin edilmesi lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; son söz olarak kahraman 
ordumuzun mânevi, maddi ve teknik bakımlar
dan hızla takviyesi hakkındaki Hükümetimizin 
kararı çok yerindedir Ordumuz daima buna lâ
yık olmuştur. Milletimiz daima kahraman, ordu-
siyle övünmüştür. 

Sulh içinde Türk milletine güven sağlıyan 
ve her hangi bir tecavüzü derhal ve yerinde ön
lemek kudretini haiz bulunan mütesanit bir kuv
vet halinde bütün milletçe maddi ve mânevi her 
varlığımızı teşkilâtlandırmak, millî müdafaa 
gayretlerimizin esaslı hedefi olmalıdır. Bu gaye, 
azimle bir an evvel tahakkuk etmelidir. 

Yeni Hükümete basarlar dilerim. (Soldan al
kışlar) . I 

BAŞKAN — Seyhan bağımsız Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu. I 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; İkinci Adnan Menderes Hükümeti
nin Türk milleti için hayırlı olmasını Cenabı 
Haktan temenni ederek sözüme başlıyorum. (Sol- I 
dan bravo sesleri). 

İki arkadaş memleketin tehlikede olduğundan I 
bahsettiler. Bilhassa Halk Partisinin sözcüsü par- I 
tilerinin otuz seneden beri takip etmiş olduğu I 
siyasetini tamamiyle değiştirmiş olduğunu bura- I 
da, hepimizin huzurunda duru diraz izah etti; I 
kendilerine teşekkür ederiz, tnşaallâh bir daha 
iktidara gelmezler ama (gülüşmeler) şayet gelir- I 
lerse iyi bir vaziyet alacakların? söylüyorlar. I 
Amma ben buna katiyen inanmıyorum. (Soldan I 
gülüşmeler, alkışlar). 

Arkadaşla, Adnan Menderes Hükümeti, da- I 
ha doğrusu, Demokrat Parti iktidarı hiç beklen- I 
medik bir zamanda, Sayın Barutçunun dediği I 
gibi, Türk Milletinin asalet ve necabetiyle ikti- I 
dara geldi. Bunada en büyük âmil Halk Parti- I 
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sinin yapmış olduğu fahiş hataların azametidir, 
yoksa Demokrat Partinin ortaya atmış olduğu 
vaitler değildir. Halk Partisi neler vadetmedi, 
neler yapmadı, ne kadar paralar sarf etmedi? 
Fakat gene muvaffak olamadı. Binaenaleyh 
paranın kıymeti de olmadı. Şu halde Türk Mil
leti tam mânasiyle iradesine hâkim olarak De
mokrat Partiyi iktidara getirdi. Demokrat Par
ti iktidara gelmek için hazırlanmış vaziyette 
olmadığı için hiç şüphe yok ki, biraz sendeledi. 

Arkadaşlar; iktidar kolay bir iş değildir. 
30 sene iktidarda kalanların ne şekilde bocala
dıklarım Türk Milleti çok yakından gördü. 

Adnan Menderes Hükümetinin hiçbir şey 
yapmadığını söylediler. Ben böyle görmüyorum. 
Adnan Menderes Hükümeti, bizi dünyaya ta
nıttı. Ondan evvel Türk Milleti gene vardı ama, 
bizi yakından tanıyacak olan devletler hemen 
yoktu. Ancak bizden ayrılmış olan devletler 
bizi tanıyorlardı. Fakat bugün dünya siyaseti
nin mihrakı bulunan Amerika'da ise Türkiye'yi 
tanıyan kimse, hemen hiç kimse yoktu. Şimdi 
ise Sayın Adnan Menderes, Demokrat Partinin 
Başbakanı, Türk Milletini dünyaya tanıttı ve 
bu, dünyada en kahraman bir millet olarak se
vilip tanınmamıza sebep oldu. (Alkışlar) 

Halk Partisi sözcüsü, benim de pek sevdi
ğim arkadaşım, Barutçu pek çok şeyler söyle
di, ben şahsım itibariyle çok istifade ettim ama 
daha evvel, bunları söylemiş olsalardı, 10 sene
den beri bu milletin kaybetmiş olduğu zaman
ları kazanmış olurduk. (Çok doğru sesleri) Ma-" 
mafih bu da bir intibahtır, benim noktai naza
rıma göre bu da bir plândır. (Gülüşmeler) 

Arkadaş]ar, iktidar o kadar tatlıdır ki, o 
koltuğa oturanlar bir daha ayrılmak istemiyor
lar. Onun için bendeniz evimde bile koltuğa 
oturmuyorum. (Gülüşmeler) İşte arkadaşlar, 
ben bundan bir müddet evvel komünizm reji
mine tâbi olan gençlik teşkilâtından bir mek
tup aldım. O mektubu burada okumak hem siz
leri sıkar, hem de benim sesime zarar verir. 
Onun için yalnız bâzı noktalarını okuyacağım 
ve siz göreceksniz ki, belki bâzı arkadaşlara 
da gelmiştir, memleketimiz hakkında ne gibi 
suikastlar hazırlanıyor? (Hükümete ver sesleri) 
Bu, bir vesikadır. (Okuyunuz sesleri) Bu vesi
kayı okumak için çok fırsat aradım. Cenabı 
Hah ha çok şükür bana bu fırsatı bahşetti. 

Arkadaşlar, Türkiye'den tahsil için ayrılmış 
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olan gençler maalesef komünizm rejimine ta-
mamiyle saplanmışlardır. 

(Hepsi değil, hepsi değil sesleri). 
Onlardan bir kısmının yazmış olduğu mek

tup buradadır. Bu mektubu size okuyacak 
olursam bu mektup içinde bugüne kadar memle
ketimizde cari olan propagandaların esası bu 
mektubun ta kendisidir. 

(Tarihi ka'ç sesleri?), 
20 Aralık 1950. 
Bu mektup diyor ki; Atatürk inkilâplarmı 

muhafaza edin, bu metup diyor ki; irticaa karşı 
koyun, Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh 
tezini müdafaa etmek için toplanın, birleşin. 
Komşu olan Rusya ile bir ademitecavüz paktı 
yapın. Sizden asker aldılar, Kore'ye gönderdi
ler. Fakat sizin memleketinizi müdafaa ede
riz, elemiyorlar. Netice itibariyle meali bundan 
ibaret olmakla beraber bu bütün gençliğe gön
derilmiş bir vesikadır. Tabiî gençlik bunlara 
uymuş değildir. Türk gençliği bu memleketin 
mukadderatını omuzlarına yüklenen Hüküme
tin ne kadar ağır şartlar altında olduğunu idrak 
edecek kudret ve kabiliyettedir. Onlarda kahra
man babalarının yolunda gitmeyi taahhüt etmiş 
insanlardır. 

Arkadaşlar; burasını bu kadar söyledikten 
sonra, partiler arasındaki anlaşma meselesini 
yine Sayın Barutçu ortaya attılar. Tabiî bunu 
en evvel yapacak kendilerinin olması lâzımge-
lir. Çünkü Demokrat Parti dört sene için 
iktidara gelmiştir. Dört seneden evvel iktidar
dan alıkoiıması için mutlaka ihtilâl lâzımdır. 
O olamıyacağma ve Demokrat Parti iktidarda 
kalacağına göre, bütün partiler de memleketin 
tehlikede olduğunu gördüklerine göre Demok
rat Parti Hükümetini desteklemek, onunla iş 
birliği yapmak mecburiyetindedirler. Orta-
yerde yapılması icabeden ne bir seçim, ne de 
bir seçim propagandası için mevzu vardır. 
Memleketin etrafını çevirmiş olan tehlikeleri 
görmiyecek memlekette hemen hiçbir kimse 
yoktur, zannederim. 

Onun için bu hususta en evvel işe başlıya-
cak olan Halk Partisi olmak lâzımgelirken, 
Halk Partisi memleketin dört bucağından, ip
siz sapsız insanların da katıldığı heyetleri top-
lıyarak bu memlekette şuriş çıkarmak istemiş
tir. (Sağdan gürültüler). Misalini söyliye-
ceğim, 
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Arkadaşlar; Malatya'dan gelmiş bir zümre, 

bu heyete dâhil birisi, ben Ankara Mebusu Ömer 
Beyle konuşarak giderken meğer bizi takip edi
yormuş. Bizi konuşurken dinlemiş, otobüse bin
dim, o da otobüse bindi, sizinle konuşmak is
tiyorum dedi. Fakat burası yeri değildir, di
yerek benimle beraber evime kadar geldi. 
Megersıe beni öldürmeye niyet etmiş. (Allah 
korusun sesleri) Kendisine 150 lira yol parası 
verilerek buraya geldiğini anlattı. Ve bu para
nın da kendisine verilerek şefinin elini öp
mek için getirilmiş olduğunu söyledi. Şefiniz 
memleketinize gelmez mi diye sordum, hayır 
gelmez, biz onun ayağına geliriz, dedi. Acaba 
sen bu 150 lirayı bir senede kazanabilir misin 
diye sordum, beni koğarlar dedi, çantasını silk-
ti, çok perişan bir adam. Meğerse Malatyalı 
değilmiş, Ankara'nın Teneke Mahallesi sakin-

I 1 erinden birisi imiş. Ben kendisine hakikati an
lattım, beni öldürecek adam elimi öptü gitti. 
(Sağ ol sesleri) 

Şimdi arkadaşlar bu kanaatte olan arka
daşlarımızın evvvel emirde yapacağı işler haki
katen bu vahdeti temin etmektir. Ben D. Par
tinin idare cihazlarından, Hükümetinden ara
sını burada şikâyet ediyorum, hâlâ iktidarı ele 
almadı diyorum. Hakikaten bugün çok insaflıca 
hareket etmektedir, garazkârane davranma
maktadır, ben bitaraf bir insan olarak bunu 
görmekteyim. Birçok zamanlar kretik ediyorum. 

Buna rağmen bir kısım arkadaşlarımız, onun 
yapmış olduğu icraatı tenkid etmek, onların 
kudret ve kuvvetlerini azaltmak gayesi ile da
imî surette propagandalarına devam etmekte
dirler. 

Filhakika D. Partinin iki Hükümeti de bir
çok aksaklıklar yapmıştır. Fakat bu aksaklık
ların sebeplerini araştıracak olursak, bunun 
30 senenin vermiş olduğu ıstırapların muhaşsa-
lası olduğunu görürüz. Yıkılmış, harap olmuş, 
hurdehaş olmuş olan bir idareyi dokuz ayda, 
bir senede, ıslah etmeye acaba imkân var mıdır? 
Her taraf perişan, her taraf bitmiş bir halde; 
memurlar kendi şefinin etrafında toplanarak 
ona hizmet etmek gayesiyle vazife görmeye 
alışmışlardır. Şimdi ona bu alışkanlığını bırak
tırmak kolay değildir. O şekilde olmasaydı çok
tan atmıştık. 

Ben Demokrat Parti Hükümetinden bir ri
cada bulunacağım. Hükümetin bünyei asliyesini 
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teşkil eden üç bakanlık vardır, içişleri, Adalet 
Millî Savunma bakanlıkları. Buralara siyase-
tin girmemesi lâzımdır. Bu bakanlıklara siyaset 
girerse memlekette istikrar kalmaz. Tecrübesi
ni yaptık bundan evvel. Meselâ Feridun Fikri 
Düşünsel 'in seçim tutanağını tetkik ederken onun 
gayet yakın arkadaşı olan bir paşa kendisini is
tikbal etmiş. O paşayı şu kürsüden nasjil muahe
ze ettiğimizi unutmamışızdır. İşte bu, Halk Par
tisinin bütün bu bakanlıklara da siyaseti sokma
sının bir neticesidir. 

Paşayı ben çok iyi tanırım, gayet iyi bir as
kerdir, siyasetle iştigal etmez. Fakat oradaki in
sanlar, Ferudun Fikri Düşünsel'i karşıladı diye, 
siyasetle iştigal eder olarak onu damgalamışlar-
dır. Onun için arkadaşlar, Millî Savunma Bakan
lığını, Adalet Bakanlığını ve İçişleri Bakanlığı-
n siyasetten tecrit etmek lâzmdır. Hiçbir kuman
danın ne Halk Partisi ile, ne Demokrat Parti ile 
alâkası olmamalıdır. (Yoktur esasen sesleri). 
Tabiî yoktur diyeceğiz. Ben var olduğunu zanne
diyorum. Adalet Bakanlığına gelince; hâkimleri
miz müstakil değildir. Mahkemeler müstakildir, 
ama onlar da tesir altında kalırlarsa, vaziyet ne 
olur? Onun için Adalet Bakanlığına da siyase
tin girmemesi lâzımdır. 

içişleri Bakanlığı siyasetle iştigal ettiği için 
bunun ne gibi neticelerle karşılaştığını hep gö
rüyoruz. 

işte arkadaşlar, Adnan Menderes Hükümeti
ne bütün Türk milletinin yüzde sekseni mutmain 
rey vermek kudretini göstermiştir. 

Adnan Menderes Hükümeti yalnız Türkiye'
nin değil, Türkiye'nin teveccühünü kazanmış mil
letlerin de inanma mazhardır. (Soldan! alkışlar). 

İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Aziz arka
daşlar, Hükümetin programı iki.türlü tenkid ve 
•mütalâa edilebilir. Birincisi programın dışında 
kalarak afaki görüşlerle tenkid, ikineisi de prog
ramın içine girerek ve hayat hâdiselerine daya
narak yapılacak tenkidlerdir. Benim mâruzâtım 
bu ikinci şıkka dayanacaktır. 

Aziz arkadaşlar, okunan program, Hükümetin 
halka doğru giden ve halk içine giren bir yol 
üzerinde bulunduğunu göstermektedir. Bu prog
ram aynı zamanda yapıcı bir karekter taşımak
tadır. Demokratik rejimin karekteristik vasaf-
ları olan bu cihetler çok mühim olduğu kadar 
da çok yerindedir. Bunun aksisi var mı idi? Evet. 
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ı Son inkilâba kadar devletçilik sistemine sıkı sıkı-

ya bağla olan eski Hükümet halktan uzaklaşmış, 
hattâ halka karşı cephe almıştı. Halk, Hükümeti 
ancak tahsildarı, jandarması ve polisi ile tanı
yordu. Bu bir hakikattir. Bu hakikati, Sarız 
kazasrnm Yalak köyünden Kadir namında birisi 
şöyle ifade etmişti : (Siz oturdunuz, kanunlar 
yapıyorsunuz, kararlar veriyorsunuz. Fakat 
daima bize karşı cephe alıyor ve itimatsızlık 
gösteriyorsunuz, neden? 

Biz bu vatanın evlâdı değil miyiz? Biz bu 
memleketi sevmiyor muyuz, biz bu memleketi 
düşünmüyor muyuz? Eğer bizi düşünür, bizim 
fikirlerimizi alır, bizim müzaheretimizi temin 
ederseniz muhakkaktır ki her işte daha kolaylık
la ve daha az masrafla muvaffak olursunuz.) 

Muhterem arkadaşlar, o köylü kendi şive-
siyle bunları tamamen söylemiştir. Bu sözler 
bu memleketin olgunluğunu, bu milletin artık 
her hangi bir vesayeti kabul edemiyeceğini, de
mokratik rejimin bütün şartlariyle tahakkuk 
ettirilmesini istediğini, Kanunun (Millet irade
sinin ifadesidir) şeklinde klâsik tarifinin doğru
luğunu göstermektedr. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkün ruhu bü
yük şehirlerin, Türkün ruhunu büyük şehirle
rin kozmopolit muhitinden bütün açıklığiyle gör
mek biraz güçtür. Fakat o ruhun tezahürleri, 
memleketin sâf ve temiz köy ve kasabalarında 
daima parlamaktadır. Milletin hakiki kıymeti
ni ifade eden bu tezahürler hepimiz için iftihar 
ve ümit kaynağı olmalıdır. # 

Programın umumi karakterini bu suretle te
barüz ettirdikten sonra programın bâzı mevzu
ların a kısaca temas etmek istiyorum. 

1. Hükümetçe, aşağı yukarı çoğu grup ha
linde olmak üzere 21 kanun hazırlanmış, ayrı
ca da mühim kararlar verilmiş bulunmaktadır. 
Bu kanun, kararlardan hayvancılık, ziraat yol 
ve ağnam vergilerinin, içki inhisarının kaldırı
lacağı hakkındaki kanun ve kararlar Hüküme
tin halkı istismar değil, fakat halka hizmet yo
lunda ve emelinde bulunduğunun aşikâr ve ob
jektif delilleridir. Bu itibarla Hükümeti takdi
re şayan bulurum. 

Ancak, kanunların hazırlanmasında, onun 
«Kanun millî iradenin ifadesidir» şeklindeki klâ
sik tarifine bağlı kalmak zarureti vardır. Bir 
köylünün yukarda misal olarak arzettiğim mü-
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talâları bu tarzdaki hareketin zaruretini ve isa
betini gösterir. 

Sırf Avrupai ve afaki bilgilerin mahsulü 
olan kanunların milletin inkişafa doğru olan 
seyrini firenlediğini kabul etmeliyiz. Bu gibi j 
kanunla muhitinde kendimizi harekette sanırız, j 
Evet harekettir, fakat yerinde sayma hareketi. 

Şu halde kanunlarımız şu kaynaklardan te
min edifecek malzeme ile vücuda getirilmelidir. 
Bilgilerle beslenmiş kültür, halkımızın ihtiyaç 
ve düşünüş tarzları, tecrübesi. 

2. Hükümet programında istikrar ve hür
riyet mevzularma ehemmiyetle temas edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu mühim mevzuların tahakkukunu yalnız 
kanunlardan beklemek doğru değildir. Müsaa
denizle bu kanaatimin izahı olmak üzere size 
bir hâdiseden bahsedeceğim: 

(Ben istiklâl Mücadelesinin ilk safhalarında, 
merkezi Amasya olan Merkez Ordusunda istih
barat ve askerî polis teşkilâtının başında idim. 
O zaman memleketin içi hâdiselerle çalkanıyor
du. Biz ordu mmtakasında bulunan idare ma
kamlarına şunları sormuştuk: Mıntakanızda 
ne gibi hâdiseler oldu ve oluyor? Bunların se
bepleri ve bu gibi hâdiselerin önlenmesi çareleri 
nedir?) Buna müttehiden verilen cevap şu ol
du: Jandarma kuvvetini artırmak. O zaman or
du komutanı olan merhum ve muhterem Nuret
tin Paşa şunu söylemişti: (Gördünüz mü? Hep
si kuvvet istiyor. Biraz da kafasını işletmek ih
tiyacını duymuş olan kimse yok.) 

Şimdi memlekette baş gösteren hâdiseler ka
hir ekseriyetin, idari hataların neticesi ve millî 
bünyemize uygun olmıyan rejimlerin ve kanun
ların aksülâmelleri olduğunu ispat edecek bir- j 
çok misaller zikredecek vaziyetteyiz. Şu halde, I 
istikrar ve hürriyetin yalnız kanun ile ve kuv
vetle değil, fakat aynı zamanda dirayet ve ki
yasetimizi kullanmakla sağlanacağını kabul et
meliyiz. Gösterilecek bu dirayetledir ki halkın 
fikir ve vicdanlarına müessir olmak imkânı ka-
zanılabilir ve bu vasıta ile halkın müzahereti 
temin edilir. Esasen Demokratik idarenin en bü
yük hususiyeti, hükümet ile halkın kaynaşarak 
ve el ele vererek çalışmalarının teminidir. Eğer 
idare vasıtası yalnız kuvvetten ibaret olsa idi, 
o zaman yüksek tahsil görmüş idarecilere lüzum 
kalmazdı. 

Hürriyete gelince: Hürriyet, ferdin olduğu i 
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I kadar cemiyetin de tabiî bir hakkıdır. Ferdin 

ve cemiyetin inkişaf ve tekâmülü ancak bir hür
riyet nizamı içinde mümkündür. Fakat bir ce-

j miyetin tekevvün etmesi, o cemiyeti terkip eden 
fertlerin hak ve hürriyetlerinden karşılıklı bâ
zı feragatler ve fedakârlıklar göstermeleri ile 
mümkündür. 

Hudutsuz hürriyet en ağır tahakküm ve is
tibdat kaynağıdır. Fransa'da (Leon Blum) Sos
yalist Kabinesinin dâhiliye nazırı olan (Salan-
gro) nun matbuatın hücumlarına dayanamıya-
rak intihar ettiği herkesçe malûmdur. O zaman 
bir zat «işte bu, hürriyetin istibdadıdır» demiş
ti. Aharın hürriyetine taarruz etmekle, mülki
yete ve meskene tecavüz etmek arasında fark 
yoktur. Şu halde Devlet bir adamın malını, mül
künü, canını tecavüzden korumak vazifesiyle 
nasıl mükellef ise hürriyet nizamının masuni
yeti ile de aynı derecede mesuldür. 

Bunun için zaruret hâsıl olursa Hükümet, 
kanuni müeyyidelerle harekete geçer. îşte Hükü
meti bugün, bu kararı vermek mecburiyeti ile 
karşılaşmış bir vaziyette bulunduğunu görü
yoruz. 

Devlet bünyesinde dördüncü kuvveti teşkil 
edecek bir ehemmiyette bulunan matbuat meka
nizması, hedefini şaşmaz ve iyi işler ise, hükü
meti, böyle temenni olunmıyacak bir hareket 
tarzını ihtiyar etmek zaruretinden kurtarabi
lirdi. 

Her sahada, her zaman millete, doğru yolu 
göstermek gibi büyük hizmetler ifa etmiş olan 
matbuatımız, bu sahada da Hükümete müzaheret 
etmek suretiyle çok büyük ve şerefli hizmetler 
yapmış ve hürriyet nizamını zedelemekten kur
tarmış olurdu. 

3. Hükümet, programınla, kökü dışarda 
olan teşekküllerin gösterecekleri faaliyetlerin 
müsamaha ile karşılanamıyacağmı katî bir ifade 
ile söylemektedir. Çok haklı, fakat kökü dışarda 
olan bu teşekküllerin tesbitinde çok dikkatli ve 
titiz davranmak lâzımdır. Bunlar arasında ken
disini doğruluk perdesiyle kamufle ederek millî 
bünyemizin derinliklerine sokulmuş ve daima 
oralarda zehirlerini akıtmakta olan teşekküller 
bulunluğunu da unutmamalıdır. 

Hayvancılık ve ziraat : 
Bence halkın hayat standardına tesir yapa

cak iktisadi faaliyetlerin, keza hükümeti halkın 
içine sokacak ve halk ile kaynaştıracak ve iş bir-
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ligi yapmasına vesile olacak teşebbüslerin ba
şında da hayvancılık ve çiftçilik gelir. 

Bellim kanaatimce, iktisadi bünyemizin esası
nı hayvancılık ve ziraat teşkil eder. Ancak hay
vancılık ve ziraatle dünya piyasasında yer ala
biliriz. 

Bu bakımlardan Hükümetin bunlara verdiği 
ehemmiyet tam yerindedir. Ancak bu gayenin 
tahakkukunu temin etmek için muhtelif karak
terdeki mmtakalardan mürekkep olan memleke
timizin hususiyetlerini iyi bilen ve bu hususi
yetlere göre tedbir almak mesleke ve kifayetlerini 
haiz olan personellere, bundan sonra da memle
ketimizin muhtelif şartlarına göre işler bir teş
kilâta ihtiyaç vardır. Ben bir köylüyüm ve da
ima köyümle ilgiliyim. Bütün ömrüm boyunca 
köyümde zirai faalilyetlerin eseri olan bir inki
şâf ve ilerleme görmedim. 

Buna mukabil gördüğüm şey, daima artan 
bir fakrü sefalettir. Bu neticeyi yalnız ziraat 
teşkilâtına atfetmek insafsızlığında bulunacak 
değilim. Bu halin müterakim birçok sebeple
rin efeeri olduğununa kaniim. Fakat bu se
bepler de Ziraat Vekâletinin kuvvetli bir his
sesi olduğu inkâr olunamıyacak bir hakikat
tir. 

Bana hâdiseler şunu gösteriyor: Ben Ezi
ne'de alay komutanı idim. Orada birçok zey
tinlikler vardı, bunları ben gezdim, Bunların 
içinden bir kısım zeytin ağaçlarının kurudu
ğunu gördüm, nedir bunlar diye sordum. 
Efendim, bir ziraat memuru geldi, bir ilâç sık
tı bu ağaçların hepsi kurudu dediler. Şehre 
döndüm, vaziyeti belediye reisinden sordum, 
ziraat memuru geldi, anlattı. İtalya'dan bir 
ilâç getirilmiş ve bu ağaçlar bu ilâçla ilaçlan
mış, o da ağaçları kurutmuş. Bu ilâcın dozu 
italya'ya göre yapılmış, bizimkilere göre de
ğil, Bu doz da bütün ağaçları kurutmuştur. 
Bu mahallî kurumaların bilgisizlik ve noksan
lığından ileri gelmiştir. 

Bîr Ziraat Teşkilât Kanununun hazırlan
makta olduğunu işitiyoruz. Fakat Amerikan« 
vari olan bu teşkilâtın büyük masrafları müs-
teîzim olduğunu da işitiyoruz. Mahiyeti itiba
riyle Hükümeti halkın içine sokan böyle bir 
teşkilât çok lâzım ve mühimdir. Fakat büyük 
masrafları müstelzimdir. Ancak aynı netice
yi verecek, fakat daha sabit bir teşkilât vücu
da getirmek acaba mümkün değil midir? 
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I Lüleburgaz 'da- aşı hikâsesi : 

Ben böyle bir teşkilât için tutamak olaca
ğını tahmin ettiğim bir şey düşünmüyorum : 

Meselâ; her kazaya römorklu bir cip vere
lim. Bu cipten şöyle istifade edilmelidir: 

1. Lüzunmda kaymakam da istifade eder. 
Umumi kalkınma plânına göre; 
2. Her kazada ziraat memuru, baytar, dok

tor, bir mühendis ve maarif memurlarından 
mürekkep bir kalkınma ekibi teşkil edilmeli
dir. bu ekip muayyen zamanlarda ve mevsim-

I lerde köyleri gezerler. Herkes kendi branşına 
göre köyleri tetkik eder, alınacak tedbirleri 
lüzumuna göre köylüye anlatırlar ve aynı za
manda bağlı bulundukları makamlara raporla 
bildirirler. Bunlardan mümkün olanlar köy
lüye yaptırılır. Mümkün olmıyanları ise Dev
let yapar. 

Böyle kolektif bir tetkik ve temasın tesiri 
I çok büyük olacaktır. Halk bu suretle kendi-
I -sinin yalnız vergi ve angarya için aranmadığını, 

fakat kendisini düşünen, kendisi ile iş birliği 
yapan , bir rejimin teessüs ettiğini görecektir. 
Bu suretle halk ferahlanacak, oh diyecektir. 

I Kayseri'de esnaftan mütevazı bir zat şunu 
söylemişti: 

I İktisadi bir kalkınma istiyorsanız, müstah-
I silin heves ve gayretini artırımz. 
I Arkadaşlar; 

3. Memleketimiz için bir kalkınma plânı
na ihtiyaç vardır. Bu plânın Hükümetin muh
telif idare branşlarının, kolektif çalışmalarını 
temin edecek bir mahiyeti haiz olması lâzım
dır. 

Bu taradaki çalışma ile hem paraca mühim 
tasarruflar yapılmış, hem de çalışmalar daha 
müessir ve randımanlı olmuş olur. 

4. Maarif işleri: Maarif Vekâletinin vazi
fesi, vatandaşlara yalınız okuma yazma öğret
mek değildir. Fakat, ferdin varlığını vücuda 
getiren fikir, ruh, beden unsurlarının müteva-
zin bir surette gelişmelerini sağlamak bu suret
te (muvazeneli, idealist ve ilim ve ahlâk ile mü
cehhez) fertler yetiştirmektir. Hükümet de 
programmda bunu söylemek istiyor. Fakat 
şimdiye-kalar tatbik edilmiş olan maarif siste
mi ile bu gayeye varılması imkânsızdır. 

Eğer Maarif Tekâleti vazifesinin ehemmiye-
I ti ile mütenasip bir muvaffakiyet elde etmek is-
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tiyor ise, gerek öğretme sistemlerinin gerekse 
ders programlarılarmm dikkatle ve yeniden göz
den geçirilmesi lüzumunu kabul etmelidir. An
cak bu gözden geçirme işi her nevi taJhditci ve 
tehditçi zihniyetlerden uzak, her nevi kaynaktan 
istifade edilmesi zaruretini takdir edecek geniş 
bir anlayış ile yapılmalıdır. Realist ve enerjik Ba
kanımızın şu ve bu tesirler altında kalmıyarak 
maarif işlerimizi yukarıda arzettiğim şartlara 
göre plânlıyacağmı ve yürüteceğini ümit edebi
liriz. 

5. Hükümetin, memleketin sağlık durumu
na icabı kadar ehemmiyet verdiği görülmekte
dir. Hükümetin bu faaliyeti yalnız hastaneleri 
çoğaltmak hususuna inhisar etmemelidir. 

Fakat ayni zamanda mevcut hastane ve mü
esseselerin halkın müracaatını şefkatle karşıla
yacak ve onlardan lüzumlu itinayı esirgemi-
yecek bir şekilde işlenmeleri sağlamalıdır. Vi
lâyet hastanelerinde gördüğü lâkaydi ve itina
sızlığın hattâ hakaretin tesiri ile Ankaraya ka
dar gelen hastaların mütevali müracaatları kar
şısındayız. 

6, Millî Savunma: 
Bunun ehemmiyeti hakkında tek kelime da

hi söylemeyi lüzumsuz görürüm. Yalnız ordu
nun sevk ve idare, talim ve terbiyesinde, teş
kilât ve seferberlik işlerinde, ordunun kültür 
muhitinde çalışmış ve memleketimizin girdiği ve 
karşılaştığı harblere katılmış bir arkadaşınız 
olarak ordunun teşkilât ve işlemesi işlerinin 
dikkatle ve ihtimam ile bir. daha gözden geçi
rilmesi lüzumuna katiyen inanmakta bulundu
ğumu arzetmeyi zaruri telâkki ederim. 

T. Hariciye işleri: 
Memleketimizde vukubulan iç vaziyet inkilâ-

bına muvazi ve onunla mütenasip olarak dış iş
lerimizde de inkilâplar yapıldığını görmemek 
mümkün değildir. 

Bu inkilâbm neticesi olan bugünkü siyasi 
durumumuzla gurur ve iftihar duyabiliriz. 

Ancak jeopolitik mevkiimiz, dünya emniye
ti bakımından stratejik mihver üzerinde bulu
nuşumuz, tarihî kıymetimiz, dünya ve insanlığa 
bugünkü hizmetimiz, yüzlerce milyon insanın 
samimî ve kalbî prestijleriyle, hele var olan et
nik bünyemiz, bize daha yüksek mevkiler ka
zandırmaya müsaittir. Bütün bu şartları İhtiva 
eden bir anlayışla takibedeceğimiz siyaset, bi-
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ze böyle bir mevkii teinin edebilir. Fakat bunun 
için vatan ve milleti bugünkü vaziyetinden kur
tarmak, onu ruhunda ve varlığında mündemiç 
kıymetlerle teçhiz etmek, bu suretle dünyada 
müstahak olduğu mevkie yükseltmek mefkure
si etrafında toplanmış, # millî birlik cephesi vü
cuda getirmeliyiz. Şahsi ihtiraslara kapılarak 
bu büyük mefkureyi görmemek, onun tahakku
kuna müteveccih emel ve gayretleri zedelemek 
yolunda hareketedenler, bu milletin namuslu 
evlâtları olduklarını iddia edemezler. (Soldan 
bravo sesleri) 

BAŞKAN — Demokrat Parti Meclis Grupu 
sözcüsü Muhiddin Erener. 

MUHÎDDÎN ERENER (îzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, ikinci Adnan Menderes Hüküme
tinin Yüksek Meclisimize sunmuş olduğu be
yanname ana hatları itibariyle Birinci Adnan 
Menderes Hükümetinin programının devamın
dan ibaret olmakla beraber, günün değişen şart
ları muvacehesinde izahına ve yeniden umumi 
efkârın gözleri önüne konmaya lüzum görülen 
hususat bu beyannamede sureti mahsusada ka
leme alınmış bulunmaktadır. Bu görüşler içeri
sinde yüksek değerde ehemmiyeti haiz olarak 
ve günün şartları itibariyle üzerinde durulması 
zaruri telâkki edilen, bir de Hükümetin vicdan 
hürriyeti bahsindeki görüşünü teyiden ve eki-
den beyan etmiş olması keyfiyeti vardır. 

Arkadaşlar; Anayasaya göre Devletimiz vic
dan hürriyeti bahsinde, lâyiklik prensibini ka
bul etmiş bulunuyor. Programda bu prensibe 
mütaallik olarak din.ile dünya işlerini birbirin
den ayrı tutmayı ve vicdan hürriyetini baskı al
tında bulundurmamayı, demokrasinin ana pren
siplerinden addetmekteyiz. 

Ne dindarların, ne de kendini dinle alâka
lı görmiyenlerin birbirlerini karşılıklı olarak 
baskı altına almalarına ve bu suretle vatandaş
ların zümreleşip iki karargâh haline gelmeleri
ne asla müsaade etmemek ioabeder. 

Milletleri yükselten ileri ve medeni fikirleri 
ve prensipleri destekleyip muzaffer kılmak iç 
politikamızda daima göz önünde tutacağımız 
bir esas olacaktır. 

Arkadaşlar, bu okuduğum üç cümle içinde 
lâyiklik ve vicdan hürriyeti esasının ifadesi 
mükemmel bir surette yer bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugünün en mühim 
bahislerinden birisidir. Bugün içerisine girmiş 
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olduğumu* hürriyet nizamında elbetteki vic- | 
dan hürriyeti bahsini de bütün şümulü ve ke
maliyle tatbik etmek, ancak, bu vicdan hürri
yetini sümuliyle tatbik ederken millete mal ol
muş inkilâplarımızı mahfuz tutmakla beraber 
bunun kisvesi altında diğer birtakım muzır ce
reyanların meydana gelmesine ve genişlemesi
ne mâni olmak yolunun bulunması da esastır. 
Binaenaleyh, lâyiklik, bugüne kadar birçok 
memlekelerde tecrübe edilmiş, ilmen hudut ve 
şümulü tesbit edilmiş bir esas olduğuna ve bu 
esas da şu üç cümlenin içerisinde en veciz btr 1 
şekilde ifade edilmiş olduğuna göre, artık Hü
kümetin bu bahiste söylenecek daha başka söz
lerini beklememek iktiza eder. Çünki teferrua
ta mütaallik söylenecek olan lüzumsuz haşvi
yatın fayda yerine zarar getireceği daima gö
rülmüş ve görülmektedir. I 

Son günlerde memlekette irtica olduğu şek
linde bir iddia ortaya atıldı ve bu iddianın mu
halefet mahfillerinde de akisleri görüldü. Buna 
mukabil Hükümet memlekette irtica diye va
sıflandırılacak bir hareketin izlerinin dahi mev
cut bulunmadığını katiyetle ifade etti. Bugün de 
bu iddiasında ısrar etmektedir. 

Arkadaşlar; lâyiklik bahsinde ne kadar ti-
tisî olmak iktiza ediyorsa memlekette irticaın I 
mevcudiyetini iddia etmek bahsinde de o kadar 
titiz olmak mecburiyetindeyiz. (Soldan bravo 
sesleri) İrticai muayyen vasıflariyle tâyin ve 
tesbit edip irticaın mevcudiyetini gösteren kâfi 
deliller ve vakıalar ortaya konmaksızm ileriye I 
atılan irtica iddiaları, bir bakımdan neticeleri 
itibariyle dini yine siyasete alet etmek gibi hiç 
kimse tarafından 'arzulanmıyan ve arzulanması 
caiz olmıyan bir âkibet doğurabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bahiste memle-
ketşümul bir görüşün samimiyetle ortaya kon
muş bulunması şarttır. Biz Demokrat Parti ola
rak programımızla ve bugün icra mesuliyetini 
üzerimizde taşımakla da hükümet dili ile bu hu
sustaki görüşmelerimizi bütün vuzuhu ile apa
çık meydana koymuş bulunuyoruz. Ancak, biz
den de gayrisinin, bu bahis hakkında sadece es
kiden beri söylene gelen lâfların tekrar ileriye 
sürülmesinden başka, samimiyetle bir ifadeye 
rastlamıyoruz. Bu bahsin böyle tereldütler ya
ratacak şekilde devam edip gitmesine imkân 
yoktur. Bütün bu, irtica vardır, ve saire gibi 
iddialar bir tarafın henüz bütün açıklığı ile ve j 
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samimiyetle görüşünü belli etmemiş olmasın
dandır; zararı yok, bu görüş Demokrat Parti 
görüşüne uymayabilir, bu görüş, birçok vatan
daşların görüşüne uymayabilir. Bu görüş belki 
birçok vatandaşların fikrine, temayülüne ve ka
naatlerine uymayabilir. Bu bahiste her ne olur
sa olsun, bütün neticelerini göze alıp kanaatleri 
açıkça ortaya koymak lâzımdır. Kaldı ki, sami
miyetle ortaya koydukları takdirde bu bahiste 
muhalefetin bizlen ayrı bir şey düşündüğüne 
inanmak dahi istemiyoruz ve bunda şüphemiz 
dahi yoktur. Şikâyetimiz bu bahiste açık kapı 
bırakılmış olmasındadır. 

Arkadaşlarım, bunu ifade ederken yakın 
günlerin bir hâdisesine temas etmeden geçemiye-
ceğim. Memlekette irtica olduğu iddiası üzerine 
İstanbul'da bir kısım talebe vatandaşlarımızın 
bâzı nümayiş hareketlerine tevessül ettikleri gö
rüldü. Biz, gençliğin inkilâpları koruma bah
sindeki hassasiyetini şükranla karşılarız. Ancak 
bizi müteellim eden en mühim nokta gençliğin 
bu kadar asil bir hareketi yaparken memleket 
kanunlarını ihlâl etmiş mevkie düşmüş olma
sıdır. Bundan ziyade bizi üzen maalesef matbu
atımızın, bu hareketin muhasebesini yaparken, 
kanunların ihlâli keyfiyetini bir müddet hiç na
zara alınmaması ve bir müddet sonra la şöyle 
kıyıdan kenardan temasla geçiştirmiş olmasıdır. 

Arkadaşlar, her şeyden ve her şeyden evvel 
inkılâpların korunması, memleketin beka ve is
tiklâli, memleket kanunlarına katî şekilcîe itaat
le huzur ve sükûnun muhafazasiyle kabil ola
cağı gayrikabili inkârdır. Her hangi bir inki-
lâbı korumak için harekete geçilirken mer'i ka
nunların hükümlerini çiğnemeye, tevessül etmek 
memlekette bir anarşi ve huzursuzluk kapısını 
açmakla müsavidir. Biz Türk gençliğini bu mem
leketin istikbalinin sahibi olarak, vatanperver 
ve faziletkâr olarak mütalâa ediyoruz. Biz, bu 
gençliğin, bu memlekette daima hayra alet ola
bileceğini ve memleketin yükselmesinde büyük 
hizmetler ifa edegeldiğini ve bundan sonra da 
ifa edeceğini kabul ediyoruz, buna inanıyoruz. 
Fakat arkadaşlar ,gençlik memleketin içerisinde 
bu vazifelerini ifa ederken gerek inkilâpları ko
rumakta, gerek milletçe arzu edilen birçok hu
susları ifade etmekte kanun muvacehesinde sa
dece umumi efkârın aydın ve münevver bir par
çasından ibarettir. Onun dışındaki fiilî vazifeler 
millî irftdey© dayanan hükümetlere aittir. Bu 
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noktanın bilhassa hüinmssmde biz bu memleke
tin huzur ve istikrarı bakımından faydalar mü
talâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bira* ew«l muhalefet 
adum görüşen Faik Ahmed Barutçu arkadaş 
sözlerini bitirirken, muhalefetin büyük memle
ket dâvalarında fikrinin alınmasında daima ve 
daima faydalar olduğunu ve muhalefetin fikrini 
almak hususunda tecrübelere girişmenin yerinde 
bir hareket olduğunu ileri sürdüler. 

Aziz arkadaşlarım; 22 Mayısta buraya geldi
ğimiz zaman muhalif bir partinin bütün ıstırap
larını dünyada çekilebilecek bu büyük nispette 
çekmiş bir partinin mensupları olarak buraya gel
dik. Sözünü dinletememenin, siyasi haklarına ri
ayet edilmemenin, takip edilmenin, işkence gör- 1 
menin envama mâruz kalarak beş sene bunu nef- | 
simiade tecrübe ede ede buiraya geldik. (Soldan I 
bravo sesleri). Buraya geldiğimiz zaman içimiz
de yer almış olan his bizden başka insanların da 
bir daha bu ıstırapları çekmesine müsaade ve 
müsamaha etmemek idi. Bugün de bu samimî 
düşüncelerimizi muhafaza etmekteyiz. (Soldan al
kışlar, Sacdan bir milletvekili - bir de bize so
run). 

MUHÎTTÎN ERENER (Devamla) — Ancak 
muhterem arkadaşlarım; iyi bir hava içinde se
çimler yapılmış, millî iradenin tam tecellisi yeri
ne gelmiş. Böylelikle bir iktidar teessüs etmiş, or
ta yerde artık büyük geçimsizlikleri icabettirir 
hiç birşey kalmamışken daha buraya geldiğimi
zin ilk günlerinden itibaren maalesef C. H. Par
tisi muhalefetini şedit bir şekilde iktidarı yıprat
ma yolunda gördük. 

Arkadaşlarım, kimseye bühtan etmek istemi
yorum. Burada mümkün mertebe hakikatlara sa- \ 
dik kalarak konuşmaktayım. I 

îlk günden itibaren bizim vaitlerimize sadık 
kalmadığımızdan bahsedildi. Henüz vaitlerimizi 
yerine getirmek için icabeden samını dahi elde et
miş değildik. îlk günden itibaren Devleti ida
rede ehil olmadığımız ileri sürüldü. Daha dört se
ne iktidarda kalacağımız düşünülmedi. îlk gün
den itibaren siyasi emniyeti yok ettiğimiz ileri 
sürüldü. Hepimiz ellerimizi vicdanlarımıza koya
rak bilmekteyiz ki, Demokrat Parti Hükümeti 
hiç bir zaman siyasi emniyeti yek edecek bir yo
la tevessül f etmemişti. E,ğer tevessül etmiş: olsaydı I 
ottT».lamm*tı, onun sigortası olan Yüksak Meclis | 
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I burada onu pek âlâ takip edebilir ve menetmt 

yoluoau bilirdi. 
Yine bu meyanda askerî emniyetin yokedildi-

ği şu olduğu, bu olduğu yolunda birtakım hak
sız isnat ve iddialar ileri sürüldü. Bunun yanın-

I da, büyük teessürle arzediyorum, maateessüf 
Cumhuriyet Halk Partisinde eski şeflik bid'atle-
rinin yeniden yer bulmaya başladığını görmek 

I gibi bir talihsizliğe uğradık. (Soldan bravo ses-
I leri). 
I Arkadaşlar; 14 Mayıs kazançları, Faik Ah-
I med Beyefendinin buyurduğu gibi, bütün milleti 
I mal olmuş kazançlardır ve 14 Mayıstan evvelki 

rejimin tasfiyesini ellerintizdeki vekâletnameler 
I âmirdir. Ve kendilerinin ellerine milletin 
I verdiği vekâletnamelerde de bu emir mün-
I demiçtir. Bu şartlar altında ve hüsnü

niyetle sarıldığımız bu dâvada, maalesef bizi bu 
I kadar şüpheye düşürecek araz karşısında biz 
I hangi cesaretle muhalefete danışabilirdik arka-
I daşlar?. Muhalefet ve muhalefetin başı, büyük bir 
I çoğunlukla millî iradeyi temsil eden iktidarı 
I ehil dâhi görmedi. Kendi düşüncelerinin daima 
t iyi olacağı, bizim düşüncelerimizin kötü olduğu 
I kanaatini ve hissini bize verdikten sonra neyi da-
I nışacaktık?. 
I Hafızalarımızı geriye doğru çevirirseniz hepi-
I niz teker teker hatırlyacaksınız, icraat olarak ne-
I ye giriştikse karşmızda Cumhuriyet Halk Parti-
I sini bulduk, ta köyün içinde bulduk. Maalesef 

büyük üzüntüler doğurmasına rağmen ve bunu 
I gidermek için elden gelen gayreti sarf etmiş olma-
I miza rağmen henüz muhalefette bize karşı iş bir-
I ligi yapmak için bir emare görmedik. 
I Bugün Faik Ahmed Beyin sözlerinden böyle 

bir arzuyu anlar gibiyiz. Eğer bunu filiyat sa-
I hasına getirmeye muvaffak olursak bahtiyar ola-
I cağız. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Remzi Oğua Arık. 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhts-

I rem arkadaşlar, böyle bir günde bâzı şeylerin 
I muhasebesini yapmak fena ohnıyacaktır kanaa-
I tindeyim. 
I Faik Aıhmet Beyin okuduğu muhalefet bs 
I yannamesinin yahut cevabının, şimdiye kadar 
I Taslamadığımız, yapıcı, tarafları hakikaten bize 
I bâzı şeyleri yeniden ele almak ve bizim 14 Ma-
I yıstaaa sonra bux»d» tror£b*y> (giriştiğimiz bir 
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zihniyetin tahakkuk etmesi için el birliği ile J 
yeniden bir yola girmek teşebbüsümü bize telkin 
etmektedir. 

Kabul buyurursunuz ki, daha işe başladığı 
anda kendisinin en salahiyetli insanının dili ile 
«Devri sabık yaratmıyacağız» diyen ve burada
ki büyük ekseriyetinin çıkartmış olduğa Af Ka
nunu ile ((Bize bu Af Kanunu neler getirirse 
getirsin ve bizi ne kadar itlham altına sokarsa 
soksun, birtakım arkadaşlar ve vatandaşlar ta
rafından bu mübarek endişe istediği kadar yan
lış tefsirlere uğrasın) gönüllere huzur, emniyet 
veren Demokrat Partiyi; o zaman işe başlarken, 
Bu Demokrat Parti denen mekanizmayı, siyasi 
mekanizmayı hangi hislerin, hangi mübarek dü
şüncelerin tahrik ettiğini kolayca anlayabili
riz. Bunlar tarihe geçmiş hâdiseler olduğu için
dir ki şu veya bu sözden veya dedikdulardan 
fuzak olarak bunun üzerinde duruyorum. Bu ; 
iki hâdise Demokrat Parti mekanizmasının, na
sıl maziyi bir tarafa bırakarak kardeş kavga
sı yerine büyük bir anlaşma zihniyetini ikame 
etmek istediğini ve memleketin muhtaç olduğ\ı I 
bütün meselelerde kardeşçe, elele vererek geçin
mek istediğini açık olarak göstermektedir. Bu 
tarihe malolmuş endişeyi biraz sonra tekrar 
ıhatırlıyacağız. Bunu şimdiden kaydetmek mec- I 
buriyetindeyim. 

Demokrat Partinin ikinci Adnan Menderes 
Kabinesi Beyannamesini okuduktan sonra, hat
tâ okumadan evvel, yalnız Kabine değişikliği 
ile, yer yer efkârı umumiyenin tezahürlerine 
uğramıştır. Bir beyannamenin mıuayyen bâzı 
noktalarını (Fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti 
ve nihayet kökü dışarda olan teşekküllerle mu
adele endişesine dayanan noktasını) ele almak, 
bir taraftan da muhalefetteki arkadaşlarımızın 
cevaplarını ele alıp Kabine değişikliği dolayısiyle 
basma akseden veya ettirilen endişelerle karşı
laştırıp tahlil etmek istiyorum. Hükümet pro-
garmmda yalnız bu noktaları ele alışının sebe
bi vardır. 

Arkadaşlar; bütün programlarda her nokta
yı yapabilmek için insan elemanına ihtiyaç var
dır. îrisanı ise, asıl kafası, gönlü meydana ge
tirir. Bu bakımdandır ki; Demokrat Parti Hü- : 

kümetinin ele almış olduğu programda vicdan 
ve tefekkür hürriyetini, kökü dışarda olan ce
miyetler meselesine verilen ehemmiyeti, haki
katen, işlerin bir nevi omurga kemiği gibi ele | 
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almak, bütün hâdiseleri bunun ışığında müta
lâa etmek doğru olur zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir mütalâaya 
girişirken biz muhalefet ve muvafakat baştan 
aşağı bir nesil muhasebesi yapmak üstündeyiz. 
Hakikaten, şunu bilmek ve bildirmek zorundayız 
ki; Fatih'ten, Genç Osman'dan, Müteferrika ib
rahim Efendiden, şu, Fredrik'ten yardım isti
yen, fikir istiyen Üçüncü Mustafa'dan, onun 
oğlu Üçüncü Selim'den, ikinci Mahmut'tan ve 
ondan sonra, Şinasi'lerden, Ali Süavi'lerden, 
Namık Kemal'lerden geçerek 1908 Meşrutiyeti
ne, bizim nesillerimize kadar gelen büyük has
retin mânası üstünde bir an duralım. 

Bu hasretin ifadesi: Terakki ve teceddüttür. 
Mensup oldukları cemiyeti yükseltmek istiyen bü
tün o idealistler nesli, hakikatta terekkinin, ye
niliğin hasretini çekmişlerdir. Bu hasret şimdi 
adına (Cumhuriyet nesli) denen - muvafık mu
halif - hepimize malolmuş, müspet ilme daya
nan Batı medeniyeti hasreti değil midir? Te
rakki, teceddüt derken bütün hürriyetlerin has
retini de içine alan bir hasretten bahsediyorum. 
Bu mânada, Fatih'in Bellini kardeşleri getir
mesi; Genç Osman'ın o güzel ıslahat teşebbüsleri, 
Müteferrika ibrahim'in bir ibrahim paşa, bir 
Üçüncü Ahemtbulması; KocaBagıp Paşanın dev
ri bir Üçüncü Selim ve onun peşinden gelen nesil
ler... Tesadüf olamaz. Ama, 1908 Meşrutiyetin
den sonra bile, bir Gökalp'm yetişmesine rağ
men, bu nesillerin istediği tam olarak ne formüle 
edilmiş, ne gerçekleşebilmiştir. 

Bütün bu hasretin gerçekleşmesi bizim nes
limize nasip olmuştur. Galiba, bugün asıl üze
rinde durulacak nokta budur. Bu nesillerden 
sonra bize, Millî Mücadelemize kadar gelen ve on
dan evvelki Meşrutiyet neslinin Gökalp diliyle 
ifadesini bulmuş olan bütün bu hasretler, görü
yoruz ki, bizim neslimizi temsil eden büyük bir 
adam tarafından, dinamik bir şekilde tahakkuk 
ettirilmiş bulunmaktadır. Gökalp'm, imparator
luk içinde yaşamış olması yüzünden, biraz tezat, 
biraz tenakuz ile takdim ettiği muhteşem ideoloji 
sehpasını, aslında, bu millete maleden onu 
tereddütler içinden sıyırarak onu bir hayat ve 
dünya görüşüne temel yapan, bize sunan; hepi
mizi temsil ettiğine şüphe etmediğimiz bu mem
leketin çocuğu Mustafa Kemal olmuştur. Bina
enaleyh üzerinde durduğumuz noktayı böylece 
aldığımız takdirde görüyorsunuz ki, bütün bu 
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hâdiselerde bir milletin doğrudan doğruya da
yanmaya mecbur olduğu «fikriyat» mündemiçtir. 
Bu fikriyatın üzerinde durmamaktır ki, birçok 
meselelerde, gerek içimizde gerekse dışarıda, 
bizi yanlış tefsire sevketmektedir. Bu fikriyatın 
temeli, aslında, iki çeşit kıymetlerle kendisini 
göstermektedir. Bu kıymetlerden bir kısmına 
müsaadenizle dinamik kıymetler dememiz doğru 
olacaktır. Bu dinamik kıymetler millet hayatı
nın muazzam bîr kısmını ifade eder. Bu kıymet
lerin müspet ilme dayanan Avrupa medeniyetini 
temsil ettiğini kabul etmek yerinde olur. Bu 
müspet ilimler karşısında, gine tarih ve nesiller 
boyunca, bütün bir milletin el birliği île yarattığı 
müstakar kıymetleri koymuş bulunmaktayız. Bu 
ebedî kıymetler, tarih, coğrafya, dil din ve sanat 
gibi, bir milletin bütün çocuklarının el birliğiyle 
meydana getirdiği kıymetlerdir. Başınızı ağrıt- , 
madan bu noktayı kesiyorum. Bu şekilde bizim 
fikriyatımız muhalif,, muvafık bütün kitleye ve 
bütün nesle aittir. | 

ismine inkılâp dediğimiz, hakikat halde, bi- | 
raz önce bahsettiğim dinamik kıymetler manzu- I 
meşini bizim memlekette temelleştirmek ödevini 
bizler, bir nesil halinde, tek cephe olarak yeri
ne getirmekte devam edeceğiz. 

Arkadaşlar; baştan aşağıya kadar, dikkat 
buyurulacak olursa, temelini müspet ilme, Garp 
medeniyetine, aynı zamanda bütün bir milletin 
yarattığı esaslı kıymetlere dayandığımız bu gö
rüş, bugün Demokrat Part i tüzüğünde en mute
na yeri almış bulunmaktadır. Bunun dışarıya 
akseden şekilleri üzerinde durmaklığımız ve ne
resini iyi ve neresinin kötü tatbik edildiğini 
gözden geçirmekliğimiz yerinde olur kanaatin
deyim. Dışarıya akseden ve burada muhalefetin 
sözcüsü ağzında ifadesini bulan ifadelerden 
şunu anlamaktayız: Diyorlar ki, Türkiye'nin 
bugün karşısında bulunduğu gizli teşekküllerin 
başında irtica gelir. İrtica «ümmiliğin, bilhas
sa Tanrı korkusu ve din bağlılığı damarından 
yakalanıp bir mistikle kaplanarak istismar edil
mesidir.» Bu tarifi Yeni İstanbul Gazetesinde 
Falih Eıfkı Atay vermiş bulunmaktadır. Yani 
mesele onlarca ümmiliğe varıp dayanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, demokrat arkadaşla
rınız bu ümmilik hakkında ne yapmıştır? Ümmi
liği korumuş mudur? Onu nur ve şuurla müba
delede kusur mu işlemişlerdir? Millî Eğitimde 
en ileri hamle yapılmamış mıdır? Güzel sanatlar | 
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I ve isporda (tereddütle ve kotu geçen bir devri) 

telâfiye yıldırım gibi koşulmuyor mu? Klâsik
lerin tercümesini durdurmuş mudur? Unesko'ya 
kapılarını bu kadar açan, ve milletlerarası mü
nasebetleri, üniversiteden Kore meydan hrbine 
kadar bu derece geniş bir şekilde ele alan başka 
hükümetimiz olmuş mudur? 

Ümmiliği kaldırmak yolunda, hüküme
t i ve partiyi, kötü ihtimaller ve yollar üstünde 
kontrol eden ve yol gösteren ve bir nevi altıncı 
devlet kuvveti ismini vereceğimiz basına, bu 
büyük kuvvete, en büyük imkân ve hürmet gös
terilmemiş midir? Bir de muhalif arkadaşları
mız, bilhassa Faik Ahmed Bey, şunu söylüyor
lar : «Biz temenni ederdik ki, Hükümet beyan
namesinde matbuat hürriyetini tahakkuk etti
recek bir ifade kullanılsın. Ve verilen her han
gi bir hürriyet Yeni Ceza Kanunundaki telâkki
lerle değiştirilmesin.» 

Arkadaşlar, Demokrat Part i Hükümeti, yeni 
tanzim edilmekte olan Basın Kanununun mad
delerini matbuat müntesiplerine göstererek on
ların fikir ve mütalâalarını alacak kadar geniş 
bir görüşlülük göstermedi mi? Böyle bir Hükü
mete bu şekilde itap yapılması icabetmez mi 
idi? (Soldan; alkışlar) Bunları da bizim ümmi
likle mücadelemizin parlak misallerini ortaya 
koymaktadır. 

Sonra, gene bize aynı muhalif yazar, yine 
aynı yerde irticadan bahsederken «ilk mektep
lerin müspet ilim esasına dayatılması sayesinde 
irticaın önüne geçmek mümkündür» diyor. Ar
kadaşlar, her iki Adnan Menderes Kabinesi 
programlarında bu derece ağır para durumumu-

! za rağmen, Doğu illerinin, şimdiye kadar ihmal 
! edilen, mübarek varlığını bilgisizlik belâsından 
I korumak için yığınlarla ilkmektep açılması, hat

tâ üniversitenin temelini atmak meselesi yer 
almamış mıdır? 

İlk mektep öğretmenlerinin ve toptan öğ
retmen kütlesinin üstünde duranlar kimlerdir 
arkadaşlar? Komisyonlarda bu muallim küt
lesini başlıbaşına bir mevzu olarak ileri süren 
onların yarına itimadını ve memleket hizme
tinde gayretlerini teşvik ve takviye edenler 
kimlerdir? Muhalif arkadaşlarımız bunları, ka
tıldıkları komisyonlarda, görüp bu güzel te
şebbüslere şükranla iştirak etmemişler midir? 
(Alkışlar) ' 

Netice itibariyle, öğretmen kaderinin daha 
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âdilâne ve insanca şartlar içinde geçmesini sağ
lamak suretiyle öğretmenin, nesli yetiştirmenin 
Türkiye'mizde gerçek meyvalarmı vermesini 
emniyet altına almak istiyenler Demokrat arka
daşlarınız değil midir? Okuma yazma bilen köy
lülerimizin askerlik müddetini azaltmayı dü
şünüp teklif edenler, demokratlar olmadı mı? 
Bütün bunları sağlıyabilen bir neslin irticadan 
korkusu olur mu? Keza, Meclis Komisyonların
da aylardır çetin münakaşalarla üzerine eğildi
ğimiz 141, 142 ııci maddeler, bize doğrudan 
doğruya bir itap olarak mı amİmalı? Bu mad
deler, «şimdi söyliyeeeğim üzere irticai önlemek 
için, kökü dışarda olan cereyanlara lâyık ol
duğu cevabı vermek için Demokrat Partinin 
memleket çocuklarına getirmiş olduğu imkân
lardan bir kısmıdır. Bütün bu hâdiseleri göz 
önünde tutan Demokrat Parti mensubu arka
daşlar, muhalefetten cidden daha farklı bir 
noktai nazar dermeyan etmesini beklerler. 

Bir taraftan en geniş, kesin bir hürriyet 
istenmektedir. Arkadaşlar, beyannameyi din
lerken bunu sezmemeye imkân yoktur. Baş
tan aşağı tam bir hürriyet istenmektedir. 

Amma öte yandan en basit bir zabıta vakası
nın inkılâp ve rejim meselesi yapmak bundan da 
Domokrat Hükümetin göz yumma siyaseti mâna
sını çıkarıp yaymak parti mücadelesinde vatan 
menfaatini, vatan birliğini tamamiyle ihmal et
mek olmaz mı arkadaşlar? (Soldan alkışlar bra
vo sesleri). 

Muhalefetin cevabi beyannamesinde Faik Ahmed 
Barutçu arkadaşımızın hürmetle karşıladığım ya
pıcı zihniyetli ifadelerini ve hakiki hüsnü niye
tini bu muhalefet yayınları ile yanyana gatirdi-
ğimiz takdirde endişe verici vaziyette bulmamak 
mümhün mü? 

Biz de (Bernardin de Saint - Pierre) le bir
likte diyoruz ki, hakikati bulmak için aklı selim 
ile aramak lâz'mdır. Hakikati bulmak için selim 
bir kalble aramak lâzımdır. Hakikati bulmak is-
miyenler hakikati bulamıyacaklardır. Siyasi ha
yatta da bunu böyle ele almak lâzımdır. Yani 
doğruyu görmeyi istemek hakikati bulmak endi
şesi ile işe başlamak lâzımdır. 

Meselâ bir muhalif gazete, Atatürk "ün büs
tüne karşı işlenen tecavüzü «îçtimi hazimsizlik-
ten doğan bulantı arazı» diye ele alıyor, bundan 
da Demokrat Hükümeti sorumlu tutmak istiyor
du [Akşam, 31 . I I I . 1951]. 

.1961 0 : 1 
1 Böyle bir «bulantı arazı» varsa bundan, dokuz 

aylık Demokrat. Parti iktidarı mı mesul tutulma
lıdır? Demin arzettiğim gibi mesele hepimize ait
tir. Suç, yapılan inkilâpların bir türlü sağlam 
bir fikriyata istinat etmemesinden ileri geliyor. 
Bunda da külfeti ve işi olanların suçu yok mu
dur? Biz bu meselede, hakikaten, inkılâpları sin
dirme ve yerleştirme teşebbüsünü!^ kifayetsizli
ğine inanıyoruz, inkılâplasın durultulmamasmı 
büyük bir kabahat olarak kabul ederiz. Bize ema
net edilen inkilâplar yanlış anlaşılmışsa, müte-
fekkirleriyle, siyasi cihazlariyle eski arkadaşları
mızın sindirmemeleri, millete maletmemeleri bir 
kabahattir. Bu kabahatin şimdi zabıta vakaların
da beliren hazimsizliğin acısını acı acı hepimiz 
çekiyoruz. Ama, bunun i günahını Damukrat Hü
kümet değil, müsaade etsinler de, bütün bir nesil 
olarak, kendilerinin idare ettiği devirde yetişti
ğimiz için, hepimiz üzerimize alalım, (Alkışlar). 

Arkadaşlar, inkilâbımızm büyük vasıflarından 
birisi lâikliktir. Klerikal âlemin Devlete musallat 
olması meselesidir. 

Bizden evvelki arkadaşlardan bâzıları inkilâ-
I bı derinliğine yerleştirmek, irtica işini önlemek 
I zaruretini duymuşlardır. Bâzı arkadaşlar bu duy-
I duklarını, imam, Vaiz kurslara, ilk mekteplerde 
I ihtiyari din dersleri ve; iptidai, baştan savma bir 

ilahiyat Fakültesi kurmakla ifadelendirip ele al
mışlardır. 

Biz ne yaptık arkadaşlar? Dostlarımızın bizt 
devrettiğleri bu meseleyi daha dikkatli ele aldık. 
Biz o vakit onlara irtica mı yapıyorsunuz dedik? 
(Soldan bravo sesleri). 

Biz minnetle bunu ele aldık ve daha esaslı bir 
şekilde üzerinde durarak ilkokullarda din dersi
nin verilmesi zaruretini tesbit ettik. Bunu niçin 
aleyhimizde kullanıyorsunuz arkadaşlar? aleyhi
mize kullanılan böyle bir meseleden dolayı bize 
karşı yazı yazanların ağızlarını niçin yırtmıyor-

I sunuz? Bir devlet ki baştan aşağıya kadar ilk 
öğretimi mecburi kılar ve diğer taraftan der ki: 
Din terbiyesi serbesttir. Bu devlet tenakuz için-

I dedir arkadaşlar. Esasen kendi eline almış ol
duğu çocuklara başka kimseyi müdahale ettir
miyor; bu çocuklara ailenin din terbiyesi verme
ye zaman ve imkân kalır mı? Kaldı ki, din ter
biyesi orta tahsilden sonra verilemez. Orta tah
silden sonra müspet ilimle temasa gelecek olan 
çocuklarda, din terbiyesi denen hissin teşekkü-

| lü zordur. Bu itibarladır ki, din terbiyesini b*ş-

96 — 
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ka milletlerde" -ilk okullarda verirler. Başka mil
letler bu tecrübeleri iki yüz sene evvel geçirdik
leri için, bizim şimdi içinde bulunduğumuz en
dişeleri artık duymaları onlar için varit değil
dir. Halbuki biz bu mevzuları yeni ele aldığı
mız için kendi bünyemize en uygun gelecek ça
reyi aramaktayız. Bunun en iyi çaresi ilk tah
silde çocuklara bu terbiyenin verilmesidir. 0-
nun için bizden önceki arkadaşlarımız, ihtiyarî 
olarak bu vecibeyi tahmil etmişlerdir. 

Bu bakımdan bizi niçin itham ediyorlar? Biz 
onların tâkibettiği bu işte kendilerine teşekkür
den başka bir şey söyliyecek değiliz. Kendile
rinden de, bu yolda takdir ve takviye beklerdik. 

Diğer taraftan, arkadaşlar, şunun üzerinde 
duralım. Bütün bir milletin mutlak çoğunluğu
nun müslüman Türk'lerden meydana geldiğini 
görmek, bir taraftan da bu unsuru aslî ve din
lerin emrettiği tabiî bilgileri öğretmemek ne ak
im, ne vicdanın, ne de modern devlet demok
rasi anlayışının içine sığar. Bunu irikilâJba bir 
şikâyet ve sitem gibi söylemiyorum, sadece bir 
ilim adamı gibi realiteyi tesbit, takdir ediyorum. 
tnkilibm ilk anlarında büyük bir çekinme ve 
a/ksülamelierden korkma yüzünden, son derece 
şiddetli baskı yüzünden din meselesinin halk 
terbiyesine ait tarafı felce uğramıştır. Din ke
limesini ağzına alamamak, ibadetini serbestçe 
yapmaktan çekinmek yüzünden köylerimizde 
ölüyü yıkıyacak hoca bulunmaz olmuştu. Bin-
netice din mevzuu cahillerin, kulaktan dolma 
bilgi ile hareket edenlerin elinde kalmıştır. Nor
mal olarak işlemiyen din duyguları ile tarikatlar 
meydana gelmiş ve memleketin maneviyatı gizli 
tarikatların eline düşmüştür. Siz çok iyi takdir 
edersiniz ki, bu, tarikatlar denen mesele, gizli
liğe dayanır. Nerede açıktan açığa hâdise yok
sa, nerede hürriyet yoksa, elbette ki, orada giz
lilik olacaktır. Bunu önlemek, onun şerrinden 
bu memleketi korumak için bu meselenin açık 
olması, Dünya yüzüne çıkması, hürriyet ala
nına çıkması lâzımdır, işte bizim noktai naza
rımız. (Sağdan, soldan alkışlar). 

Demokrat Partinin şimdi yer yer sorguya çe
kip şeyhlerim hapishaneye yolladığı bu tarikat
lar tasavvur edersiniz ki, muhterem arkadaşlar 
9 ayda türememiş ve kök saOmaınıştır. Tek par
ti zamanında bu hali gören Türk aydınlarının 
Inram - Vaiz kursları da ele almış bulunuyo
ruz. Bunun için bizi niçin itham ediyorsunuz 

arkadaşlar? (İtham eden yok sesleri) Bsen, de
rinliğine alıyorum meseleyi. Din işini yobazla
rın eline bırakmamak hususnda bizden evvelki 
arkadaşlarımızın temiz ve esaslı teşebbüslerini, 
biz biraz acemi ve biraz seviyesiz bir halde 
bulduk. Demek istiyorum ki, Kurulan ilahi
yat Fakültesini hakikaten çok perişan bir hal
de bulduk. Birgün bu muhterem Meclise bu 
hususta esaslı izahat vereceğim. Bu fakülte 
nasıl perişan bir haldedir, bu noktaya işaret 
edeceğim. Onun için bu fakülteye biz Demok
rat Parti Hükümeti olarak ehemmiyet veriyo
ruz. Büyük Meclisin Bütçe Komisyonunda 
sırf fakülte dekanının anlayışsızlığı yüzünden 
hiçbir şey istemiyorum, her şey tamamdır, gi
bi sözleri yüzünden bir tahsisat verilememişti. 
Fakat yüksek heyetiniz 20 bin lira gibi mun
zam bir tahsisatı bu fakültenin tealisi için ka
bul etmiştir. Böylece, irticai önliyecek çare
lerin başı olarak, bütün bizim neslin ele aldı
ğı ilahiyat Fakültesi, yani din. âlimi yetiştir
mek meselesinde ne kadar salâhiyetle ve ehem
miyetli bir şekilde durulduğu meydandadır. 
Demokrat Parti ve Hükümeti bu gibi esaslı 
meseleleri böyle prensiplere bağlayıp hallet
meye çalışınken, bu realiteler bu gayretler or
tada dururken, bizi niçin itham ediyorlar, 
bilmiyorum ? 

Demokrat Parti ve Hükümeti böyle yapar
ken, hem mutlak çoğunluğu müslüman, Türk 
olan halkımızın emrine, arzusuna uymakta, 
hem aklın ve vicdanın sesine itaat etmektedir. 
Böyle bir mekanizmaya, irticai körükliyor if
tirasını yapmak ve muhalif başında gördüğü
müz şekilde yaymak, bize çok haksız görünüyor. 
Emrine ve arzusuna diyorum, rica ederim, bir 
yerde ki mutlak ekseriyet Türk ve nrasMman-
dır; onun işiyle alâkadar olmıyan, (yani, af bu
yurun, îslâmî bütün işleri tatbikten vazgeçmiş 
olan. yani namaz kılmıyan, oruç tutmıyan, ve 
saire yapmıyan, bütün bu meselelere arka çe
virmiş olan, pratikan müslüman olmıyan.) in
sanlar, nasıl istersiniz ki bu büyük kitle ile, 
iman etmiş, mümin kitle ile aynı düşünsün? El
bette düşünemezler. Bütün mesele buradan 
gelmektedir. Bir tarafta inanan bir kitle var : 
Unsuru asli; diğer tarafta müslümanlık şartla
rını unutmuş küçük bir ekalliyet var. Bu küçü k 
ekalliyeti küçümsemiyorum; bunların münevver, 
hür kafalılığını hürmetle karşılıyorum. Yalnız 
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kaıbul buyursunlar ki, inanan muazzam ekseriye
te tahakküm etmek kendilerinin hakkı değildir. 
(Soldan, bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Aslında, matbuatımızın, üzerinde iftiharla 
durulacak noktası, son birkaç hafta içinde irtica 
konusu üzerinde durması, birleşmesi ve bunun 
üzerinde akla gelmiyecek kadar hassas davran
masıdır. Türk matbuatı bu hassasiyetinden do
layı bir gün iftihar kaynağı olacaktır. Niçin 
ona övünç kaynağı diyoruz 

Arkadaşlar; yeni Türkiye'nin büyük vasfı 
daha önceki rejimlerin tereddütleri içinde bırak
tığı, çünkü şimdiye kadar tezat, tereddüt, korku 
içinde gördüğü meseleleri tasfiye etmiş olma
sıdır. Bunun başında din ile dünya işini ayır
ma gelir. Bu ayırma sayesindedir ki, müspet 
ilim, Türkiye'de bütün öğretme ve terbiye et
me sisteminin temelini kurmuştur. Bizden bu 
müspet ilim zihniyetini, metodunu alacak olan 
her teşebbüsü, yeni Türkiye için gerçekleştirmek 
istediği büyük hamalesiyle suikast telâkki bil
mekteyiz. Bu müspet ilim zihniyeti ve meto
du bizde bulundukça Türkiye'ye vereceğimiz 
şey ve Türkiye'de çözemiyeceğimiz mesele yok
tur. îrtica bizde: tşte bu ilim zihniyetine ve 
metoduna verilen sevgisizliklerin, sokak tecavüzü 
veya ihtilâl haline gelmesi, gelmeye teşebbüsü
dür. BİZT irticai böyle anlamaktayız. Bu mâ
nada irticai nerede bulursak onu boğmak vazi
femizdir. îşte Türk matbuatının bu konu üze
rinde birleşmesini, bu görüşledir ki, nimet ve 
övünç kaynağı gibi alıyoruz. Türk basını ile 
partimiz arasında bu noktada ihtilâf yoktur. 
Olmasına imkân da yoktur. Ancak, Türk ba
sınından bir kısmı Demokrat Hükümetin vicdan 
hürriyetine verdiği mânayı ve yeri fazla bulur 
gibi davranmaktadır. Meselâ 30 Mart tarihli 
«Yeni İstanbul» Gazetesinin, Türk basınının 
tehlike sandğı şeyler üstünde şiddetle ve ısrarla 
durmasını bir uyarma saydığımız için davranış
larına bu anlamada minnetarız. Fakat, uyarma 
sınırını geçip demokrat hükümetin inkilâplara 
verdiği mânalar, onları benimsemesinden, on
ların korunmasından şüphe ve netice olarak 
itham eler tavrını almasını, ıstırap verici bir 
haksızlık sayıyoruz. 

Gene bir muhalif gazeteci dost, «Vicdan hür
riyetinin vicdansızlara hürriyet vermek olma
dığını» söylüyor. 21 milyon içinde, şöyle toptan 
kimin vicdansız, kimin vicdanlı olduğunu söy-

.1951 0 : 1 
I lemek hakkını nerede buluyor? 21 milyon için

de, insanların yüzlerine bakarak vicdanlı veya 
vicdansızı ayırmak mümkün müdür? Bu şekilde 
düşünmek ve Reisicumhura kadar açık mektup
lar yazmak neyi halleder 

Üzerinde dikkatle durmak istediğim nokta 
budur: Vaka yoktur. Vakaya karşı ise kanun
larımız vardır. Bu kanunları hangi hâdise kar
şısında tatbik etmediğimizi lütfen gösterir misi
niz? Ortada, izah ettiğim şekilde suç yok, başka 
bir şey yok, buna rağmen itham ediyorlar ve 
itham etmememizi istiyorlar. Kendilerini iste
dikleri gibi düşünüp yazmakta serbest bırakıyo
ruz. Ancak kendileri de bize lütfetsinler, kendi 
metotlarımıza göre vakalar üzerinde duralım, 
deminki tarifimize göre hareket edelim. 

îrtica meselesi üzerinde aynı gazeteci; De
mokrat Hükümetin münferit hareketlere irtica 
demediğini, alayhimizde imalarda bulunarak 
yazmaktadır. Münferit hareketlerin irtica sa
yılmaması veya ceza görmemesi diye bir şey 
yoktur. Ancak; alınmasını sokak mitinglerinin 
vayveylâ halinde istediği tedbirlerin böyle mün
ferit vakalara, sorumlu hükümet tarafından 
tatbik edilip edilmemesi vardır. Şurasını da ilâ
ve edeyim ki, aynı muhalif gazeteci: «Zamanı
mızın bütün hukuk sistemleri; imana, mezhebe 
göre değil, fiile göre, suça göre hüküm vermek
tedir.» diyor. 

Arkadaşlar; işte bizim yaptığımız şey! Biz
de fiile göre, suça göre, hareket haline geçmiş 
hâdiseye göre, veya maksatlar sezilince - yine 
kanun içinde - hareket ediyoruz. Yoksa kafa
sının içinde falan düşünce var olabilir diye, 
keşfedemediğimiz şeyden dolayı, cezaya geçeme-
yiz. Bunun için Hükümeti itham etmekten 
kendimizi alıkoyuyoruz. 

I Arkadaşlar, itiraf edeyim ki, bizim hürriye
te verdiğimiz mâna hiçbir zaman anarşi değil
dir. Büyük Millet Meclisinin hallettiği, hallede
ceği, veya halletmeye başladığı şeyleri, sokak 
mitingleri ile halletmeye çalışanları, şu müşkül 
zamanlarda bize empoze etmek istiyen hareket
leri terviç etmiyoruz. (Alkışlar) Bu hususta 
Goethe ile beraberim. Goethe ne diyor? Diyor-
ki, «Birgün bana zulüm ile anarşi arasında ter
cih yapma hakkı verilmiş olsa, ehveni şer ola
rak, ehven belâ olarak zulmü tercih ederim.» 
Goethe'nin bunu bu mânada almasının hikmeti 

[ şudur: 
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Âmme nizamını muhafaza etmek, böylece 

hürriyet dediğimiz, ve ahlâkın, dinin ve bütün 
insanlığın temeli telâkki ettiğimiz nimeti koru
mak, anarşiyi önlemekle mümkündür. Bunun 
için Groethe anarşiyi zulümden daha büyük bir 
belâ buluyor. 

Sokak hareketlerine, mitinglerine karşı al
dığımız cephenin hakiki mânasını burada almak 
lâzımdır. Böyle hareket eden Hükümetin mu
vaffakiyeti için onunla berabev olduğumuzu 
söylemekten çekinmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; sizleri daha fazla 
yormak istemiyorum. Yalnız şu son düşünceleri
mi bilhassa muhalefet arkadaşlarımıza hediye 
edeceğim: 

Dünyada fertler ebedî bir şey midir? Ferde 
nazaran ebedi olan millettir. 300 sene önce yaşı-
yanlar arasından kimler sağ kalmıştır? Hepsi 
ölmüştür. Selçuklular, ' Osmanlılar ölmüştür, 
hepsi ölmüştür. Ama, Türk Milleti ebedîdir. 
Türk Milleti yaşamaktadır. Bugün biz varsak, 
iyiliği, kötülüğü ile dünün Türkleri, bizden ön
cekiler var olduğu için varız. 

Arkadaşlar, biz şunu yapıyorsak, şu fayda
lı işi yaratıyorsak, bizden öncekiler şunu veya 
bunu yapmıştır; biz de onlara dayanarak yapı
yoruz, demektir. Bu mânada bizler nesillerimi
zi Büyük Türk ve insanlık tarihinin içinde bir
birimizi tamamlıyan geniş dalgalar halinde gör
mekteyiz. Siyasi hayatta hangi parti olursa ol
sun., daima halef ve selef olacağımızı, büyük 
milletimizin ve insanlığın emrinde birbirimizin 
yaptığım tamamlıyarak devam edeceğimizi 
unutmamak vazifemizdir. O zaman tenkidleri-
miz yapıcı olur. Ve o zaman insanlığı büyük ve 
mübarek kilit taşı olan milletimize lâyık evlât
lar oluruz. 

Biz, bundan sonraki siyasi hayatımızın bu 
türlü devamını özliyen, o yolda çalışmak isti-
yen dostlarız, arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN ~ Ostoan Kapani. 
OSMAN KAP ANÎ (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım; muhalefet adına konuşan Sayın 
Faik Ahmed Barutçu arkadaşımızın hükümet 
beyannamesi hakmdaki cevabını dikkatle dinle
dik. 

Arkadaşlar; şunu ifade ve itiraf etmek ica-
beder ki, şimdiye kadar muhalefetten bu kadar 
objektif, bu kadar tahrikten uzak ve bu kadar 

.1951 O : İ 
j hüsnüniyet çerçevesi içinde bir konuşma ve Hü-
I kümet beyannemesine verilmiş bir cevap dinle-
| medik. Bu; muhalefet saflarında ve bilhassa 
I grupta bulunan arkadaşlarımızın artık hakikî 

vazifelerinin ne olduğunu anlama yolunda ol
duklarına ve artık bundan sonra kendilerini bu
raya gönderen insanların Demokrat Parti ikti
darını tahrik etmek değil, ancak onun yaptığı 
işler üzerinde noktai nazarlarını söylemek ve 
müspet tenkidler yapmak için vazifelendirilmiş 
olduklarını anladıklarına bir delil teşkil eder. 

Arkadaşlarım; Faik Ahmed Barutçu arkada
şımızın hakikaten bir çök noktalarda benim de 
iştirak edeceğim, meselâ dış politika bahsinde ' 
hemen hemen tamamen iştirak ettiğim ko
nuşmaları arasında bir iki nokta var ki, onlar 
üzerinde durmak mecburiyetindeyim. 

Konuşma sırasında, gerçek demokrasilerde 
parti idaresi ile devlet idaresi birleştirilmez, di
yor. 

Arkadaşlar, parti idaresi ile devlet idaresi
nin birleştirilmemesindeki mânayı, parti başkanı 
ayni zamanda Hükümet başkanı olamaz şeklin
de anlamak lâzımdır. 

Halbuki bu, garp demokrasilerinde kendile
rinin iddia ettiği gibi cereyan etmemektedir. Bi
lâkis birçok yerlerde bu şekilde olanlar bulun
duğu gibi, bunun aksi şekilde kurulmuş olan 
demokrasiler de mevcuttur. Garp demokrasile
rinin bir çoğunda Hükümet başkanları ayni za
manda parti başkanlığını da üzerlerinde taşır
lar. Sebep de şudur: Çünkü partinin mesul 
kademelerinde bulunan insanlar doğrudan doğ
ruya o partinin sevk ve idaresinden mesul ol
dukları için, onların parti programını tatbik et
mek bakımından da mesuliyetin en yüksek ka
demesinde bulunmaları kadar tabiî bir şey ola
maz. Buna İngiltere'den misal vermek müm
kündür. Hattâ öyledir ki, bâzı başvekiller baş
vekil olduktan sonra parti başkanı olmuşlardır. 
Buna Çorhçil'i misâl göstermek mümkündür. 
İkinci Dünya Harbi sırasında böyle olmuştur. 
Bugün bir çok demokratik usullerle idare edilen 
Avrupa memleketlerinde parti başkanlarının bir 
çoğu, ayni zamanda Hükümetin mesuliyetini 
deruhde etmiş kimselerdir. 

Arkadaşlar, bizim vaktiyle iddia ettiğimiz 
Şey, gayrimesul olan Devlet Başkanlığı ile parti 

1 başkanlığının ayni kimsenin uhdesinde toplan-

• 
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maması idi. Nitekim reisicumhur intihabı yapı
lır yapılmaz derhal parti başkanımız istifa et
miş ve bugünkü gayrimesul hüviyetine bürün
müş bulunmadadır. Binaenaleyh bugün De
mokrat Parti Hükümetinin başında bulunan za
tın ayni zamanda Demokrat Partinin Başkanı 
olarak kalmasında demokratik zihniyet, demok
ratik icaplar bakımından hiç bir zaman bir ay
kırılık yoktur. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek 
ve hattâ mümkünse noktai nazarlarını tashih et
mek isterim. 

Arkadaşlar, partiler arasındaki münasebetle
re işaret buyuran Faik Ahmed Barutçu - ki mu
halefet adına konuşuyor - hakikaten bir hüsnü 
niyet ifade etti. Bana öyle geliyor ve şuna kat'-
iyetle eminim ki, şu hürriyet mabedi içinde, şu 
millet dertlerinin konuşulduğu, deşildiği bu kür
süde söz alan hatipler ve onu dinliyenler arasın
da parti münasebetlerinin daha iyi bir zemin 
üzerinde, daha iyi bir inkişaf içinde ileriye doğ
ru gtmesini arzu etmiyen bir tek insan mevcut 
değildir. Bilhassa grup içinde bulunan muha
lif arkadaşlarımıza karşı kardeşane hisler besle
mekten geri kalmamaktayız. 

Partiler arasındaki münasebetleri arzu etmi
yen ve yine parti arasındaki münasebetlerin mem
leketin hayrına doğru daha iyi gelişmeyi arzu et
miyen insanlar var mıdır? I 

Arkadaşlar; bir vakıa olarak şunu kabul et
memiz lâzımdır ki; bugün Sayın Barutçu arka
daşımızın burada yapmış olduğu konuşmayı tas
vip etmiyecekler daha ziyade kendi partileri ara
sında bulunabilir (Sağdan asla sesleri). 

Sayın Faik Ahmet Barutçu arkadaşımız bu
rada güzel bir konuşma yapar ve dışarıya çıkar. 
Kendilerini milleti temsil etmek ve ona hizmet et- ı 

mek şerefinden mahrum bırakılmış olanlar, milletin 
gözünde Demokrat Partiyi kendi kalıplarına dök-
tüklepi hakikatlarla küçük düşürmek istiyenler ta
rafından sistemli bir şekilde yapılan konuşmalar 
ve yazmalar suretiyle burada uyandırılmış olan 
iyi havanın, iyi atmosferin ertesi gün onlar 
tarafından ve organları vasıtasiyle, hattâ parti 
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I kademesine mesuliyet derpiş etmiş olan kimse

ler tarafından bozulması işten bile değildir. Bu 
I daima böyle olmaktadır. Yarın, öbürgün göre

ceksiniz, bugün Faik Ahmet Barutçu arkadaşı
mızın burada yapmış olduğu müspet konuşmayı 
teker teker çürüteceklerdir. Bundan elde edile
cek faydaları bir çırpıda yok edeceklerdir. 

Arkadaşlar; gönül arzu eder ki, burada yer 
ve vazife almış arkadaşlar, milletin bizlerle be
raber hakiki mümessilleri olan, bu temiz millet
vekilleri muhalif arkadaşlarımız; dışarıdaki er
kânı harbiyelerinden gelecek olan telkinlere ku
laklarını tıkasınlar ve ancak vicdanlarının sesine 
kulak versinler ve burada yaratılmış olan sami
miyet havasını hep beraber devam ettirmek imkân 
ve fırsatını bize vermiş olsunlar. (Soldan bravo 
sesleri). 

Arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde daha fazla, 
duracak değilim. Yalnız organ olarak meydana 
çıkmış olan bir gazetede bilhassa parti liderleri 
tarafından yapılan sistemli neşriyat karşısında 
biz milletvekillerinin Meclis içinde başka, Meclis 

I dışında başka düşnmemize imkân olamaz. Muha-
| lefet hakkında burada iyi not verirken buradan 
! çıktıktan sonra dışarda yapılan faaliyetle başka 

türlü düşünmemiz ve bunun arasında bir muva
zene noktası bulmamız imkânsızdır. Gönül arzu 
eder ki, bugünkü hava ile ortaya çıkmış olan mu
halefet, bunu dışarda da aynı suretle millete 
aksettirsin ve Millî birliğe her zamankinden daha 
fazla olan ihtiyacı, bu Millî birliği teşkil eden 
esasları hep birlikte konuşmamıza imkân versin. 

Arkadaşlar; baharın geldiği bugünlerde Sa
yın Faik Ahmet Barutçu arkadaşımızın muhale
fet adına yapmış olduğu konuşmasında bir siyasi 
bahar livasının müjdesini sezmekteyiz ve ümit 
ediyoruz ki, bu siyasi bahar havasının vermiş ol
duğu tatlı meyveleri, muhalif ve muvafık, hep be
raber toplamak imkânını bulalım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Oturuma 15 dakika ara veri
yorum . 

Kapanma saati : 17,45 



İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 18,05 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KATİPLER : Fünuan Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Manisa 
Milletvekili Muzaffer Kurbanoğlu 'nundur. 

MUZAFFER KURBANOĞLU (Manisa )— 
Muhterem arkadaşlar, Hükümet beyannamesi 
dolayısiyle Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
sayın Faik Ahmed Barutçu yazılı cevabında bir
çok meselelere temas etti. Fakat bütün bu me
selelerin altında Cumhuriyet Halk Partisi te
şekkülünün umumi noktai nazarı olarak mem
lekette ciddî ve vakur demokrasinin inkişafı ve 
bütün partiler münasebetlerinin zarureti gizli
dir. Bu suretle beyannamenin cevabı olarak ha
zırlanmış, olan yazılı beyanatında en ehemmi
yetli konu, dar mânasiyle, muhalefetle iktida
rın münasebeti konusu oldu. Ancak muhterem 
arkadaşlarım, bu bahiste benden evvel konuşan 
arkadaşlar bu münasebetin hakikaten bugün cid
diyet ve ehemmiyetinden hiçbir şey kaybetme
diğini ve her gün biraz daha ciddiyet ve ehem
miyet kazanmakta olduğunu anlattılar. Ben 
şunu hemen tebarüz ettirmek isterim ki, bu söz
leriyle hâdiselerin sebepleri üzerinde değil, ne
ticeleri üzerinde konuştular. 

Sayın Muhittin Erener, bizim muhalefet an
layışımızla bugünkü muhalefetten ne kastetti
ğini söyledi ve bunun çok farklı tezalhür etmek
te olduğunu tebarüz ettirdi. 

Osman Kapani arkadaşımız da, Faik Ahmed 
Barutçu 'nun çok iyi niyetlerle ve gayet güzel 
bir anlayışla konuştuğunu, fakat muhalefetle 
iktidarın münasebetlerine dair olan bu sözlerin, 
yarın bu kutsî binanın dışında, başka türlü se
beplerle ve çeşitli maksatlarla asıl iyi niyetle
rinden sıyrılacağım ifade etti. 

Demek ki, bugün bu memlekette demokra
sinin ciddî mânada inkişafını temin edebilmek 
için her şeyden evvel muhalefetle iktidarın 
anlaşmazlıklarının hakiki sebepleri üzerinde dur
mak, yani Faik Ahmed Barutçu'nun çok güzel 
ifade ettiği ve onun ifade etmediği bâzı hakikat-

lari burada ifade etmek zamanı gelmiştir. Arka
daşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız Cumhuriyet 
devrinde bu memleketin heyeti içtimaiyesi muha
lefet adına mahiyetleri ve tarzı teşekkülleri ve 
maksadı teşekkülleri itibariyle çeşitli manzaralar 
arzetmektedir. 

1946 yılma kadar bu memlekette muhadefet 
adına her türlü teşebbüse ogünkü iktidarda bu
lunanlar ve 30 yıl devam eden sistem için devam 
edenler ateşten gömlek olarak bakmışlardır. 
her hangi bir kimsenin muhalif olması onu âdeta 
damgalı bir insan mevkiine düşürmüştür. Bu te
lâkki altında yetişmiş olan, bu telâkki altında 
memlekette bir terbiye tesisi mecburiyetini his
seden ve bunu menfaatleri icabı telâkki eden in
sanların muhalefetten ne kasdettikleri kolaylıkla 
anlaşılıyor. Biz 1946 dan sonra, eskiden beri ik
tidarı sürüp götüren bir teşekkülün muhalefet 
anlayışında; sihirli bir değnek dokunulmuş gibi 
hemencecik düşünüşlerin, kanaatların değişeşee-
ğine ihtimal vermiyorduk. Nitekim beş yıllık, 
Demokrat Parti tarafından, meşru nizam, ciddî 
ahlaklı bir muhalefet için mücadele edildiği de
virlerde dünün iktidar partisi, son dakikaya ka
dar eski yılların kendisine temin etmiş olduğu 
terbiye yüzünden vehimler içinde kivranda. İşte 
1946 ile 1950 yılları arasında muhalefet anlayışı
nı bir türlü tashih edemiyen, edememiş olan es
ki iktidar ve bugünkü muhalefetin, iktidarı nasıl 
müşahede ettiğini esaslı bir surette tebarüz ettir
mek zarureti vardır. 

Arzettim arkadaşlarım; 1946-1950 yalları ara
sında muhalefeti vehimleriyle müşahede eden ve 
ona göre izahlar yapan o günkü iktidar, 1950 den 
yani iktidardan düştükten sonra muhalefeti ih-
tibaslarla yürütmüştür, binnetice vehim yerini 
ihtibaslara terketmiştir. Bunun gerisinde de mev
cut ehrami sistemiyle muhalefeti devam ettir
mektedir. Fakat bütün bu halisane izahlar da 
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yarın için bize ümit vermiyor (Soldan alkışlar). 
Bu ihtibaslar ve bu ehrami sisteme rağmen mu
halefetin şurada dinlediğimiz yazılı beyanatı b i 
ze bu husustaki temennilerimizi nazara alarak 
yeni bir reforma gitmekte olduğu fikrini vermi
yor. Eğer bu beyanat, C. H. P. muhalefeti adına 
maksat ve teşekkül sebebi olarak yeni bir reforma 
gitmekte olduklarının ifadesi ise bu sebepleri 
bu suretle izale etmeleri halinde iktidarı angaje 
etmeğe lüzum yoktur. İktidar hizmetlerindedir. 

Arkadaşlar, mâruzâtım bundan ibaaraettir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — Selim Rağıp Emeç (Bursa), 
buyurun. 

ŞELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Milletin 
Aziz Vekilleri! Bugün burada mevzuubahis olan 
İkinci Adnan Menderes Hükümetinin Huzuru
nuza getirmiş olduğu program üzerinde muha
lefet partisinin ortaya koymuş olduğu noktai 
nazarı cevaplandırmak değil, bizatihi bu pro
gramın bizce yani Demokrat Parti Milletvekil
lerince kabili kabul olup olmadığı, yani tarafı
mızdan desteklenecek bir vesika olup olmaması 
esasında mündemiçtir. 

Aziz Milletvekilleri! İkinci Adnan Menderes 
Kabinesinin programının ilk sahifelerine bak
tığımız zaman bu programın temel hatlarının 
bir noktaya istinadettiğini dikkatle ve memnu
niyetle görürüz. 

Bu nokta; Hükümetin hürriyet, telâkkisi 
hakkındaki açık beyanıdır. Bu hürriyet, mat
buat hürriyeti hakkındaki noktai nazarının ifa
desi ve bu hürriyet esasının hürriyetlerin temeli 
alarak mütalâa edilmiş olmasıdır. Bu mütalâa 
başlı başına vicdan, hürriyetine, cemiyet niza
mının serbest inkişafına Hükümetin verdiği 
ehemmiyeti göstermesi bakımından bütün icraa:-
tının müeyyidesini ifade eder. O bakımdan 
ben kendi hesabıma, sanıyorum ki. cümleniz de 
benimle beraber, bu programın tahakkuk edebi
leceğine ve müeyyidesinin en kutsal esasları ta
şımakta olduğuna inanmakta bulunmaktayız. 

Adnan Menderes Hükümetinin karşımıza ge
tirmiş olduğu bu program önünde gönül ister
di ki, muhalefet partisi, yine çok yumuşak olan 
ifadesiyle, matbuat hürriyetine «karşı Hükü
metin bir cephe alır vaziyette olduğunu belirtme
ye kalkmasın. Biliyorsunuz ki, Demokrat Par-
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I ti Hükümeti iş başına geldiği vakit, bu mem

leket, kendi eserleri olan, ağır bir Matbuat 
Kanununun baskısı altında idi. Yeni iktidar 
iş başına gelir gelmez vazifelerinin en mukad
desi olmak üzere bu kanunu tadil etmek yo
luna girdi. Ondan dolayıdır ki, hattâ bâzı 
noksanlar da oldu. Çünkü iş aceleye geldi. 
Fakat ıstırap çektiğini ifade eden matbuatın 
arzusu o şekli almıştı ki, Hükümet bu aceleci
liği ve bihnetice bâzı ufak tefek noksanları da 
göze almıya katlandı ve bizzat Başbakanın kendisi 
zaman zaman Adalet Komisyonuna gitmek sure
tiyle mesaisinin tacilinde vazife almak gibi bir de 
önderlik rolü oynadı. 

O.nuıı için ben bu ifadeyi hakikaten hürri
yeti iyi anlıyan ve Matbuata âzami şekilde 
huzur vermek istiyen bir iktidarın faaliyet ve 
gayretlerini takdir anlamında mütalâa etmi
yorum. bu hükmü haksız buluyorum. Yine 
aynı muhalefet beyanında ifadesini bulan bir 
nokta da, matbuat hürriyeti hakkında Matbu
at Kanununa mütaallik olan esasların tahakkuk 
ettirilmediği, ettirilmek istenmemiş olduğudur. 

Halbuki, hep biliyoruz, Matbuat Kanununun 
bir kısım tadilât maddeleri Adalet Komisyonun
dadır. Ceza Kanununa matbuat suçlariyle alâ
kalı bâzı maddelerin sokulmak istenmesi de esa
sen Matbuat Kanununun ilk tadilâtı yapıldığı 
zaman cümlece kabul edilmiş olan bir esastı. 
Çünkü ovakit düşünülmüştü ki, Matbuat Ka
nunu diye bir esası ortaya koymadan matbuatla 
ilgili bütün meseleleri Ceza Kanunun umumi 
bünyesi içinde toplayalım ve bu suretle bir 
Matbuat Kanununu ortadan kaldıralım. Fakat 
bizatihi bir müessese olan matbuat bünyesini 
ayrıca idare etmekteki külfet, bunun idaresine 
mütaallik esasların bâzı formaliteleri ve veci
beleri istilzam etmesi, ayrı bir Matbuat Kanunu
nun alelacele çıkarılmasını zaruri kılmıştır. 
Bundan dolayıdır ki Ceza Kanununun bâzı mad
delerine matbuatın faaliyetlerine dâhil bâzı nok
taların ilâve edilmesi, matbuatın baskı altına 
alınmasını tazammun etmez, evvelce alınmış 
olan bir prensip kararının tahakkuku yolunda 

I yüründüğünü gösterir. İşin hakiki mahiyeti bu
dur. 

Getirdiği beyanname ile matbuat hürriyetini 
hürriyetlerin en kudsalı ve temellisi addeden 
Hükümetin yeni programında ileri sürmekte 

I olduğu birtakım temenniler vardır ki, şunlar-
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dır : İftiraya mütaallik, şeref ve haysiyet ki- | 
rıcı birtakım hareketlere karşı müeyyideler I 
alınması. Bu münasebetle (mevcut hürriyetten I 
istifade eden birçok insanlar, namütenahi yıp
ratıcı neşriyat yoluna girmişlerdir. Mevcut ka
nunlar bunları önlemeye kâfi değildir. Bana 
müsaade ediniz de bunları önliyecek tedbirleri I 
alabileyim) demektedir. 

Muhterem milletvekilleri Hükümetin bu is
teği ile ne kadar haklı olduğunu son zamanda 
meydana çıkan birtakım dergiler ortaya koy- I 
muştur. Bunda Hükümet yerden göğe kadar I 
haklıdır. Birçok namuslu vatandaşların namusu I 
beş paralık olmuştur. Bana verilen bu dergiler
den bir nüshasının bâzı kısımlarını burada oku- I 
ulaklığıma, edep ve haya duygularım mânidir. 
Fakat, arkadaşlarım, bu neşriyat devam edecek 
olursa, hiçbir vatandaşın namus ve haysiyetin
den lekelenmemiş bir kırıntı bile kalmaz. 

Binaenaleyh hüıriyetçi ve demokrat olan 
Hükümetin esasen vazifesini bilmekte olduğuna I 
bu Hükümetinin basın hürriyetine karşı takın
mış olduğu durumdan anlıyabiliriz. 

Bilirsiniz ki, arkadaşlar, basının iki türlü I 
vazifesi vardır. Frenkler, buna, «diyalektik vah
det» derler. Basın, bir taraftan efkârı uraıımi-
yenin yapıcısıdır, bir taraftan da efkârı umu-
miyenin tercümanıdır. Bu iki vasfı şeklen bir-
leştiremiyen bâzı insanlar bunda tezat görürler. 
Halbuki arzettiğim gibi İni, diyalektik vahdet
tir. Basın öyle bir müessesedir ki, bildiğiniz 
gibi, kendisine ait birtakım belli fikirleri neş
reder. Fakat onun neşretmediği fikirler de var
dır. Neşretmediği fikirler, umumiyetle efkârı 
umumiyenin bâzı ahvalde arzu etmediği fikirler
dir. Gazetenin ticari cephesi biraz da bu nok
ta ile alâkalıdır. Onun içindir ki, hem efkârı 
umumiyeye tercüman olan hem de efkârı umu- I 
miyeyi yapan bu müessese bu bakımdan Hükü
metin elinde mevcut fikir temayüllerini yoklamak I 
için müsait bir vasıtadır. Yani bir nabzıdır. Hü
kümet, matbuatın hangi istikamette neşriyat 
yaptığını görür ve ona göre vaziyet takınır. Aklı 
olan, demokratik olan ve hür olan Hükümetler 
böyle hareket ederler. Hürriyetçi olduğunda 
şüphe götürmiyen Adnan Menderes'in bu yolda 
yürüyeceğine ben şahsan eminim. Çünkü akıl, 
mantık bunu emrediyor. Yalnız matbuatın bün-
yesiyle alâkalı birtakım mevzuatı huzurunuza 
getiren Hükümetlerden istiyebileceğimiz bâzı 

L951 0 : 2 
noktalar vardır. Onlardan bir tanesi ve başlı-
cası haberleşme hürriyetidir. 

Sayın milletvekilleri; haberleşme hürriyetin
de, nadir ahval müstesna, mutlakiyet şarttır. Bu 
hususta behemehal baskıdan azade ve serbest ol
mak lâzımdır. Tâ ki, demokratik inkişaf lâyık ol
duğu mertebeye yükselebilsin. 

SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Bu da mutlak olamaz. 

SELÎM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Arzettim, 
kaydımı söyledim ve bâzı ahval müstesna, mut
lak olması lâzımdır, dedim. 

Bu münasebetle şunu arzetmek isterim ki, de
mokrasilerde iktidar daimî değildir, millî irade
nin tecellisine göre değişiyor ve bu da gayet ta
biîdir. İşte bâzı ahvalde tahakküme kalkan ikti
darın da azınlıkta kaldığı zaman kendi noktai na
zarlarını müdafaa imkânlarını bulabilmesi için 
bu hürriyetin vücuduna ihtiyacı vardır. 

Bu münasebetle hatırıma gelen bir misali ar
zetmek istiyorum. Bu, geçmiş zamana ait bir mi
saldir : 

İkinci Cihan Harbi devam ediyordu. Birgün 
baktık ki, bizim Devlet Bakanı diyarı ecnebiye 
gitmiş. Bütün dünya radyoları bunu haber veri
yor. Fakat bundan haberdar olmıyan yalnız Türk 
matbuatı ve Türk radyosudur. Geçmiş iktidar ar
kadaşları bugün matbuat hürriyeti bahsinde bir 
takım talepler dermayan ederlerken kendileri
nin hürriyetsizlikteki kıskançlıklarının ne merte
beyi bulmuş olduğunu bu misal de lâyıkiyle gös
teriyor.. (Soldan bravo sesleri) Binaenaleyh ha
ber hürriyetinin zarureti aşikârdır. İktidarda bu
lunan hükümetlerin de vazifelerini yapabilmesi, 
cemiyet nizamını korumaları kendilerine tanıdı
ğımız salâhiyetleri yerine getirebilmeleri için ken
dilerine lâzımgelen cihazı vermekle beraber mat
buat adına belli bir salâhiyeti, haberleşme hür
riyeti salâhiyetini istemek de bizim için bir hak 
olmak lâzımgelir. 

Gene, hürriyetsiz bir matbuat rejimi içiûde 
yaşıyan bir cemiyetin hazin bir misali olmak üze
re, eski iktidar zamanına ait bir örnek vermek 
isterim : Biliyorsunuz ki; o zaman bir Yavuz -
Havuz meselesi meydana çıktı ve bununla alâka
lı olan vekil Divanıâliye verildi. Vekil, mahkûm 
oldu ve cezasını çekti. Hapisaneden çıktıktan son
ra, Benim mahkûmiyetim her hangi idari veya 
malî sebepten ileri gelmiş değildir; ben politik 
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bir tertibin kurbanı oldum, şimdi hâtıralarımı ya- I 
zarak bunun delillerini vereceğim. Bu deliller 
içindir diye, hatıratını gazetelerin kapılarında j 
dolaştırdı, durdu. Fakat bunu neşredecek ba
bayiğit bir gazeteci bulamadı. 

Bu, şunu ifade eder: Matbuat fedakârdır, 
birçok kötü işleri ortaya koyar. Fakat o devir- I 
de buna imkân yok; bunu da uzun boylu dü- I 
şündü ve bunu basarsam, başıma belâ gelir dedi 
ve reddetti. Evvelâ can sonra canan!.. (Gülüş
meler). 

AZİZ URAS (Mardin) — Mesele yok... 
SELÎM EAGIP EMEÇ (Devamla) — Evet 

bu telâkkiye göre mesele yok... 
Sayın arkadaşlarım, bizi idare eden iktidar

ların başındakilerden cemiyet nizamını temin 
edebilmeleri ve vazifelerini layıkıyle, kifayetle 
yerine getirebilmeleri için kendilerinden isteye
ceğimiz bu haberleşme hürriyetinin yanında bir I 
de diğer bir maitlabımızm bulunması lâzım ge
lir. Bu da bu hareketleri tedvin edecek olan I 
kanun metinlerinde vuzuh istemektir. Bu I 
vuzuh, vatandaş ile hâkim arasındaki münase
betleri ne kadar berraklaştırırsa, hâkimin vazi
fesini, aynı zamanda basının hizmetlerini de o 
nisbette kolaylaştırır. Vatandaş bilir ki, ben şu 
hareketi yaptığım zaman şu, şu müeyyide ile 
karşılaşırım ve yine hâkim de bilir ki, vatan
daş şu hareketle karşıma çıkarsa kendisine ter- I 
tip edeceğim muamele şundan ibaret olmak lâ- j 
zım gelir. Bu bakımdan hâkimi takdirden ne 
kadar uzak bulundurursak, metinleri berraklaş-
tırırsak, sanıyorum ki, matbuat hürriyetinin in
kişafını ve devamını da o derece ve kolaylıkla 
sağlamış oluruz. 

Demiştim ki, ikinci Adnan Menderes kabi
nesi karşımıza getirmiş olduğu programı ile biz
den itimat oyu istemektedir. Fakat bu oyu is
terken icraatına mütaallik olarak gerek hale ve 
gerek istikbale muzaf olarak almış olduğu bir 
takım esasları belirtmiş ve bu arada hürriyet nir 
zamı hakkındaki telâkkilerini açık olarak, her 
türlü hürriyetlerin anası olmak üzere, ortaya 
koymuştur. Bu bakımdan cemiyet nizamı hak
kındaki telâkkilerinin iyi niyet ve güzel misal
lerini vermiştir. Bunun için ben kendi hesabı
ma serbest olarak size hitap ederek sizin de be
nim gibi düşündüğünüz faraziyesi ile bu kadar 
hüsnü niyetle ve açık ve samimî bir ifade ile 
beyan eden Hükümete itimat etmemiz vüeuJbunu | 
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belirtmek isterim. Bu kanaatle bugünkü iktida
rın hiç bir zaman: 

"Zalimlere bir gün dedirir kudret-i mevlâ' 
Tallahi lekad aserek Allahu aleyna'\ 

bedduasını okutmayacağından emin bulunuyorum. 
(Soldan bravo sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar dokuz 
arkadaşımız konuştu, beş arkadaşımız daha söz 
istemiştir. (Kâfi sesleri) 

Müsaade buyurun. Bu söz istiyen arkadaş
lardan dördü Demokrat Partili arkadaşlardır, 
bir tanesi de bağımsızdır. 

Eğer müsaade ederseniz, Kemal Türkoğlu'-
na söz verelim. Başkanlığa verilmiş dört tane de 
kifayet takriri vardır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben de 
Millet Partisi adma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Millet Partisi adma Os
man BölükbaşV söz istemişlerdir, kendilerine 
söz veriyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, ikinci Menderes Hükümeti 
yüksek heyetinizden itimat reyi istemek üzere 
programını okumuş bulunuyor. Ben de bu mev
zuda naçiz görüşlerimi arzedeceğim. 

Sayın Menderes'in Yüksek Meclise sunmuş 
olduğu programın ilk satırlarında bu Hüküme
tin Anayasaya göre kurulduğu belirtiliyor. 

Bundan evvelki Hükümet programında böy
le bir ibare bulunmadığına göre, bunun bir mâ
nası olmak lâzımgelir. Acaba bu son ibare ile 
Yüksek Meclisin bu tebeddülatın saik ve sebep
lerini öğrenmek hakkının olmadığını mı belirt
mek istiyorlar? Bilindiği gibi dünyanın her ye
rinde hükümetler Anayasaya göre kurulur. Fa
kat bunu zikretmek lüzumu hissedilmez. 

Okudukları programda diyorlar ki, Hükü
met, bütçe müzakereleri sonunda, itimat kazan
mıştır. Şu halde Hükümet değişikliğinin sebep 
ve hikmeti nedir? Biz bu cihetlerin açıklanma
sını istiyoruz. 

Arkadaşlar, yeni Hükümetin programında 
üzerinde hassasiyetle durulması icabeden mev
zulardan birisi de vicdan ve din hürriyetidir. 
Yeni Hükümet programında, bu hürriyetleri ko
ruyacağını ifade etmektedir. 

Böyle bir söz söylendiğine göre, bu hürri
yetleri tehdit eden bir kuvvetin mevcudiyetini 
kabul etmek lâzımdır. Eğer hakikaten bu meni-
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lekette vicdan ve din hürriyetini tehdit eden bir 
kuvvet varsa o kuvvetin ne olduğunun milletin 
hakiki mümessilleri tarafından bilinmesi lâzım
dır. Böyle bir kuvvet mevcutsa bu kuvvete kar
şı din ve vicdan hürriyetini bütün icaplariyle 
müdafaa etmeyi programiyle millete karşı ta
ahhüt etmiş bir parti olarak biz de Hükümete 
müzaheret edeceğimizi ifade etmek isteriz. Eğer 
böyle bir tehlike mevcut değilse, mevcut olmı-
yan bir tehlikeye karşı Hükümetin kendisine 
bir müdafilik sıfatı izafe etmesinin bir nevi po
litika istismarı olduğunu kabul ederek bunun 
memleket için büyük bir tehlike teşkil ettiğine 
işaret etmek isteriz. (Soldan gürültüler) Ben 
sualimi mesul Hükümete tevcih ediyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye'de din hürriyetinin bü
tün icaplariyle tatbik edilmekte bulunduğunu 
kimse iddia edemez. Bu memlekette din hürri
yeti yalnız ezanın Arapça okutulması ile temin 
edilmiş olmaz. 

Hepiniz biliyorsunuz ki ; tek parti devrinde 
yalnız müslümanların din işlerine karışılmıştır. 
Bugün müslümanlar bir cemaat teşkilâtına sa
hip değildirler. Din hürriyeti demek, yalnız 
inanma hürriyeti demek değildir. İbadet hürri
yeti de, telkin ve tedris hürriyeti de buna da
hildir. Uzun senelerdemberi Müslümanların ken
di çocuklarına bir teşkilâta bağlı olarak dinî ter
biye verdirmek imkânına sahip olamadıkları 
hepimizin bildiği bir hakikattir. Binaenaleyh, 
bu işlerin Hükümet nüfuzundan tamamiyle uzak 
kalabilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi 
için cemaat teşkilâtının burulmasına müsaade 
etmek lâzımdır. Dinî esaslara dayanan cemi
yet kurulmaz diye elde bir Cemiyetler Kanunu 
varken bu memlekette din hürriyetinin tam ol
duğunu iddia etmek; hakikatlara uymıyan bir 
harekettir. Biz parti olarak bu husustaki gö
rüşlerimizi hiçbir şeyden çekinmeden açıkça ifa
de etmiş bulunuyoruz. Programımızın 7 nei ve 
12 nci maddelerini burada okumak suretiyle Mil
let Partisinin son günlerde cereyan eden hâdi
seler karşısındaki durumunun ne olduğunu ifa
de etmek isteyeceğiz. Bizim telâkkimize göre, 
«içtimai nizamın teşekkülünde itikatların, ah
lâkın, geleneklerin, örf ve âdetlerin büyük his
seleri vardır. Bu kaideler sık sık değişmezler ve 
devletin nüfuz safhası dışında kalırlar». Bu
na göre devlet ne din tesis eder, ne din refor
mu yapar, ne ahlâk kaidesi vazeder ve ne de 
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I bir milletin örf ve âdetine ve geleneklerine mü

dahale eder. 
«Parti, din işlerinin devlet işlerinden ayrı tu

tulmasını kabul eder. Herkesin vicdan ve itikat 
hürriyetini ve dilediği dilde ve dilediği şekilde 
ibadet etmek hakkını mukaddes tanır. 

Parti Türkiye 'de muhtelif din ve mezheplere 
mensup cemaatların dinî maksatla teşkilât Vücu
da getirmelerini ve dinî vakıfların bu teşkilâta 
devredilmesini tasvip ve müdafaa eder. 

Bu teşkilât kendi mensuplarının din işlerini 
tanzim ve idareye salahiyetli olmaktır. (Propa
ganda yasak sesleri). 

Parti, ilk ve orta tedrisata din dersleri ilâve 
edilmesini ve üniversitelerde ilahiyat fakülteleri 
ihdasını muvafık görür, fakat din derslerine 
iştirak, öğrenciler reşit oluncaya kadar aile re
isinin irade ve ihtiyarına tâbidir». (Soldan 
porpaganda yapıyorsun sesleri). 

I Arkadaşlar, memleketi işgal eden bir mesele 
hakkında bir siyasi partinin programına uygun 
olarak görüşlerini açıklamasının propaganda 
telâkki olunmıyacağını tahmin ediyordum. Sa
yın Adnan Menderes'te, programında vicdan 
hürriyetini parti programlariyle millete taah
hüt ettiklerini, bu itibarla bu hürriyeti koruya
caklarını söylüyorlar. Biz bunun bir parti pro
pagandası olduğunu iddia etmedik. 

Bizce memlekette vicdan ve din hürriyetinin 
tam olabilmesi için programımızda kabul etmiş 
olduğumuz bu esasların tatbik edilmesi lâzım
dır. Aksi takdirde Diyanet İşleri teşkilâtı Hü
kümetin emrinde olduğu müddetçe daima Hükü
met tarafından dine tahakküm edilmesi ve dinin 
Hükümetçe siyasete alet edilmesi mümkündür. 
Rahmeti rahmana kavuşmuş eski bir Diyanet 
İşleri Reisinin Ege vilâyetlerinde yapmış olduğu 
gezinti esnasında söylediği sözlerin muhalefet 
tarafından nasıl tenkid edildiğim hepiniz ha
tırlarsınız. Bugün bir particinin Diyanet İşleri 
Reisliğine tâyin edildiğini görüyoruz. Kim te
min edebilir ki, yarın Hükümet, Menderes ve
yahut başka birisi bu teşkilâtı siyasi maksatla
ra alet olarak kullanmıyacaktır? Biz, dinin Dev
let işlerine karışmasını doğru bulmadığımız gi
bi, Devletin de, din işlerine karışmasını doğru 
bulmuyoruz. 

Eğer, bu memleketin istikbali için sağ
lam bir temel atılmak isteniliyorsa din hürri
yeti meselesi toptan halledilmeli ve bu mevzu, 
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partilerin ağzından çıkmalıdır, artık. Bir 
daha partiler bunu ağızlarına almamalıdır. O da 
ancak cemaat teşkilâtının kurulması ile müm
kündür. Bu mümkün olmadığı takdirde her gün 
mesele parça parça ele alınacaktır. Ve din si
yasete alet edilmeye devam edilecektir. 

Arkadaşlar; hâdiseleri mücerret olarak ele 
almaya imkân yoktur. Bu memleketin şahidi ol
duğu geçmişte birtakım hâdiseler vardır, ki 
bunları hatırlamak lâzımdır. Biliyorsunuz, bir 
cenaze merasimi esnasında vatandaşlar tekbir 
getirmişlerdi. Hiçbir kanunun yasak etmediği 
bu hâdise, memlekette büyük bir velvele kopar
mak istiyenlerin elinde bir alet olarak kullanıl
dı. İrtica hortlamaktadır, irtica siyasete alet 
edilmektedir, din siyasete alet edilmektedir diye 
sabık iktidar zamanında çok sözler söylendi. 
Fakat işin en hâzin tarafı bugün vicdan hürri
yetini müdafaa edeceğiz diyen iktidar partisi o 
zamanın iktidarı olan C. H. Partisinin bir müt
tefiki gibi hiçbir esasa dayanmıyan bu isnatlar
da onunla yanyana yürümüştü. Bu hakikatları 
söylemeyi de vazife biliyoruz. (Gürültüler). Va
kıayı söylüyoruz arkadaşlar. (Soldan muvazaa 
vardı sesleri) Eğer itiraz ediyorsanız vesika bu
radadır, okuyalım. (Muvazaa var sesleri, oku 
sesleri) Bâzı arkadaşlar vesikayı okumamı iste
diler. Arzu ediyorlarsa.. (Gürültüler) (Gazete 
vesika değildir sesleri) Vallahi altında noterin 
imzası yoktur, ama bir parti organında parti 
başkanının demeci. Başlığını okuyorum. Parti
miz «bir taraftan irticai körükliyen, diğer taraf
tan memleketi kardeş kavgasına götürmeye çalı
şan tahriklerle mücadeleyi vazife bilmektedir». 
(Gürültüler) 

Arkadaşlar, müsaade buyurunuz? Telâşa. 
lüzum yok. Elbette bu başlıktan bir şey çıkmaz, 
onu ben de biliyorum. Fakat arkadaşlar, bir 
cenazede vatandaşlar tekbir getirdi diye bir 
bardak suda fırtına koparmaya çalışan sabık 
iktidarla ağız Ibirliği yaparak bir beyanname 
neşretmiş olan bir siyasî parti bugün vicdan 
hürriyetini müdafaa edeeğiz diye mevfhum bir 
kuvvete karşı ilânı harp edemez. (iSoldan gü
rültüler, muvazaa var sesleri). Onu siz bilir
siniz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Istan-
flbui) — Bir cenazeden istifade etmek istediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kimse 
cenazeden istifade etmek istememiştir. Bunu 
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ben partim namına size iade ederim. Menderes 
bir millî kahramanın cenazesine bir parti rengi 
vermek küçüklüktür diyen bir arkadaşınız sıfa-
tile bu isnatlarınızı size iade ederim. Menderes, 
bu sözleriniz asla tarafımızdan kabul edilemez. 
(Gürültüler) Arkadaşlar, nasıl bir kuvvet imişiz 
ki, 500 bin İstanbulluyu sokaklara döküyoruz. 
Bunu acaba bir parti mi yaptırmıştır? (Askerî 
merasim yaptırmadınız sesleri, gürültüler). As
la, isnattır, iftiradır. Elinizde delilleriniz varsa 
bu gün milletin huzurnda açıkça bildiriniz. (Gü
rültüler, devam devam sesleri), (Dini siyasete 
alet etme sesleri). Merak etmeyiniz arkadaşlar, 
biz bu meselelere, dini siyasete âlet etmek için 
temas etmiyoruz. Bütçe müzakereleri esnasın
da dinin politikaya âlet edilmemesi için bu me
selenin toptan halli lâzımdır diyen arkadaşınızım. 
Bunu bir kerrede halledelim, nasıl diğer dinlere 
mensup olanların din işlerine devlet karışmıyor
sa, müslüman cemaatının da din işlerine devlet 
karışmasın. O zaman mesele kalmaz. (Müslü
manlar ekalliyet değil, unsuru asli sesleri). 
Evet. Müslüman unsuru aslidir. Biz de biliyo
ruz, fakat neden dolayı devlet teşkilâtı içinde 
Diyanet işleri teşkilâtını bulundurmakta ısrar 
ediyorsunuz, sebebi, hikmeti nedir? Ege vilâ-
yetlerindeki propagandalara karşı nasıl bağırıl-
dığını hatırlamıyor musunuz? (Gürültüler, biz 
yapmadık sesleri). Yapmıyaeağınızı kim temin 
eder. İnsanız. Biz müesseselerden bahsediyoruz, 
istikbali nazarı itibara alıyoruz. Ne Menderes'i 
düşünüyoruz, ne Samed Ağaoğlu'nu. (Gülüş
meler, devam devam sesleri). 

Müsaade buyurursanız, bir hâdiseye daha 
temas etmek istiyorum. 

Bir' memlekette kanun, duyulan bir ihtiyaca 
karşı yapılır. Kanunun yapılmasını icabettiren 
bir ihtiyaç olmadıkça kanun yapmaya kalkış
mak, hele demokrasiye kavuşmamış olan bir 
memlekette bir takım karanlık maksatların deli
li olarak kabul edilebilir. 

1949 Haziranında burada eski Başbakan 
Şemsettin Günaltay arkadaşımız Demokrat Mil
letvekillerine nasıl haykırmıştı? Onu hatırlama
nızı rica ediyorum. Kimsenin şahsı ile meşgul 
değiliz. Yalınız hâdiseyi zikredeceğiz. 

O zaman çıkarılmak istenilen aşırı sağcılık 
ve solculukla mücadele kanununa Demokrat Mil
letvekilleri itiraz ederken öyle hatırlıyorum ki, 
Muammer Alakant arkadaşımız da vardı; Şem-
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settin Güaltay, bu kürsüden hakikati ifşa etmiş
ti. Demokrat Parti Başkanile bu mesele hakkın
da bir kaç defa konuştum. Demokrat Parti Baş
kanı daima irtica endişesini izhar etti. Ben de 
kendisine irticai önleyecek kanun tasarısı hazır
layacağımı söyledim. Sizlere mi, Başkanınıza 
mı inanayım, rica ederim samimî olunuz efen
diler. 

Arkadaşlar; demek ki Demokrat Partinin 
mazideki hareketleriyle bugünkü hareketler 
arasında bir tezat vardır. Eğer bu tezat, yüzde 
yüz samimî olsa, biz bunu takdi? ile karşılarız. 
(Gürültüler). 

Görülüyor ki, vatandaşların dinî hissiyatı za
man zaman şu veya bu zat tarafından şu veya 
bu Hükümet tarafından istismar edilmektedir. 
Vicdan hürriyetine bir Hükümet tam olarak 
taraftarsa inanma, ibadet, telkin ve tedris hür
riyetini de tam olarak kabul etmelidir. 

Vicdan hürriyetini baskı altına alan kanun 
yalnız ezanın Türkçe okunmasına ait olan kanun 
mudur? Hükümetin bunu açıklamasını istiyo
ruz. Niçin din esasına dayanan cemiyet kurul
masını meneden kanunu değiştirmeyi düşünmü
yorlar? Madam ki Devlet lâiktir, din bir ca-
maat işi olarak kabul edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci Menderes 
Hükümeti programında, hukuk devletini bütün 
icaplariyle, kendi tabirleriyle söylüyorum, pü
rüzsüz olarak kurmak hususunda gayet hassag 
davranacaklarını söylüyorlar. Eğer ikinci Men
deres Hükümeti, birinci Menderes Hükümeti 
olsa idi bu sözleri şükranla karşılardık. Fakat 
ikinci Menderes Hükümeti on aylık icraatının 
ışığı altında hâdiseleri tetkik ettiğimiz zaman 
İm sözleriyle bizi tatmin etmemektedir. Hukuk 
devletini bütün icaplariyle kuracaklarmış, hu
kuk devletini bütün icaplariyle kuracağız di
yenler emirlerinde bulunan radyoyu bir parti 
organı gibi kullanmaktadırlar. 

Milletin parası ile kurulmuş olan radyoyu 
milleti yanlış kanaatlere sevkedecek şekilde kul
lanan bir Hükümet, nasıl olur da pürüssüz olarak 
hukuk devleti kuracağız diyebiliyor. Maziye 
bakmadan böyle sözleri nasıl söyliyebilir? (vaka 
zikret sesleri). 

Vaka zikretmemi istiyorlar. Bütçe müzake
releri esnasında radyo neşriyatını tenkit ettiği
miz zaman (bu kürsüden söylediğim sözler hak-
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sızsa hakzıssın deyiniz ineceğim ve bir daha ko
nuşmayacağını) dedim. Ozaman Meclisten çıt 
çıkmadı, arkadaşlar sizin sükûtunuzun mânası 
ne idi! (Gürültüler). 

Müsaade buyurunuz, muhaliflerin söyledik
leri şeyleri lâfü güzaf telâkki ediyorsunuz. Fa
kat kendi işinize geldiği zaman, tavuk ve kümes 
hikâyeleri radyodan saatlerce söyleniyor. Muha
lefetin söylediği hakikat, Meclisin zabıtları ile 
sabit olan hakikat, sizlerin alkışları ile karşıla
nan hakikat radyo ile millete duyurulmıyor. Ni
çin onlardan bahsetmiyor arkadaşlar? 

O zaman Hükümet namına konuşan Samet 
Ağaoğlu arkadaşımız, burada bizim Hükümeti 
çekilmeye davet etmemizi, çizmeden yukarıya 
çıkan bir hareket olarak tavsif etmişlerdi. De
mokrasiyi 'bu memlekete getireceğini diyen bir 
partinin Hükümeti, emrinde bulunan bir rad
yoyu, bitaraf olarak kullanmazsa böyle bîr Hü
kümete, dâvasına ihanet etmiş olan bir Hükü
met olarak çekilmeyi teklif edenler, çizmeden 
yukarıya çıkmış sayılamazlardı. Asıl çizmeden 
yukarıya çıkanlar, milletin karşısında söylediği 
sözlerin aksini yapanlardır, bizzat Hükümettir. 
Binaenaleyh bir milletvekilinin tenkidlerine gök
ten yere bakan bir adam edası ile, çizmeden yu
karıya çakıyorsunuz diye mukabelede bulunanlar, 
çizmeyle hiç alâkalı değildir arkadaşlar. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Şahsi
yat yapıyorsunuz. % 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben; 
Hükümet adamından bahsediyorum, isterseniz 
ismini söylemiyeyim, Başbakan muavini diyeyim. 
(Gülüşmeler). 

Mahiyeti itibariyle bir yenilik arzetmiyen 
ikinci Menderes Hükümetinin programının bir 
yerinde ise şöyle deniliyor1: «îçişlerindeki pren-
sipimiz bütün idare cihazını halkın emrine ver
mektir. Bununla kasdettiğimiz mâna, idare ci
hazımızın demokratlaşmasıdır», ilk nazarda çok 
güzel sözler... Fakat Birinci Menderes Hükümeti
nin geçmişteki icraatı buna uygun mudur? Hayır 
arkadaşlar, bununla hiçbir alâkası yoktur. 

Birinci Adnan Menderes Hükümeti antide
mokratik kanunları değiştireceğini vadetmişti. 
Fakat on aydan beri antidemokratik kanunlar, 
bir kaplumbağmın sırtında, bir türlü Meclise 
ulaşamamış bulunuyorlar. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) -— Şunları sen teklif etsene, Bölükbaşı, 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 

Menderes, bu kanunların benim tarafımdan tek
lif edilmesini arzu buyuruyorlar. Emir buyuru
yorlar diyemiyeceğim, çünkü demokrasi vardır. 
Emrinde bütün Devlet teşkilâtı vardır, âlimi 
var, profesörü var, teknisiyeni var, her şeyi var. 
Bütün bunlara rğmen beş sene muhalefet sözcü
lüğü yapan ve antidemokratik kanunları tenkid 
eden bir zat, bu işleri yapamıyor da, Mecliste 
yalnız bulunan Bölükbaşı'ya teklif ediyor. Sa
dece bu sözü dahi Sayın Adnan Menderes'in de
mokrasi ile alâkası olmadığını gösterir. (Gülüş
meler) . 

Arkadaşlar; idare cihazını demo-kratlaştır-
rnak gayesini takip edeceklermiş. Görüyoruz 
misallerini idare cihazını Hükümetin kulu ve 
kölesi yapan bir kanun var, İller Kanunu Re
cep Peker zamanında esasları hazırlanmış olan 
bu kanun zannederim 1949 da bu Meclisten çı
karılmıştı. Sayın Menderesin bu kanun hak
kındaki mütalâalarını öyle zannediyorum ki, 
Vatan gazetesi sütunlarında okumuştum. O 
kanunu değiştirmekten ne birinci Hükümet 
programında ne de ikinci Hükümet progra
mında bahsetmiyorlar. O kanun mevcut olduk
ça bu memlekette idare cihazının demokratlaş
masına imkân yoktur. İdarenin demoklaşması 
için evvelâ Hükümetin demokratlaşması 
lâzım. İdare cihazının Hükümet karşısında kul 
ve* köle olmaktan kurtulması lâzımdır, haki-
katta onu kul ve köle yapan kanunlar var mı
dır? Vardır. 

Biraz evvel bu konu hakkında söyledikle
rimi hatırlaması için ben Adnan Menderes'in 
hafızasına hitap ettim. Demokrat Partinin 
eski lideri Sayın Celâl Bayar'm bu mevzuda 
söylemiş oldukları sözleri hatırlatırım. (O za
man muvazaa vardı sesleri). 

Sayın Celâl Bayar ödemiş nutkunda : De
mokrat Parti namına o zaman şöyle demişti. 
« iktidarın samimiyetine nasıl inanalım ki, yi
ne bir taraftan sevgiden ve dürüst seçimlerden 
bahsolunurken diğer taraftan şüpheli hareket
lerin envama devam olunmaktan da çekin ilmi
yor. İller Kanunu ile valilere verilen yeni sa
lâhiyetlerin mânası nedir? O İller Kanunu ki, 
bizzat kendilerinin cebir ve tazyik politikası ta
kip etmekle itham ettikleri Peker zamanında ha
zırlanmıştı. İşte kanunla güdülen maksadın 
vilâyetteki bütün memurları kanundan ziyade 
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harfi harfine valinin emrine bağlamak olduğun
da şüphe yoktur. Valinin azli ve nakli, ikbal ve 
kaderi de kayıtsız şartsız vekillerin emir ve ar
zularına bağlıdır ». 

Dünkü bu sözlere ve bugünkü duruma göre ne 
diyeceğiz? Değişen nedir arkadaşlar? Dün va
linin ikbal ve kaderi Alinin ağzından çıkacak 
iki kelimeye bağlı idi, bugün de veli'nin ağ
zından. çıkacak iki kelimeye bağlıdır. 

Böyle kanunları muhafaza eden insanların, 
bu memlekette demokrasi idaresini pürürsüz 
olarak tahakkuk ettireceğiz teminatlarının bu 
millet nazarında neyi ifade edeceğini vicdanla
rınıza sormanızı rica ediyorum. 

ETEM VASSAF (İzmir) — Yanlış görü
yordunuz, kanun bir günde çıkmaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
bu memlekette cebir politikası çok eskidir. Da
rı İması nlar, eski iktidar da vaktiyle mücadele 
zamanında demokrasimiz gelişiyor, yavaş ya
vaş demişlerdi? Tâbiri mazur görünüz, millet 
diretmiş olsaydı bu gelişme belki de 50 sene sü
rerdi. Onun için bu gelişme ve intikal devri 
kelimeleri benim nazarımda çok şüpheli keli
melerdir. Sayın Menderes'in veyahut İçişleri 
Bakanının şahsi teminatı ile bu milletin tatmin 
edilemiyeeeğini hepinizin takdir edeceğini 
umarım. 

Kanunlar aynı kanunlar. O hakle değişen 
ne? Hukuk devletinde teminat, şahıslardan gel
mez. Kanun ve müesseselerden gelir. Müesse
seleri kurmazsak, kanunları değiştirmezsek, na
sıl olur da bu memlekette demokrasiyi kurduk, 
puru/SÜz bir hukuk devlet' t 'sis ettik iddiasiyle 
milletin karşısına çıkabiliriz. (Gürültüler) 
Sakin olunuz Sayın Celâl Bayar'm sözlerini 
burada nakletmiş bulunuyorum. Ben fazla bir 
şey ilâve ettiğime kaani değilim. 

Meslekten yetişmiş birçok insanlar mevcut 
iken öyle vali tâyinlerine şahit oluyoruz ki, 
idareyi demokratlaştırma politikasiyle taban 
tabana zıttır. (Soldan, tekrar oluyor sesleri). 
Kusura bakmayın, sizinkilerin sözlerini tekrar
lıyorum, kendiminkileri de müsaade buyurun 
bir defa tekrarlıyayım. 

Yeni Hükümetin programında hâkimlerin 
teminatının artırılacağı ileri sürülmektedir. 
Acaba bu teminatı artırmaktan maksat nedir? 
Adalet cihazını icra kuvvetinin nüfuz ve tesi-
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rinden tamamiyle masun bulunduracak bir sis- I 
teme doğru mu gidiyoruz? 

Mevcut kanunlarda ufak tefek tadillerle mi 
iktifa edeceğiz? Hükümet bu mevzuda bizi 
tenvir ederlerse belki ozaman kendilerine daha 
geniş cevap vermek imkânına sahip bulunuruz. 

Adalet cihazına taallûk eden kanunlara ait 
birçok tadil tasarılarının hazırlandığı söyleni
yor, adalette huzursuzluk bulunduğunu ileri 
sürerek siyasi hayata atılan Sayın Halil özyö-
rük 'ün hazırlattığı kanunları tatbik etmek im
kânını bulamadan. İçişleri Bakanlığına getiril
miş olması, öyle tahmin ediyoruz ki, kendi vic
danında da bir huzursuzluk yaratacaktır. 
(Sağdan, gülüşmeler) 

Hükümetin malî ve iktisadi yolitikası hak
kında bütçe müzakereleri vesilesiyle birçok 
mütalâalar ileri sürdük. Onları tekrar etmeye 
lüzum görmüyoruz. 

Şimdi kısaca, dış politika mevzuuna temas 
edeceğiz. Yüksek Heyetinizin hatırlıyacağı üze
re, dış, politikamızın gaye ve prensiplerinde, 
partiler arasında hiçbir ihtilâf yoktur. Bu mem
lekete tevcih edilecek tecavüz nereden gelirse 
gelsin, karşısında hiçbir partiyi bulmıyacak, 
sadece Türk Milletini bulacaktır. Bundan hepi
miz eminiz. (Alkışlar) Arkadaşlar, yalnız dış 
politika mevzuunda çok realist olmak mecburi
yetindeyiz. Hissiyatın dış politika mevzuunda 
millet meselelerini halledemediği muhakkak
tır. Biliyorsunuz, Atlantik paktına alınmamız 
için mütaaddit teşebbüsler yapılmıştır. Henüz 
bu teşebbüsler müspet bir netice vermemiştir. Bu 
teşebbüslerin müspet netice vermesini hepimiz 
canı gönülden temenni ederiz. Son zamanlarda 
gazete sütunlarında görüyoruz, mevzii anlaşma
lardan bahsediliyor. Bugün dünya yüzünde iki 
cephe vardır. Biri, hür milletler cephesi, birisi de 
ismini tasrih edelim, Sovyet Rusya'nın başında 
bulunduğu komünist cephesi, hürriyet düşmanları 
cephesi. Binaenaleyh Türk milletini tehdit eden 
kuvvet nedir?. Sovyet Rusya'dır, başka birşey de
ğil arkadaşlar, Sovyet Rusya'ya karşı hürriyeti 
koruyacak yegâne kuvvet olarak da Amerika 'yi 
görmekteyiz. Amerika'yı içine almıyacak bir an
laşmanın Türk milletinin emniyetini sağlıyacağı-
na asla kani değilim. Yine son günlerde gazete 
sütunlarında görüyoruz ki, Atlantik Paktına alın
mamıza bir ittifak muahedesiyle bağlı bulundu
ğumuz Fransa ve İngiltere'nin muhalefet ettiği | 
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yazılıyor, doğru mudur?. Yanlış mıdır birşey söy-
liyemiyeceğim, dostluk bağları ile bağlı bulun
duğumuz bu memleketlerin bizim bu arzumuza 
muhalefet edeceklerine inanmak istemiyoruz. 
Eğer hakikaten bir ittifak muahedesi ile bize bağ
lı bulunan bu devletler Türkiye'nin Atlantik Pak
tına girmesine taraftar değillerse bu takdirde 
Türkiye - Fransa ve İngiltere ittifakının ne mâ
nâ ifade ettiğini Hükümetin Yüksek Meclise 
açıklaması lâzımdır. 

Millî Savunma mevzuunda, Hükümet progra-
ranımda gördüğümüz mütalâalar bizi tatmin et
mekten çok uzaktır. Biz bu mevzuda bu memle
ketin askerî emniyetinin nasıl sağlanabileceğini, 
bütçe müzakereleri esnasında açıkça ortaya koy
muştuk. Onları hatırlatmakla iktifa edeceğiz. 

Arkadaşlar, İkinci Adnan Menderes Hükü
meti Programında, partilerarası münasebetlere de 
temas etmektedir. Bu münasebetlerin daha ziyade 
muhalif partiler taralından ihlâl edildiğine dair 
satırlar vardır. Bizim kanaatimizce partiler
arası münasebetlerin ihlâli, doğrudan doğruya 
Adnan Menderes Hükümetinin icraatından ileri 
gelmiştir. Hepinizin hatırlıyacağı üzere bu kür
süde Birinci Menderes Hükümeti programı hak
kında fikirlerimizi izhar ettiğimiz zaman sayın 
Menderes 14 Mayısın bir hukuk devleti kurmak 
için başlangıç olduğunu unutarak partimize ve 
ona mensup şahıslara hücum etmekten kendi
lerini alıkoyamamıştır. (Bravo sesleri). Fikir
lerimize fikir ile değil, eski hınçlarını ifade ede
bilmek için mevzu dışı sözlerle mukabele etmiş
lerdir. 

Binaenaleyh, bu mevzudaki iddiaları da ha-
kikata hiç uygun değildir, öyle bir hava esti ki, 
memlekette ana muhalefet partisi diye yalnız 
C. H. Partisinden bahsedildi. Fakat Millet 
Partisini, mevcudiyetini kanun tanıdığı halde 
kanunun emrinde olan sayın Menderes tanımak 
istemedi. (G-ürültüler). Birçok mühim işlerde 
muhalefetle istişarede bulunmak, demokrasi
nin tabiî bir icabı olduğu halde; bunlar ihmal 
edildi. Millet Partisi yalnız at yarışlarına da
vet edildi. (Gülüşmeler). Bu hareketlerden me
sul olan bir Hükümetin hukuk devleti kuracağım 
diye tekrar karşımıza gelmesi, hakikaten şaşıla
cak bir şeydir. 

Arkadaşlar, on aylık icraat meydandadır. 
Memleketin ayakta duran meselelerine deva bu
lamamış olan bir Hükümet, Anayasaya göre 
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kurulduğunu, Anayasaya göre itimat istedi
ğini beyan ederek karşımıza gelmiş bulunuyor. 
Bu icraatı hatırlryanlar İkinci Adnan Menderes 
Hükümetine itimat oyu veremezler. Çünkü Ad
nan Menderes Hükümetine itimat reyi vermek, 
bizim kanaatimizce, memleketi bir tecrübe tah
tası yapmaya karar vermek demektir. (Soldan as
la sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, bağımsızlardan Ke
mal Türkoğlu'na söz veriyorum. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen
dim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Arka

daşlar, kifayeti müzakere takriri verilmiş bulu
nuyor. Söz istemiş arkadaşlardan daha beş ar
kadaş var. Bunlardan sonra bağımsız arkadaj 
söz istediği halde kifayeti müzakere takriri oya 
konmadan diğer arkadaşların sırası ona verili
yor. Halbuki bağımsız olmak bir rüçhaniyet ka
zanmak demek değildir. Binaenaleyh kifayeti 
müzakere takririnin oya konulması ve kabul 
edilmediği takdirde arkadaşlar söz sıralarından 
feragat etmedikçe söz sırasına riayet etmek lâ
zımdır, kanaatindeyim. Onun için Başkanlık 
Makamından istirhamım kifayeti müzakere tak
ririnin oya konmasıdır. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Arkadaşın usul noktasından hakkı vardır. Fa
kat yeni teşekkül eden Hükümet memleket işle
rinde takip edeceği umumi siyasetini Yüksek 
Meclise, huturunuzda arzetmiş bulunuyor. De
mokrat Parti safından 6 arkadaşımız konuştu. 
Muhalefetten bir arkadaş, (iki kişi sesleri) ba
ğımsızlardan saym Ali Fuat Cebesoy arkadaşı
mız konuştu. (Sinan Tekelioğhı da konuştu ses
leri). Yine Yüksek Heyetinizin müsamafttasıma, 
hissiyatına tercüman olarak bu ciddî mevzuda 
müstakillerden bir arkadaşımıza daha söz ver
miş bulunuyorum. Eğer tensip etmezseniz kifa
yeti müzakere takririni reyinize arzedeceğim. 

Kemal Türkoğlu'na söz verilmesini kata] 
edenler... Kabul edilmiştir. (Aksini reye koyun 
sesleri). Kabul etmiyenler... Kabul edildi. 

Buyurun Kemal Türköğla. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) ~ (Kısa 

olsun sesleri). 
Vallahi kısa. 
Çfuhterem arkadaşlarım, İkinci Menderes Ka

binesinin yeni programını dinledikten sonra bir 
de ilk programı ile karşılaştırarak dikkatle oku
dum. Yeni programın muhteva itibariyle ilkin
den farklı olmadığını Saym Başbakan da ifade 
etmiş bulunmaktadır. Esasen başka türlü olması 
da beklenemezdi. Zira bizde değişen hakikatta 
kabine değil, yalnız birkaç bakandır. Eski Kabi- c 

nenin başı ve esaslı rükünleri yine yerlerini mu
hafaza etmekte veya sadece sandalya değiştirmiş 
bulunmaktadır. 

Kabinede altı bakana yer değiştirilmiş olma
sını, bir az garipsediğimizi burada belirtmek is
teriz. Muvaaffak olmuş bakanların yerinde bıra-
lvlması, muvaffak olamıyanların ise yeni kabi
neye alınmaması gerekirken, Meclis ve efkârı 
umumiyece tutulmadıkları artık anlaşılmış bulu
nan zevata her nedense tekrar kabinede yer ve
rilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin yeni prog
ramı; eskisinin aynı olduğuna ve birincisi hak
kında vaktiyle fikirlerimizi bu kürsüden açık
lamış bulunduğumuza göre, bugün ister istemez 
Hükümetin on aylık icraatı üzerinde duracak ve 
çıkaracağımız neticelere istinaden, kanaatimizi iz
har edeceğiz. 

Birinci Menderes Hükümetinin, umumi bir 
seçim neticesinde ve ağır şartlar altında iktidarı 
devraldığım ve buna mukabil memleketin kendi
sinden kısa zamanda çok iş istediğini sözlerimize 
başlarken belirtmeliyiz. Bu Hükümetten normal 
zamanların icraatı değil, fakat muhalefette ge
çen dört beş yıl içinde eski iktidarın tenkidi do
lay isiyle vadolunmuş, parti programında ve se
çim beyanname ve nutuklarında yer almış bü
tün dâvaların arka arkaya tahakkuku beklendi. 
Demokrat Partinin kurduğu ilk Hükümete de 
çok çaVşmak ve hiç olmazsa kısa vadeli taahhüt
leri hemen yerine getirmek düşerdi. Ne yazık ki, 
10 aylık Menderes iktidarı hiç de verimli çalış
malarla geçmedi. Az zamanda tahakkukunu müm
kün gördüğüm işlerden yalnız bir kâçmı zikret
meme müsaadenizi rica ederim. 

Geçen programın başında, 14 Mayısla normal 
hale girdiği ifade edilen siyasi hayatımızın, iddi
anın tamamen aksine olarak, anormal bir seyir 
takip ettiğini görmekteyiz. Hükümet müspet iş 
göreceği yerde, vaktini parti münakaşalarını şid
detlendirmekle geçirdi. «Devri sabık» yara ti 1-
mıy&tB&gl hususunda teminat veren cümleyi al
kışlamıştık. Fakat bu kısa zamanda esefle gör-
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dük ki, Hükümet, bizi Demokrat Partinin teşek
külü tarihleri olan 1945 - 1946 yıllarındaki sı-
kıqı devirlere sürüklemektedir. 

îyi olmıyan bu durumun doğmasında kanaa
timce; Sayın Başbakan'm zati mesuliyeti bü
yüktür. 

Çünkü kendisi hükümet ve parti başkanlık
ları gibi memleketimizde bugün için gayrikabili 
telif olan iki sıfatı nefsinde toplamış bulunmak
tadır. Arkamızda kalan hâdiseler; Adnan Men
deres'in şahsında ağır başlı olgun ve idareci 
Devlet adamlığı vasıflarının, zayıf, fakat mü-
taarız ve mütecaviz parti başkanlığı sıfatının 
hâkim ve galip olduğunu göstermektedir. Mec
lis önünde yapılan ciddî ve samimî tenkidlere 
çok ağır, hattâ bazan yakışıksız cevaplar var-
mekte; hazırlıklı konuştuğu zamanlar pekâlâ 
munis ve mutedil olabilmesine mukabil, kürsüye 
âni çıkışlarında ve dışardaki hareketlerinde dik
tatörce edalar takınmaktadır. Acaba, memleket
te hakiki demokrasi rejiminin temelleri atıldığı
nın ve bunda kendisinin de büyük payı olduğu
nun farkında değil midir?.. 

Milliyetperverliklerinden ve kanuna boyun 
eğer insanlar olduklarından asla şüphe edilmi-
yecek olan muhalefet partileri ve matbuat men-
suplariyle mütemadiyen uğraşılmasını, suçsuz 
vatandaşlar aleyhine politik mülâhazalarla ve 
e>mirle takibat açtırılmasmı ve kendi haklarında 
hiç kullanılmamış ve hattâ hukukçuların bile 
unutmuş bulundukları Ceza Kanununun 161 ne i 
maddesinin harekete geçirilmesini demokrat hü
kümette görmek istediğimiz zihniyetle kabili 
telif bulmamaktayız. Adnan Menderes «Bu mu
kaddes damın altında mazide cereyan etmiş olan 
nahoş hâdiselerin hâtıralarına ebediyen nihayet 
vermek ümidindeyiz» dedi. Fakat o tarihten 
sonra bu mukaddes çatı altında ne kadar nahoş 
havalar esti ise bunlara hep Hükümet Başkanı 
olarak kendisi bizzat sebebiyet verdi veya buna 
sebebiyet verenlere parti başkanı sıfatiyle göz 
yumdu. Başbakan ve onun Hükümeti erkânı, 
partilerinin haklı olarak mütemadiyen şikâyet 
ettiği (Antidemokratik) denen hükümlerin top
tan kaldırılmasına yanaşmadılar. Anayasanın 
emrettiği Cumhurbaşkanının ödeneği ve bakan
ların görev ve sorumları hakkındaki kanunların 
çıkarılması her bütçe tenkidinde ve bizzat bu
günkü Başbakan tarafından ve partisi namına 
istenmiş olduğu halde bunlara ait tasarılar hâlâ 
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| hazırlanmamış ve böyle bir niyetin mevcudiye

tinden ikinci programda da bahsolünmamıştır. 
Cumhurbaşkanının; Meclis Başkanının, Baş

bakan ve Bakanların ödenekleri, kanunu mah
susları olmadan bu sene de yine eski âdet üzere 
muvakkat bir kanun olan 1951 Bütçesine kon
muştur. Bütçe Komisyonunun bu kanunlar çıka
rılmadıkça gelecek yıl bütçesine tahsisat koy
mamayı kararlaştırdığını Yüksek Heyetinize ve 
bu arada Hükümete hatırlatmak isterim. Gerçi 

I üç beş maddeden ibaret olacak bu kanunları 
biz milletvekilleri de teklif edebiliriz. Fakat 
Hükümetin veya iktidar partisinin elinde daha 
bol maddi imkânlar bulunduğu için bunlarca 
hazırlanmaları daha doğrudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet yine ilk programında iktisadi ve 

malî görüsünü hulâsa ettiği dört esastan birin
cisinde «âzami tasarruf zihniyetiyle hareket ede
rek Devlet masraf ve külfetlerini asgariye in
dirmek suretiyle Devlet bütçelerini iktisadi bün
yemizin takatiyle mütenasip ve hakiki mânasiy-
le muvazeneli bir hale getirmek» lüzumunu be
lirttiği ve buna bilhassa ilk bütçesinde en çok 
itina etmesi lâzım geldiği halde asla bu yola 
gitmemiş ve normal bütçe masraflarının % 84 
nün donmuş halde bulunduğu mazeretiyle denk 
bütçe tanzim edememiştir. Halbuki biz Hükü
metten kademeli intikal kadroları yoluna he
men girerek personel maaşlariyle özlük hakla
rında geniş bir seyyaliyet temin etmesini bek
leriz. Bu seyyaliyet bu sene de temin editemez 
ve tasarruf yoluna gidilemezse gelecek bütçe 
müdafaasında nasıl bir mazeret bulunacağını 
cidden merakla beklemekteyiz. Hükümet prog
ramında hayat pahalılığını önliyeceğini vadet-
mişti. Hayatın on ay içinde ucuzlâtılamıyacağını 
pekâlâ takdir ederiz. Fakat ucuzlatmadan vaz 

j geçtik, bu müddet içinde hiç olmazsa fiyatlar 
aynı seviyede tutulabildi mi? 

Yine Hükümet işe başladığı zaman: «Devlet 
memurlarını şahıs veya zümrelerin emir veya 
arzularına tâbi olmaktan kurtaracağız» dedi. 
Fakat aksine olarak, kanuni evsafı haiz olmı
yan ehliyetsiz büyük memurlar tâyin ve iş icabı 
yerine politik mülâhazalarla hiçbir parti ile alâ
kası olmıyan birçok memurları tahvil ederek, 
bu bakımdan, eski devrlerin izinde yürümekten 
kurtulamadığını gösterdi. 

I Programda: «Aşırı cereyanları fiMf ve vicdan 
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hürriyeti mevzuunda mütalâa etmek gafletinde 
bulunnııyacağız» cümlesini okurken sevinmiştik. 
Yeni programda da bu hususta teminat vardır. 
Bugün bu sözün tutulduğunu ve vatan, inkılâp 
ve Atatürk düşmanı olan aşırı cereyanlar men
suplarının şiddetle takip edildiğini ve vaitlerin 
sözde kalmadığını görmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, işte Adnan Mende
res'in birinci programındaki vaitlerinin hulâ
sası ve işte bunun karşısındaki icraatı.. 

İkinci programda noksan bulduğumuz nok
ta, Hükümetin memleket ekonomisine veçhe 
verecek umumi bir plânın tanzimi lüzumuna 
hâlâ kaani olmamış ve bunu belirtmemiş olması; 
şayanı memnuniyet ve yeni olan bir husus ise 
nihayet «Doğu illeri» tâbirinin kullanılmış ve 
bunlarla bu iller kadar geri kalmış yerlerin ih
tiyaçları ön plânda tutularak köy okulları in
şaatına geçileceği ve köylü vatandaşlarımızı 
mükellefiyete tâbi tutan mevzuatın kaldırılaca
ğı vaadidir. İhmal edilmiş vilâyetlerimizin ön 
plânda tutulması yalnız Millî Eğitim işlerine 
hasredilmemeli, fakat bilhassa sağlık, tarım ve 
bayındırlık işlerine de teşmil olunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Birinci Menderes Hükümetine beyaz oy ver

miştim. Bu programı da esas itibariyle beyaz 
oya lâyıktır. Fakat itiraf edeyim ki, bugün 
programı değil, sadece geçmiş bulunan on aylık 
icraatı göz önünde tutarak bu defa Hükümete 
ademiitimat reyi vereceğim. Adnan Menderes'
in; takdirle karşıladığım birçok kabiliyet ve 
meziyetlerine rağmen ekseriyet partisinin Mec
lis Grupu içinde mevcut olan kabiliyetleri ara
yıp çıkaramadığını ve bu sebeple kudretli bir 
Hükümet kuramadığı kanaatindeyim. Buna rağ
men geçen on aylık hâdiselerin tesiriyle düştü
ğüm bedbinlik yanında istikbale karşı büyük 
ümit ve nikbinlikle bakmaktayım. İstikbale ait 
en büyük güvenimi, vatanperverane hislerinin 
taşmakta olduğunu müşahede ettiğim ekseriyet 
partisi ile aynı millî şuurla meşbu bulunan mu
halefeti sinesinde toplıyan bu Yüksek Meclisten 
ve hepimizin anası olan necip Türk Milletinden 
alıyorum. 

ömrünün uzun sürmiyeceğini tahmin etti
ğim bugünkü kabine yerine, Demokrat Parti 
Meclis Grüpunun içinde beslediğine kaani oldu
ğum temiz, çalışkan ve bilgili elemanlardan mü
rekkep, müstakar bir Hükümet kuracağına ve 
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bu gurupun vaziyete hâkim olacağına bütün 
varlığımla ve samimiyetimle inanıyorum. Bunun 
ilk belirtilerini en yakın günlerde görmüş ol
makla bahtiyarım. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak şu nok
tayı arzetmeme de müsaadenizi rica ederim. 

Esasen mevcut olan millî birliğimizi dışarı
ya göstermekte en çok mecbur olduğumuz bu
gün, Meclis olarak,iktidar, muhalefet veya müs
takil olarak hattâ basit bir vatandaş sıfatiyle, 
dünün bütün iyi ve kötü tarafları üzerine bir 
perde çekip bu hususta millî tarihimizin verece
ği hükmü beklemek, gözlerimizi maziden ayıra
rak hale ve istikbale çevirmek zorundayız. Bu 
hususta ilk samimî ve anlayışlı adımı atmak ve 
bu arzuyu fiilen,ispat etmek şüphesiz ki iktida
ra düşer. 

Sayın Cumhurbaşkanının, seçimleri takip 
eden ilk günlerde parti başkanlığından ayrıl
mak suretiyle millî geleneklerimizin teessüsün
de gösterdikleri rehberliği, kurmakta olduğu
muz demokrasi hayatımızın ilk beşareti addey-
lemekteyim. Açılan bu çığırın Hükümet bakan
ları ve kabine azaları tarafından da takip edil
mesini ve partilerin tamamen gayrimesul elle
re terkedilmesini aynı sebeple lüzumlu görmek
teyim. Demokrat Partiye Hükümet ve parti 
başkanlıklarını ve bakanlıkları ayrı ayrı adam
lara gördürmek imkânına bugün fazlasiyle ma
lik bulunmaktadır. 

Hükümet olarak iktidar, ancak bugün va
tandaşlara aynı şekilde muamele ve hizmet et
mekle ve muhalefetten gelecek haksız sataşma
lara aldırmadan semereli çalışmakla vazifesini 

I başarabilir. 
Adnan Menderes'in partilerarası münasebet

lerin dürüst bir mahiyet alabilmesi ve millî bir
liği ve istikrarı ihlâl değil, bilâkis temin eyle
mesi idealinin gerçekleşmesi için elinden gelen 
gayreti sarfedeceği hakkındaki teminatına ister 
Hükümet, ister parti başkanı bulunsun daima 
sadık kalmasını, muhalefetin de buna can ve gö
nülden katılmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanmmdır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Arkadaşlar mütalaalarını bitirdik
ten sonra bendeniz haricî siyaset hakkında temas 
edilen noktalara cevap vermek istiyorum. Baş
ka söz istiyen yoksa söyliyeyim. (Soldan, kifa-

! yeti müzakere takririni reye koyunuz sesleri). 

— 112 — 



B : 59 2 . 4 . 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni re- I 

yinize arzedemem, Hükümetin sözü vardır, Hü
kümet söyledikten sonra son söz mi'lletvekilnin-
dir. (Sağdan, bravo sesleri). Eğer kifayeti mü
zakere takririni reye koyar ve kabul edilirse ka
pılar kapanmış olur. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Tak
rirde Hükümeti dinledikten sonra diyoruz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzekere takririni 
şimdi reye koyamam. 

Konuşacaksanız buyurun, Köprülü. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; Faik Ah
med Barutçu arkadaşımızın muhalefet namına 
yapmış olduğu beyanatta, dış siyaset hakkında
ki mütalâalarına müsaadenizle cevap vermek is
tiyorum. Evvelâ şunu söyliyeyim ki; ilk defa 
olarak muhalefet adına, Hükümetin takip etti
ği dış siyaseti umumî hatlariyle tasvip edici ve 
sarih bir ifade dinledik. Bundan dolayı hakika
ten çok memnunuz ve kendilerine teşekkür ede
riz. 

iktidarın ve muhalefetin dış siyaset mesele
lerinde mutabakat halinde olmaları hiç şüphe 
yok ki, bir memleketin mânevi kuvvetlerinden ve 
büyük mesnetlerinden birini teşkil eder. Bir mem
leketin dış itibarı, takibettiği dış siyasetin bü
tün memleket efkârı umumiyesi tarafından des
teklenmesinin herkes tarafından anlaşılması ile 
meydana çıkar. Bu itibarla kendilerinin ilk de
fa olarak dış siyasetimiz hakkında sarih ve tas- I 
vipkâr beyanatta bulunmalarını memleket hesa
bına memnuniyetle karşılamak icabeder. 

Arkadaşımın sözleri gösteriyor ki, Hüküme
tiniz, bundan aylarca evvel Kore meselesindeki 
kararını almakla ne kadar uzak görüşlü ve isa
betli bir hareket hattı takibetmiştir ve Muahhe-
ren Meclisin kapalı bulunduğu bir zamanda al
dığı bir kararın sonradan Meclis toplandıktan | 
sonra Yüksek Meclisinin ve ayrıca bütün mem- I 
leketin, bütün milletin tasvibine mazhar olması, 
Türkiye 'nin dış itibarını bugün gördüğümüz va
ziyete getirmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı 
Meclisiniz iftihar etmekte haklıdır arkadaşlar. 

îlk zamanlarda bu kararın mahiyeti hak
kında tereddüt izhar edenler, aylardan beri 
bunun doğurduğu mesut neticeler ve inkişaflar 
karşısında artık tereddütlerinden kurtulmuş
lardır. Daha ilk günden beri bu karara şiddetle | 
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taraftar olan milletin kanaatine iştirak et
mek suretiyle muhalefetin eski hattı hareketle
rinde değişiklik göstermiş olması, memniniyetle 
karşılanacak bir harekettir. 

Arkadaşlar, Faik Ahmed Barutçu'nun bir 
iki nokta hakkında ileri sürdükleri tenkidleri 
müsaadenizle tahlil edeyim. Kendileri iptida 
parlamentosuz iş görmemek lüzumundan bah
settiler. Demokrat Parti Hükümeti hiçbir za
man parlamentosuz iş görmek niyetinde ve iti
yadında değildir. Çünkü kendi hareketlerinin 
doğru olduğuna ve bir karar aldığı zaman onun 
doğru olduğuna kanidir ve bunu bütün mem
leket karşısında daima müdafaa etmeye hazır
dı i-. Bunun için hiçbir zaman parlamentosuz iş 
görmek bizim şiarımız değildir. Bunu asla ta
savvur edemeyiz. 

Diğer taraftarı bâzı endişeler izhar ettiler. 
Meselâ; parlamentosuz iş görmek; karşılığı ol-
mıyan veya karşılıklı olmıyan kanuni külfetler 
yüklemek. 

Arkadaşlar, birkaç kere daha burada Yük
sek huzurunuzda teyit ettim. Hükümet her han
gi bir iş hakkında bir taahhüt alacağı zaman 
daima Anayasa icabı bunu Yüksek Meclise açık
ça getirmek ve onun tasvibini almak mecburi 
yetindedir. Bunun aksi hattı hareket, ne bizim 
Hükümetimiz için ne de diğerleri için kabili 
tasavvur değildir. Birkaç defa tekrar ettiğim 
bir hususu bu vesile ile, eğer kendilerinin bir 
endişeleri varsa hâlâ kalmış ise, bertaraf etmek 
için açıkça söylüyorum. Yine Faik Ahmed Ba
rutçu arkadaşımız gayet haklı olarak ve yerin
de olarak ahdî bir bağın lüzumundan bahset
tiler. Yani hukuki esasa dayanan bir emniyet 
sistemine girmemizin lâzımgeldiğini ifade et
tiler ve Birleşmiş Milletlerin bu emniyeti tam 
olarak temin edemediği noktası üzerinde dur
dular. 

Hükümetiniz daima aynı kanaatte bulunmuş 
ve iktidara geldiği ilk günden bugüne, son 
Hükümet beyannamesine kadar aynı noktai 
nazarı vazıh olarak ifade etmiştir. Kendilerinin 
müdafaa ettiği bu fikir. Hükümet programımız
da gayet sarih olarak ifade edilmiştir. 

Arkadaşlar, bizim noktai nazaramız, ilk ikti
dara geldiğimiz günden beri şudur ki: biz, Bir
leşmiş Milletler idealine ve paktına, onun tahmil 
ettiği vecibelere bağlı kalmış olmakla beraber, bir
kaç kere burada muhterem heyetinizin huzurunr 
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da arzettiğim gibi, biz bugünkü vaziyette bunun 
henüz müşterek emniyeti sağhyacak kuvvette ol
madığı kanaatindeyiz. Eğer böyle olmuş olsaydı 
onun dışında, meselâ Atlantik Paktı gibi bir ta
kım müşterek emniyet kombinezonları yapılması
na lüzum kalmazdı. Biz bu noktai nazarı daima 
murafaa ettik ve burada muhterem heyetinize 
muhtelif defalar arzettim. Daha Kore hâdisesi
nin ilk zuhurunda, o zaman bir Amerikan ajan
ı n a yaptığım beyanatta aynen şunu söylemiş
tim : her hangi bir saha, Atlantik Paktı gibi 
müşterek bir emniyet dâhiline alınmadığı tak
dirde o saha dışarıdan agresyonu, tecavüzü da
vet edecek bir mahiyet taşır. 

Bu Kore hâdisesi bunun neticesidir demiştim. 
Aşağı yukarı aynı noktai nazarı Faik Ahmed 
Barutçu arkadaşımız da ifade ediyorlar. Bu hu
susta tamamen kendileriyle mutabıkız. Hiçbir 
z&man zıdcYnı söylemedik ve hareket etmedik. 
Dış siyasetimiz, muhterem heyetinize arzettiğim 
gibi, mahiyetlerine sadık, ahlaki esaslara bağlı, 
tecavüz ve taarruz fikrinden uzak, namuskâr, 
dürüst, millet iradesine tamamiyle sadık, her han
gi bir taarruz karşısında bir milletin açık ve 
dürüst siyasetidir. (Alkışlar). 

Bizim Atlantik Paktına alınmamız için yap
tığımız müracaat, yalnız kendi emniyetimizi sağ
lamak bakımından değil, yani kredi vaziyetin
den şüphe eden, kendi kuvvetinden, kararından 
şüphe eden bir müracaat, bir Devletin müracaa
tı mahiyetinde değil; onun da dışında, kendi em
niyetini düşünmek birinci derece vazifesi olmak
la beraber Türkiye'nin emniyetinin temini, dün
ya sulhunun temini bakımından birinci derece 
bir mesele olduğunu ve Türkiye'nin bunu yap
mak azminde, kararında ve kudretinde bulundu
ğunu göstermek için yapılmıştı. O zaman buna 
dair, bu pakta girmek için pakta dâhil büyük
lü, küçüklü bütün muhtelif Devletlerin rnüt-
tefikan bir karar vermeleri lâzımdı. O za
man böyle bir karara varamadılarsa, k i ; 
bunun da başka sebepleri vardır ve biz yal
nız her hangi bir müdafaa, Akdeniz'in 
müşterek müdafaası plânına iştirak için bizi da
vet ettilerse bu, arkadaşlar, onun heyeti mec
muasını teşkil eden muhtelif devltlerin hepsinin 
birden, çünkü bir tanesinin itirazı karar alın
masına mânidir, realist bir siyaset takip etme
melerinin neticesidir. Hâdiselerin zaruretini 
idrak edememelerinin bir neticesidir. (Bravo 
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I sesleri). Nitekim o zamandan bugüne kadar dün

ya hâdiselerinin inkişafı tarzı bizim ne kadar 
haklı olduğumuzu, bu müracaatımızın hakiki 
manasını dünya efkârı umumiyesine açıktan açı
ğa her gün daha kuvvetle anlatmış bulunuyor. 
(Soldan bravo sesleri). Bu anlaşıldığı gün me
sut neticeleri elbette iktitaf edeceğiz ve bundan, 
yalnız Türkiye'nin değil, dünya sulhunun mu
hafazasına taraftar olan bütün hür milletlerin 
aynı memnuniyeti duyacaklarından emin bulu
nuyoruz. 

Arkadaşlar, iktidara geldiğimiz gündenberi, 
malûmu âlinizdir ki, yarma ait her hangi bir 
mesele hakkında hayalî tahminde bulunmak, 
vaktinden evel ümitler vermek, âdetimiz değil
dir. Biz her hangi meselede yüzde yüz katı ne
ticeler aldıktan sonra onu gelip muhterem he
yetinize arz etmeyi kendimiz için zaruri bir va
zife biliriz. Bunda da aynı şekilde hareket ede
ceğimizden emin olabilirsiniz. Hükümetiniz, 
memleketin emniyeti dâvasında en realist bir gö
rüşle, tereddütten, evhamdan şu ve bu şüphe
den Ari olarak, taınamiyle açık, dürüst 'bir si
yaseti müdafaa etmekte ve bu noktayı nazarı 
azimle, kuvvetle takip eylemektedir. Biz dün
ya hâdiselerinin nasıl bir istikamet takip etmek
te olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu istikametin, 
Türkiye'nin emniyetinin ahdî 'bir şekilde temi
nat. altına alınmasının da Dünya sullhü için bir 
zaruret olduğuna kaniiz ve bütün dünyanın 
bunu günden ^iine daha iyi anladığını görüyo
ruz. Bunu temin etmenin, süratle temin etme
nin en büyük şartı da, Türk Milletinin her tür
lü taarruza karşı kendi haysiyetini, şerefini, top
rak bütünlüğünü müdafaa hususundaki sarsıl
maz azmidir. Bu hususta, bütün Türk Milleti
nin, muvafık, muhalif, şu fikir bu fikri benim
seyen bütün vatandaşların ayın his ve aynı şe
kilde hareket etmeleri en büyük kuvvetimizdir. 
Bu büyük kuvvet elimizde oldukça varmak iste
diğimiz neticelere süratle varabileceğimizden 
emin olabilirsiniz. (Alkışlar). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, saatlerden beri 
Hükümet programı etrafında devam etmekte 
olan müzakereleri büyük bir dikkatle dinledim. 
Bilhassa muhalefete mensup olan arkadaşları
mızın mütalâalarına daha büyük bir dikkat at
fetmiş bulunuyorum. 

I İtiraf edeyim ki, tenkidlerden istifade çimek 
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daima mümkündür. Ve ben de, Hükümetimle be- j 
raber bu tenkidlerden âzami dereeede istifade 

• etmiş olarak huzurunuzdan ayrılmış olacağım. 
(Alkışlar) 

Muvafakat adına konuşan arkadaşlarımız, 
muhalefet adına ileri sürülen iddia ve mütelâa-
lara kâfi derecede cevap vermiş oldular. Ben
deniz sadece mühim f arzettiğim 3 - 4 mevzu üze
rinde durmak suretiyle programda ifade etmiş 
olduğumuz bâzı noktaları bir miktar daha izah 
etmek yoluna gideceğim. 

Bu sebeple Hükümetin tarzı terkibi, istifa 
ve yeniden teşkili hakkındaki mütalâaları ce- I 
vaplandırmayı lüzumsuz addetmemekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; öteden beri dillere 
dolanmış ve mütemadiyen Demokrat Parti ikti- I 
darının muvaffak olmadığını ispat etmek için i 
ileri sürülmekte olan ve Demokrat Partinin se
çimden evvel millete karşı taahhüt etmiş olduğu 
vaitleri yerine getirmemiş olduğu iddiasını da 
müsaade ederseniz cevaplandırmak için bir iki 
cümle arzedeyim. I 

Hakikaten söylene söylene bir meselenin I 
esasta varit olup olmadığını unutur ve söylen- 1 
diği gibi kabul edilmesi şeklinde bir vaziyet 
hâsıl olabilir. Bu itibarla Demokrat Parti vâit- I 
lerini yerine getirmedi yolundaki iddialara kı
saca cevap vermek zarureti vardır. Demokrat I 
Parti, vaitlerinin bolluğu, vaitlerinin cazipliği 
vasıtasiyle iktidara gelmiş değildir. Demokrat 
Partinin vaitleri seçim beyannamesinde tesbit I 
edilmiştir. Nitekim o günkü iktidar partisinin I 
vaitleri de seçim beyannamesinde tesbit edil- I 
misti. Cazip olmak bakımından her iki partinin 
vaitleri arasında büyük bir fark var ise, o far- I 
ki, Halk Partisinin vaitlerinin daha geniş ve I 
daha parlak olmasında aramak lâzımdır. (Sol- I 
dan, bravo sesleri) I 

Her iki beyanname Türk Milleti huzurunda 
okunmuş ve bunlar, vesikalar olarak tarihe 1 
intikal etmiş bulunuyor. Arzu edenler her iki 
partinin karşılıklı olarak Türk Milletine neler 
vadetmiş olduklarını mukayese edebilirler. I 
Ve bundan sıkacak neticede, herhalde, Demokrat I 
Partinin bir sürü tahakkuk ettirilmiyecek vait-
lerle milletin huzuruna çıkmış olmasını, iktidarı I 
kazanmış olmasına sebep teşkil etmediğini teslim I 
edeceklerdir. Bunun için bir polemik ve hücum I 
vasıtası olarak kullanılmakta olan Demokrat I 
Parti vaitlerini yerine getirmemiştir * sözleri ye- | 
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rine hangi vaitlerin yerine getirilmemiş olduğu
nu, hangi vaitlerin şu müddet ve şu şartlar zar
fında yerine getirilmesi mümkündü de Demok
rat Parti, yerine getirmemiştir. Bu cihetin tasrih 
suretiyle iddia ve dâvanın millet huzuruna seril
mesi lâzımgelir. Aksi takdirde dürüst bir tenki
din icabına riayet edilmemiş olmak gibi bir va
ziyet hâsıl olur. 

Vaitlerin yerine getirilmemiş olduğu mesele
sini konuşurken çok muhterem milletvekili arkadaş
larıma şurasını arzetmek yerinde olur : 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra ekil
miş olan arpaların hasadı bile yapılmamştıri. D. 
P. iktidara geldikten sonra acaba gökten yağan 
yağmurların birer altın damlası halinde dökül
mesi bekleniyordu' da, bu mu tahakkuk etmemiş
tir?. Vaitlerle bir milleti aldatmış olmak milletin al-
danmış olduğu iddiasını zahire çıkarır ki, biz, Türk 
milletinin sadece kuru vaitlere aldanarak reyini 
ve iradesini kullanmış olduğunu asla kabul etmi
yoruz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Vaitlerin tahakkuk ettirilmemiş olması bah
sinde, antidemokratik kanunların kaldırılmamış 
olduğu ileri sürülmektedir. Derhal arzedeyim ki, 
antidemokratik kanunların ve hükümlerin neler
den ibaret olduğunu tesbit ve bunları tadil için 
Adalet Bakanlığında bir komisyon kurulmuş, ay
nı zamanda Demokrat» Parti Millet Meclisi Gru-
pu da böyle bir komisyon kurmak suretiyle işe 
ve vazifeye başlamış bulunuyor. Ancak bu müna
sebetle şurasını arzedeyim ki, kanun hükümleri 
nelerden ibaret olursa olsun evvelâ değişmesi lâ-
zımgelen şey zihniyetlerde' ve telâkkilerdedir. 
(Soldan bravo sesleri). Anayasa hiçbir suretle 
değişmemiştir. 25 sŞne, otuz sene evvelki Anayasa 
devrinde tek parti HHükümeti ve totaliter bir sis
tem kurulmuş olduğu gibi yine aynı Anayasanın 
hükümlerinin hükümran olduğu bir devirde de
mokratik bir idare kurulması mümkün olmuştur. 

Anayasamın insan hak ve hürriyetleri mev
zundaki hükümleri mevcut olduğa bir sırada 
cemiyet kurmak, parti teşkil etmek haklarının, 
vatandaşlara Anayasa mucibince verilmiş olma
sına rağmen; hepimiz çok iyi biliyoruz ki, sene
ler ve senelerce hiçbir vatandaş bir parti kur
mak teşebbüsüne geçememiştir ve bu memlekette 
bir ikinci parti kurulamamıştır. Uzun zaman
lar, say» arkadaşlarım çok iyi bilirsiniz ki; 
Ankara^da 20 sene, 25 sene Ulus'tan başka bir 
gazete çıkarmak dahi mümkün olamamıştır, 
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Ama kanunlar, Anayasa bunları vatandaşlara 
hak olarak tanımış bulunuyordu. Bunları söy
lemekten maksadım; zihniyetlerdeki değişikli
ğin esas olduğunu belirtmek içindir. Bu mem
lekette, öyle bir, kökten zihniyet değişikliği vu-
kubulmuştur ki; şimdi artık kanunların hü
kümleri antidemokratik olsa dahi hiçbir Hükü
met, hiçibir teşekkül onların antidemokratik 
hükümlerini tatbika koyabilmeye imkân bula
maz, onları demokratik olarak tatbik etmek za
rureti hâsıl olur. Bir muhterem arkadaşım, İller 
Kanununu niçin değiştirmediniz, dediler. Muhte
rem arkadaşlar; ötedenberi kurulmuş bir ida
renin devamı şeklinde vazife başına gelmiş bir 
Hükümet olsaydık, bu gibi tarizleri görmemizi 
tahiî telâkki ederdik. Fakat hepiniz takdir eder
siniz ki bütün şartların altüst olduğu bir za
manda yepyeni bir idarenin kurulmasının zaru
ri bulunduğu bir devrede vazife başına gelmiş 
bulunuyoruz. Yine takdir buyurursunuz ki ida
re cihazı, devlet memuru uzun yılların vermiş 
olduğu itiyat ve alışkanlıklarla büsbütün başka 
yollardan, büsbütün başka bir zihniyetle çalış
maktadır ve çokları tek partinin, tamamen eski 
iktidarın cazibesine kapılmış olarak, tamamen o 
devrin itiyatlarının tesiri altında hareket etmek 
gibi bir vaziyete getirilmiş bulunuyorlardı. He
piniz ve bütün memleket, çok iyi kabul ve tak 
dir edersiniz ki, esaslı ve kökten değişikliklerin 
yapılması lüzumunu daima ileri süregelmiştik. 
Valinin kaldırılması, kaymakamın kaldırılması, 
nahiye müdürünün kaldırılması, nüfus memuru 
nun kaldırılması haklı olarak hepiniz tarafından 
ileri sürülmekte ve hattâ memleket tarafından 
istenmekte idi. Tam böyle bir zamanda o iste
nilen takallübü yapmak, gayet samimî olarak 
arzediyorum ki, mümkün olamazdı ve memle
ketin belirmiş olan ihtiyaçlarına uymazdı. 
Yeni idareye karşı mukavemetler o dere
ce ileriye gidiyordu ki, hakikaten elde mev-
out kanunlarla, samimî olarak arzediyorum, 
bunun hakkından gelmeğe imkân bile 
bulamıyorduk. Bunun ıstıraplarını siz millet
vekili arkadaşlarım, hepiniz ayrı ayrı çekmiş 
ve bana muhtelif vesilelerle, gayet hicranlı söz
lerle ifade etmiş bulunuyorsunuz. Bu ifadeyi 
bütün memlekete almak ve eski idareyi tasfiye 
etmek ve eski zihniyetin yerine tamamen yeni
sini ikame etmek kolay bir iş değildir. Hattâ 
okadar ki, birçoklarınız bugün hâlâ idarenin şu-
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rasında, burasında mevcut olan mukavemetlerin 
bertaraf edilmesi için Tasfiye Kanunu çıkar
maktan bahsetmektesiniz. (Alkışlar) Hâdise ve 
şartları, nazari olarak değil, oldukları gibi 
görmök milletin ve memleketin bağrından ak
settiği gibi takdir etmek ve ona göre tedbir almak 
hükümetlerin borcu ve vazifesidir arkadaşlar. 
(Soldan : Bravo sesleri, alkışlar). 

Buna rağmen vatandaş hürriyetlerinin ko
runması babında sarfetmiş olduğunuz gayret ve 
faaliyet az olmamıştır. Takdir edersiniz ki, bu
gün vatandaşların ıstırabı hürriyetlerinin şu 
veya bu noktada tahdit edilmiş olmasından ileri 
gelmektedir. Böyle bir iddia memleket realite-
leriyle asla kabili telif olamaz. Bugün hiçbir 
vatandaş, hürriyetlerinin şu veya bu noktada tah
dit edilmiş olduğundan, karakolda dayak yediğin
den, işkence, tertip ve tethiş yapıldığından, şu 
zulmün, şu gadrin icra edilmekte olduğundan 
hulâsa vatandaş hak ve hürriyetlerine riayet 
edilmemekte olduğundan haklı olarak şikâyet 
edemez. Böyle bir şikâyet bugün memlekette 
mevcut değildir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Matbuat hürriyetine gelince: programımızda 
arzettik. Biz matbuat hürriyetine, hattâ, bütün 
hürriyetlerin teminatı olarak bakmaktayız. Bu
nu programımızda olduğu gibi tekrar teyit et
mekten büyük bir zevk duymaktayım. Ancak, 
Ceza Kanununda yapılan tadilâtı ele alarak bu
nu, matbuat hürriyetinin tahdidine doğru gi
dilmiş olduğunu göstemenin doğru olmadığını 
ifade etmek mecburiyetindeyim. Ceza Kanunun
da yapılmakta olan tadilât komünizme karşıdır, 
diktatörlüğe veya anarşiye karşıdır. (Bravo ses
leri) . 

Arkadaşlar, bunu yapacak olan hükümet de
ğildir. Yüksek Meclise lâyiha takdim edilmiş
tir. Bu lâyihayı sizler işliyeceksiniz, sizlerin 
gayreti karşısında, milleti temsil eden kudret 
karşısında Adnan Menderes bir hiç telâkki edil
mek icabeder. Benim şahsıma tevcih edilmiş 
olan hücumlara dikkat edecek olursanız millet 
idaresine tevcih edilmiş bulunuyor. Benim üze
rimden sizlere tevcih edilmiş hücumlar vardır. 
(Soldan: Bravo sesleri) Kanunu Adnan Men
deres mi yapacaktır? Adnan Menderes Hükümeti 
ancak kanun teklif etmek ve teklif ettiği kanu
nun müdafaasını yapmak hakkını haizdir. Ama 
irade sizlerdedir. (Soldan: Bravo sesleri) Aym 
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zihniyetle bana bütçe muvazenesizdir, bütçeyi 
şöyle yaptın, böyle yaptın diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bütçeyi Hükümet, 
Meclise teklif etmiştir. Aylarca üzerinde çalıştı
ğınız bütçe size mal olmuştur. Ve bütçeyi siz 
kabul ve tasdik ettiniz. Ve bütçe tatbik kabili
yetini ancak sizin tasdikmızla iktisap etmiş 
bulunuyor. 

Yeni Hükümetin programı münasebetiyle 
geriye rucu ederek, bütçede muvazene yoktur, 
bütçede açık vardır, demek, daha dün büyük 
bir ekseriyetle tasdik edilmiş olması karşısında 
bugün mevzubahsedilmek doğru olmazdı. Bütçe 
açık mı, kapalı mı, titizlikle tatbik edilecek mi, diye 
âtiye muzaf, olarak kehanetlerde bulunmaktansa 
beklemek, vait veya taahhütlerin tahakkuk etme
diği görüldüğü zaman harekete geçmek isa
betli olurdu. Daha dün elimize verdiğiniz büt
çenin nasıl tatbik edileceğin? birtakım müta
lâalar ileri sürmek ve bu mütalâaları birer ha-
kikatmış gibi kabul ederek tenkidlere girişmek 
ciddî bir hareket olmazdı. 

Matbuat hürriyetini teyit edecek hükümler 
getirmek istiyoruz arkadaşlar. Eğer matbuat, 
bilhassa son zamanlarda örneklerini gördüğümüz 
şekilde şahıslara, haysiyelere mübalâtsızca ve 
müstehcen surette hücum etmekte devam edecek 
olursa bu memlekette o matbuat hürriyetine ta
raftar olacak vatandaş kalmaz. 

Onun için şahıslar, şahsi haysiyetlere, eline 
bir sütüm, bir gazete geçirmiş olmanın temin 
ettiği imtiyazı kullanarak istediği tarzda hücum 
etmek, istediği tarzda vatandaşları taaddiye 
mâruz bırakmak hürriyeti, hakikaten tanıma
mak demek olur. Bunu bütün ileri demokratik 
memleketler böyle farz ve kabul etmişlerdir. 

Bir vatandaş kendi köşesinde yaşarken hiç
bir kimse bir şey söylemez. Fakat umumi ha
yata, politikaya karıştığımız zaman artık sah
neye çıkmışsmızdır, senki kazadan kendinizi 
kurtaramazsınız. Ogüne kadar sizin kılığınız, 
kıyafetiniz, elbiseniz, sununuz bununuzla hiç 
alâkadar olmıyan vatandaşlar ve insanlar, 
başlarlar konuşmaya. Bunlardan çok muztarip 
olan arkadaşlarımız içinizdedirler. îşte bunu 
kanuni müeyyidelerle önlemek istiyoruz. Bunu, 
biraz evvel arzettiğim gibi Adnan Menderes 
veya Hükümeti yapacak değildir, biz böyle dü
şünüyoruz, Yüksek Meclisiniz bunu kabul ve 
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takdir edecek olursa, kanuniyet kesbedecektir. 

Bizim kanun kabul ettirmeye, hüküm kabul 
ettirmeye, her hangi bir şeyi empoze etmeye 
hakkımız, salâhiyetimiz yoktur ve kudretimiz 
mevcut değildir. Bunun böyle yapılabildiği es
ki devirler, Büyük Millet Meclisine kanun ka
bul ettirebilmek devirleri artık tarihe gömül
müştür. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar; en ağır hücumlar dahi şahsi dâ
va açmaya bağlıdır, şahsi dâva açıldığı takdir
de, dâva açtığı takdirde ise hücum ve hakarete 
uğrıyan mağdur, bu sefer müdafaa ^ıakkma 
dayanan maznunun daha ağır hücumlarına mâ
ruz kalmak tehdidi altındadır, müdafaa hakkı
na dayanılarak, büsbütün başka cephelerden, 
yan yollardan tekrar en ağır hücumlara mâruz 
kalınmak tehdidi altında bulunuyor. Bunu ön
lemek lâzımgelir. Matbuat sütunlarında şahsa 
hakareti mahfuz tutmak, himaye altında bulun
durmak bir âmme dâvası mevzuu haline getir
mek lâzım gelecektir. Bu hususta tekliflerimiz 
olacaktır. Kabul edip etmemek iradesi yüksek 
heyetinizindir. Biraz evvel arzettiğim gibi po
litikaya girmek; siyasetle meşgul olmak; âm
me işlerinde vazife almak serdengeçtilerin ve
ya maceracıların kârı olmaktan çıkarılmak ica-
beder. Vatandaşların haysiyetleri her hususta 
emniyet altında bulunmak lâzımgelir. Matbuat 
hürriyetinin selâmeti ve teyidi tedbirlerini bun
da görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; partiler arasında te
sisine çalıştığımız iyi münasebete halel vermi-
yeeeğini, vermemesini temenni ederek mâruzât
ta bulunacağım. 

D. P. Hükümetinin bütün icraatı antide
mokratiktir; çok sevimli Faik Ahmed Barutçu 
arkadaşımızı dinliyenler beliğ ifadeli, şeklen ik
na edici beyan tarzları karşısında böyle bir ze
haba kapılmaktan kendilerini kurtaramazlar. 
Hakikat böyle değildir arkadaşlar. Türk Mille
tinin büyük bir mucize yaratmış olduğuna ka-
ani olmak lâzımdır. Lâtife olarak arzediyorum, 
katiyen alınmasınlar, iki sene evvel hafızasını 
kaybetmiş olan bir vatandaş farzediniz, o bu 
kürsüden, bu çatı altında neler konuşulduğunu 
biliyor, fakat iki seneden beri hafızasını kaybet
miştir ve âni olarak Faik Ahmed Barutçu ar
kadaşımız kürsüde konuşurken içeriye gelmiş
tir. Onun hakikate» dünyada neler olmuş diye 
hayretler içinde kalmaması ve Türk Milletinin 
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en fetiyük mucizeyi yaratmış olduğuna inanma
ması mümkün değildir. (Soldan şiddetli al
kışlar) 

Şimdi arkadaşlarım, bütçe tevazününe gi
derek: «Feyizli bir istidat elde edecek yerde kâ
ğıt üzerinde bir tevazün tercih edilmiştirJ» 

«İktisadi sahada lüzumlu şartlara uymıyan 
bir politika yoliyle murakabe ihmal edilmiştir.» 

«Kredi enfilâsyonu vardır.» 
«Emisyon yükselmiştir.» 
«Bşya fiyatları yükselmiştir i» dediler; En-

filâşyon nerede? îspat edilmesi lâzımgelir. Emis
yon yükselmiştir. Neden? Bunların rakamlarla 
ispat edilmesi lâzımdır. Tedavüldeki paranın 
hacmi iş hacmi ile mütenasip midir, değil 
midir? Bu gayet ince tetkiklerden sonra mil
let huzuruna getirilmelidir. 

Hükümet programını bir edebiyat olarak 
ifade ettiler. Ben kendilerine bu ispat edilme
miş iddialarla ve vecizelerle dolu tenkidlerine 
bakarak bir Hükümetin sadece edebiyatla ten
kid edilebileceği kanaatine sahip olduklarını 
iddia edeceğim (Soldan alkışlar) Anlaşılıyor 
ki, Halk Partili arkadaşlarımız hâlâ vecizeler 
devrini unutamamış bulunuyorlar. (Soldan gü
lüşmeler ve alkışlar) 

Arkadaşlarım, hayat pahalılığından bahset
tiler. Demokrat Partinin, birinci Hükümetinin 
programında hayatı ucuzlatacağız, demişiz. On
dan sonra hayatı ucuzlatmak şöyle dursun hayat 
pahalılanmış. Tenkid etmek istiyenlerin hepsi 
bunu ele aldılar. Sanki, bulunmaz Hint kumaşı 
imiş gibi. Bulunmaz Hint kumaşı gibi diyorum, 
belki bu sözüme bakarak yine kürsüden çok 
sert konuşuyor olduğumu ileri süreceklerdir, 
belki Devlet adamına böyle, sert konuşmak ya
kışmaz diyeceklerdir; fakat, dâvasına, kanaat
lerine sahip olan insanların dâva ve kanaat
lerini şiddetle müdafaa etmelerini tabiî görmek 
icabeder. Adnan Menderes ismi şu kürsü
den hiç olmazsa bir defa tekrar edildi. Ad
nan Menderes, o nelermiş, o müstebit, o bir ce-

, berat, siz yoksunuz, hepiniz pençei kahrımda-
sınız, ne Meclis vardır, ne Devlet vardır, ne 
muhalefet vardır, hepsi benim yedi kahrımda-
dır. Ondan sonra diyorlar ki, mukabele etme, 
yolunda yürü. Sağdan şamarlıyalım, soldan şa-
jnarlıyalım. Bu tenkiddir. Ben her şeyi yaparım, 
sen mukabelede bulunamazsın, diyorlar. Böyle 
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I şey olmaz, tenkid edenlerin tenkide mâruz 

olmayı kabul etmeleri gerektir. 
Hayat pahalılığından bahsediyordum, arka

daşlar. Hakikaten ilk programımızda da hayatı 
ucuzlatacağımızı ifade etmiştik, hattâ hayatı 
ucuzlatmak için tedbirler de almıştık ve bu ted
birlerimiz vaktinde yüksek huzurunuza arzolun-
muş, tasviplerinize mazhar olmuştu. Ondan son
ra ne oldu? Fevkalâde hâdiseler çıktı, bir Ko
re harbi çıktı, bir dünyanın harp ekonomisine 
girmesi hâdisesi çıktı, bütün dünyada fiyatla
rın bu sebeplerle süratle yükselmesi hâdisesi çık
tı. Ben şimdi desem ki hayatı ucuzlatacağım, ik
tidarı devraldığımız günden evvelki seviyenin al
tına indireceğim. Arkadaşlar bana gülersiniz 
ve aklımı kaybetiğime hükmedersiniz. Hakikat 
bu kadar açık ve hal böyle iken hayatı ucuzla
tacağımız yerde pahalılandırdınız. Hayatı ne

den ucuzlatmıyorsunuz? diyorlar, insafına müra
caat edeceğim sayın Faik Ahmed Barutçu arka-

I daşım'm, diyor ki; vatandaşın aile bütçesinin 
nasıl kapatıldığına bakarız. Mühim olan odur. 
Bütün bir memleket ekonomisini bu zaviyeden 

I görmeye ne zamandan beri başlamışlar? bunu 
kendilerine sormak istiyorum. (Soldan gülüşme
ler). 

Arkadaşlar, hakikaten vatandaşın kendi hu
susi hayatını ve hayatının icaplarını mütalâa et
mesi hâli olduğu gibi millet ve devlet olarak ile
riye gitmesinin nasıl olması lâzımgeldiğini dü
şünmek vazifesi de vardır. Bu sözler bizim her 
imkâna başvurmak suretile müstahsili destekli-
yeceğiz, istihsali artırmağa çalışacağız, müsteh-

I likin de menfaati ibu noktadadır, diye ifade etti
ğimiz prensibin bir cevabı olarak gelmektedir. 
Cevap olarak diyorlar ki, bunlar edebiyattır. 
Biz ona bakmayız. Vatandaşları dünya hâdise-

I lerinden tamamen gafil, hayatın ne sebepten 
dolayı pahalılandığmı, idrak edemiyecek ve bu-

I nun sebeplerini araştırmadan Hükümeti bir 
I buğzu adavetle itham edecek şuursuzlukta mı 

görmek istiyorlar? Türk vatandaşı bugün hayat 
pahalılanmışsa bunun sebebini çok güzel idrak 
etmektedir. Ailelere, bütçelerinize bakınız, ha
yat ucuzlamış mı, pahalılâşmış mı? Hükümet 
icraatı da bu kıstasa bakarak iyi mi kötü mü ka
rar veriniz demek, vatandaşın idrakinden, şu
urundan şüphe etmek olur. Bu memleket bu 

I millet, hayatın niçin pahalılaştığmı çok iyi bil-
I mektedir ve bunun Hükümetin yersiz ve fena 



B : 59 â.4 
ı tedMrieri ̂ neticesinde olmadığını, bilâkis dün

yayı- i ^ f t : «lan sebepteri^^^^ altmda husul 
-bulduğunu ; idrak etmektedir. Bize hesaplarla 
•gelseler,;^ dünya, konjoıatürü şudur, biz de şu-
i nan çıtoaıştır. Aralarındaki münaftebet şöyledir. 
Bu> yükseliş alınan ş^ yanlış tedbirlerinizden ile
ri getaaiştİE, diy« iaahlarda bulunsalardı dakika- \ 
ten hâdisey i zevkle i münakaşa etmek mümkün 
olurdu. Amma hayat pahahlaştı, gibi kupkuru 
bir iddiaya dayanarak iktisadi ve malî tedbirleri 
baltalamaya çalışmak doğru olmaz kanaatinde
yim. 

Mutlaka tenkid etmek mecburiyetinde değil
lerdir. Kim boğazlarını sıkıyor? Eğer ciddî 
olarak tenkid edecek bir taraf yoksa, pekâlâ ge
çiştirebilirler. İktisadi mesele, mutkka bir- şey 
söylemek lâzım, haricî mesele, mutlaka bir şey
ler söylemek lâzım, partilerarası meseleler, mut
laka bir şey söylemek lâzım. Böyle bir mecbu
riyet yoktur arkadaşlar. Böyle bir mecburiyet 

, oltoadığma karar verdiğimâsa gün -çok rahatlıya-
^cağunızı ben teendüerine şimdiden ifade ederim. 

(Alkışlar). 
Muhterem arkadaşlar, bizdeki hayat paha

lılığı, aldağımız tedbirler neticesinde, dünyada 
görülen fiyat yükselmelerinden aşağı bir seviye
de bulunmaktadır. Bunu, acık olarak ifade edi
yorum. Binaenaleyh, hayat pahalılığı gibi bir 
iddianın zihinlerde yer bulmaması lâzım gelir. 

Radyo neşriyatından bahsettiler. Derhal ka
bul edeyim ki radyo neşriyatında daha dikkatli, 
daha objektif olmaya çalışacağız. (Bravo sesle
ri). Fakat bilsinler ki Hükümet icraatını kötü
lemek - ve Hükümete sövmeye asla müsaade et-
miyeceğiz. (Soldan alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tenkid 
etmek hakkımızdır Adnan Menderes, sövmek 

.BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Hakikaten, söyledikleri gibi radyb 
Devletin malıdır, -Devletin icra vasıtasıdır. Dey-

, let malı ve vasıtasını devlet ve memleket meıi-
, faatine, olarak Hükümet kullanır, Devlet rad
yosunun orta malı olduğunu iddia etmek hiç 
kimsenin hakkı değildir. (Soldan bravo seslerij) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI ;(K)isfihir) — Muh*-
<lefet sade. Halk PartisLdeğildir. 

ı BAŞBAKAN, ADNAN i .MENDERES (D<j-
• -framla) --# Müsaade edresenizr bea gazete getiıf- \ 
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miyorumj.; eski nutukları getirmiyorum^ Arka
daşlar iki.sene bu memleket'Demokrat Partinin 
Halk Partisi ile muvazaa halinde bulunduğu 
iddialariyle çalkandı^ Bize. ı burada: bir nutkun 
bir eümlesini getirip söyliyenler, bu memleketi 
iki sene asla * mevcut olmıyan, hiçbir aslu esasa 
istinat etmiyeıı bir eüsarae ile rabahtan akşama 
»kadar iki yıl aldatmaya çalışmış olan- insanlar
dır. ,-: i Soldan, bravo'sesleri,nakışlar) 

Sonr itakidarm son Başvekili veya Başvekil 
muavini Bütçe Komisyonunda gayet ileri parti-
zaa neşriyatta bulunan Devlet radyosundan şi
kâyet ettiğimiz zaman benim; biraz evvel söyle-
dikLerimden çok daha ileri sözler söylediler. 
Şimdi aynı partinin; aynı şahsiyeti mâneviyeye 
ait. alan arkadaşlarımızın benim >. çok daha mu
tedil olan sözlerime ne kadar şiddetle karşı koy
duklarını beraber gördük. (Sağdan, «bir şey 
söylemedik, dinliyoruz Adnan Bey> sesleri) 

; Çok muhterem, arkadaşlarım; biraz evvel 
Dışişleri Bakanı arkadaşım .Halk Partisi namı
na söz söyiiyen Faik Ahmed Baarotçu'nun mü
talâalarına • cevap verdi;; Benim de ilâve^ edece-
>im taraflar Tardır. Söylediklerini, mütalâala-

s rmı; cidden kıymetK b*cklum. 5?ahıız ' kıymetli 
bulmakla kalmadım Devlet meafaatini temin 

i edici, dâvalarımızı takviye edici : mahiyette 
buldum. Bunu söylemekle bâyük bir bahtiyar
lık hissediyorum-. Aynı /zamanda dün mevcut 
olmıyan bir vuzuha gelmiş nohaalarını da yine 
memleket menfaati namına çok hayırlı görüyo
rum! Dün şekle mir esasa mı,̂  belli olmaz şekilde 
zamamuzaman o, zaman zaman bu, tarzda ha
reket ettiler. Şimdi Kore meselesi «hakkındaki 
itirazlarının bir îvuzuha gelmiş olmasını vie Halk 
Partisi arkadaşlarımızın ağzından ifade edilmiş 
olmasıniMme»leketvhayîana' telâkki etmekteyim! 
(Soldan bravo »esleri) 

rHüfcümet 'MiHBtinr malı heâmahdır. .dediler, 
i Hükümet milletin malı değil»de fkimin malıdır ? 
•Diyorlar ki^ bir;jzümıseniniimakdır. 14 Mayıs se-

'jÇİittterScile iş bf^ınai(gelenbirf;.Hük«saMtinvbir 
j zümrenim malr olds^unu iddianetmekicai^ de
velidir. Q -zümre analı hükümetler, »»'hatt&Hşahıs 
'malı>fcükümetle»;esto,devre! ait olanlardır.v^Sol-
: :<lan>cbravor »esleri, «üaşlar) 

nŞimdt arkadaşkum,. gayetriTdddîyîigflyet' sa
mimî olarak.partilerm iyâı^Basdbtette^feaala-

53rını>*Ezu ratmektaeyizr;tBakaî Halk Partili arka-
: daşİAJim^m birreikıtyet; ve-'telâkkiden kuttul-

£tl9 
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maları çok zaruridir. Bakınız, bu zihniyet iste- I 
meden Faik Ahmed Barutçu arkadaşımın ağ
zından çıkan bir cümlede ifadesini bulmuş ol
du. Bir zümreye ait Hükümet diyor. 

Arkadaşlar, bu, bir iç duygunun ifadesidir. 
Bugüne kadarki, tenkidlerinde ve 14 Mayıs 
seçim lerifnin neticelerini ele alışta, ve bütün 
tavra hareketlerinde Hükümetin sağlamlığında, 
metanetinde, meşruiyetinde âdeta bir sakatlık 
varmış gibi bir telâkkinin sahibi olmak, parti-
lerarası münasebetlerin iyileşmesi, hususunda 
Halk Partili arkadaşlarımızı müşkülâta uğrat
maktadır. Bunu içlerinden çıkarmaları lâzım-
gelir. 14 Mayıs seçimleriyle Türk milletinin ken
dileri hakkında vermiş olduğu hükme razi olur. 
iarsa Halk Partisi ile Demokrat Partinin müna
sebetlerinin iyileşmesi için bir sebep kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet hatasız ha. 
reket ettiği iddiasında dağildir. Hükümet insan. 
lardan müteşekkildir, insanlar, hata ve sevap 
işliyebilirler. Biz kendimizi hiçbir zaman düs
turu mükerrem addeden insanlardan değiliz. 
O, bir başka devre aittir. Şimdi kendimizi kır
mızı reylerin karşısında, âciz ve naçiz, millet I 
iradesi karşısında hiçbir iktidara sahip olmıyan I 
insanlar olarak görmekteyiz. îlâhi bir kudrete I 
sahip olmak gibi telâkkiler, devri sabıka aittir. I 
(Soldan devamlı ve şiddetli alkışşjlar). Bu iti- I 
barla hatalarımızla ve hasenatımızla programı
mızla huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. I 

Sözlerimi bitirirken, tekrar arzedeyim ki ; I 
Halk Partisine karşı sözlerimde lâtife tarzında 1 
bir mukabeleden başka hiçbir tariz kastı mev- I 
cut değildir. (Soldanalkışlar). Ben Halk Partisi 
ile Demokrat Parti münasebetlerinin iyi bir çığıra, I 
iyi yola hattâ şimdiden girmiş olduğunu kabul et- I 
mekteyim. Ve ne yapılırsa yapılsın bu yolda 
yürümek azmindeyim. Bunun iyi neticelerinden I 
memleketimiz mutlaka fayda görecektir. Hakikî I 
demokrasinin teessüsü bunun içinde mündemiç- 1 
tir. iki parti mutlaka çarpışsın, mutlaka ikisin- I 
den birisi yaralansın, öbürü kazazede olsun diye I 
tahrikte bulunanlar ve bundan kendi ümit ve I 
emellerine pay çıkarmak istiyenler hüsrana uğrı- I 
yacaklardır. (Soldan bravo sesleri). Kendilerine I 
elimi uzatarak tekrar arzedeyim bunları beraber- I 
ee hüsrana uğratalım arkadaşlar, hep birlikte. I 
(Soldan bravo sesleri sürekli alkışlar). I 

BAŞKAN — Efendim, Tüzük'ün 85 nci mad- I 
desinin son fıkrası, Hükümetten sonra son sözün | 
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Milletvekiline ait olduğunu âmir bulunmaktadır. 
Daha beş arkadaşamız söz istemiştir. Muhalefet
ten Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız Hükümet
ten sonra son sözü söylemek üzere söz aldı. Faik 
Ahmed arkadaşımız konuştuktan sonra, daha beş 
arkadaşımız söz aldığı için müzakerenin yeterli
ği hakkındaki teklifleri reyinize arzedeceğim. 

Faik Ahmed Bey buyurun. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Ar

kadaşlar, bu kürsüden karşılıklı tatlı konuş
manın zevkli ve faydalı olduğuna şüphe yok
tur. Bu şekilde, bu hava içinde konuşmak ve 
bu münakaşalar, rejimin muhakkak ki en güzel 
tarafıdır. (Brava sesleri). Adnan Menderes ar
kadaşımız şundan emin olsunlar ki, Barutçu 
mücerret muhalefet namına ve tenkid olsun diye 
dış siyasette, iç siyasette acaba neyi tenkid ede
lim diye, maliyesinin, iktisadının hangi noktadan 
temas edeyim diye kendini zorlayıp mutlaka 
kuru bir tenkid için huzurunuza çıkacak bir ar
kadaşınız değildir. Menderes, hiç değilse Ba
rutçu'yu bu kadarcık olsun tanır farzederdim. 

Dediler ki, bir insan hafızasını kaybetse ve 
gelse, birden bire Faik Ahmed Barutçu'yu din
lese. Hayır arkadaşlar; beni hafızasını kaybet-
miyen adam dinlemelidir. (Gülüşmeler, alkış
lar). 

MÜKERREM SAROL (istanbul) — Barut
çu, onu şaka söyledi. 

FAlK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlar; iktidar yapar, muhalefet söyler. 
Biz iktidarda iken bu güzel rejimi tahakkuk 
ettirmek için lüzumlu olan ıslahat yoluna ken
disini vermiş adamlarız. (Sağdan, soldan alkış
lar) . 

Arkadaşlar; şunu size söyliyeyim. Biz ser
best bir seçim neticesinde, gönül hoşluğu ile 
iktidarı teslim ettik dediğimiz zaman bu gönül 
hoşluğunun istinat ettiği sebepler olduğunu ka
bul etmek lâzımgelir. 

Bir misal vereyim arkadaşlar, bakınız (Gü
rültüler). Tatlı, tatlı konuşacağız, öyle şey yok. 
Bu yeni rejimin tekemmülünü tamamlamak için 
iktidar değişikliğinin avantajları olduğuna 
zerre kadar şüphe yoktur ve bizi memleket he
sabına memnun eden bir sebep de odur. 27 se
nelik bir iktidarın müesses itiyatlarının köstek
leyici tarafları olabilirdi. Ben size bunun bir 
misalini vereyim: Ben grup reisvekili idim. 

— 120 — 
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Son Millî Savunma Bakanımız olan Hüsnü Ça
kır bir gün bendenize geldi, dedi ki ; Barutçu, 
şu mevcut iki tane askerî mahkemeyi kaldırmak 
istiyorum. Takdir ederim, hakikaten kaldır
mak lâzımdır, istisnai mahiyet taşıyan bu mah
kemelere ne lüzum var, Adalet Bakanı ile gö
rüşerek harekete geçmek yerindedir, dedim. 
Birşey hazırlayın getirin, dedim. 

Adalet Bakanı kendisine şunları söylemiş : 
Grupta aşırı cereyanlara karşı esaslı kanuni ted
birleri almak için verilen kararı biliyorsun, aşa
ğıdaki havayı da biliyorsun, bu hava içinde 
böyle bir şeye teşebbüs edip bunda muvaffak 
olmak güçtür. Düşünün bir defa... Bunu Millî 
Savunma Bakanlığına ve saireye anlatacaksın.. 
(Soldan Millî Şefe sesleri), öyle değil arkadaş
lar. O Millî Şef dediğiniz zatın şahsiyetinde, 
şahsi olarak söylüyorum, demokrasinin inki
şaflarında, lüzumlu anlarda en başta müzahe
retini görmüşüzdür. (Sağdan alkışlar). Müesses 
bir itiyadı yıkmak güçtür. Ben Demokrat Parti 
iktidarından onu beklerim. 

İhtiyat diye arkasında birşey yoktur. İslahat
çı icapları yerine getirme noktasından engeli yok
tur. Niçin harekete geçemiyor?. Ben bu Meclisin 
tarihe İslahatçı bir Meclis olarak intikal etmesini 
cani gönülden arzu ederim. Sonra, elbette arka
daşlarım dikkat etmişlerdir, hiç burada Demok
rat Partinin muhasebesini yapmadık, bunu ya
pacak kadar vakit geçmedi. Demokrat Partinin 
muhasebesini seçmenler huzurunda yapacağız. 

Ben burada Adnan Menderes Hükümetinin 
dokuz aylık muhasebesini gözden geçirdim. Şunu 
söyledi, bunu yapmadı, dedim. Ben ondan o yol
da cevap bekledim ki, cesaretle ifade etsin. Zaten 
cesaret yoluna girmezsek hiç birşey yapamayız. 
Barutçu doğru konuşmuştur, demesini bekler
dim. Benim söylediklerimin mesnedi vardır, rea
liteye müstenittir. .Ben kuru lâf getirmedim hu
zurunuza. Adnan Menderes'den şunu beklerdim: 

Barutçu şu noktalarda haklıdır: Ben altı ay
da şu şu meseleleri ele alamadım. Benim için me
sele istikamet meselesidir. İyi bir istikamete yö
nelmek meselesidir. Ve asıl mühim olan zihniyet 
meselesidir... 

Dediler ki, kanunlardan ne çıkar, eski iktidar 
zamanında da bu kanunlar mevcuttu, bu antide
mokratik kanunlar varsın dursun.. (Soldan böyle 
demedi sesleri, gürültüler) Müsaade buyurun, ne
ticeyi getireyim de ondan sonra (Soldan, ama öy-
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I le demedi sesleri). Bakın ne dedi; iş zihniyettir, 
I kanun bir tarafta dursa dâhi zihniyette değişik

lik olursa mesele mahlûldür. (Soldan, kaldı ki, 
I diye ilâve etti sesleri). Ben de ayni şeyi söyledim, 
I dâva zihniyet davasıdır. İtiyatlada ve telâkkilerde 
I zihniyeti değiştirme davasıdır. Zihniyet değişik-
I liginin delili nedir?. Esere bakacağız. Zihniyetin 
I değiştiğine dair eser vermek ister. Antidemokra-
I tik dediğiniz, beş sene mütemadiyen mücadelesini 
I yaptığınız o kanunların tadilini Meclise getirmek-
I le zihniyetin değişmesi eserini vereceksiniz. Dai-
I ma söyliyeceğiz bu kanunlar değişmelidir. De-
I ğişmedikçe zihniyetin değişmiş olduğunun delili 
I verilmiş olmaz. Ben kendimi mânevi bir huzur 
I içinde hissetmeliyim. 
I Benim zihniyetim iyidir; meveut kanunlar-
I dan endişeye mahal yoktur; olmaz. O kanun 
I orada durdukça ben kendimi mânevi sıkıntı için-
I de hissederim. 
I Ceza Kanununun bilhassa antidemokra-
I tik dediğimiz hükümlerini bir an evvel bilhassa 
I muhtelif sebeplerle İtalya'nın Faşist Kanunun-
I dan alınmış olan hükümleri bir an evvel el bir-
I ligi ile defetmemiz lâzımdır. (Sağdan bravo ses-
I leri) 
I Şimdi arkalaşlar, ikinci noktaya geleyim: 
I Sayın Menderes dediler ki, partiler arasındaki 
I münasebetlerin düzelmesi mümkündür. Yalnız 
I C. H. P. lilerin Barutçu'nun lisanında ifade-
I sini bulan bir iç duyguları vardır, onu tashih 
I etmeleri icabeder. 
I Nedir bu iç duygu «14 Mayıs değişikliğinin 
I neticesini bir türlü kabul edemiyorlar, onun 
I için bizim Hükümetimizi bir zümre hükümeti 
I olarak vasıflandırmak istiyorlar.» 

I Arkadaşlar, seçimde iktidarı kaybeden ve 
I kendisine, murakabe vazifesi millet tarafından 
I verilmiş olan bir partinin, iktidardan muhalefet 
I saflarına geçmiş olması, içlerinde hazmedemiye-
I cek bir iç duygusu yaratmaz. Milletin tecelli 
I eden iralesi önünde yeni vazifelerini şerefle al-
I maları kadar tabiî bir şey olamaz. (Bravo ses-
I leri) Ben bugün muhalefette murakabe vazife-
I sini ifa etmekten daha çok şeref duymaktayım. 
I (Bravo sesleri) Muhalefet olarak, muhalefetin 
I mümessili olarak şeref duymaktayım. Memlekete 
I karşı bu yolda hizmet ifası vesilei fahirdir. 
I Muhalefet olarak vazife gördükten sonra se-
| çim zamanında milletin huzuruna çıkıp pren-



siplerimizi müdafaa ve seçmenlerimizi iknaa 
çalışacağımız tabiîdir. 

Arkadaşlar, Hükümet bir zümrenin hükümeti 
vaziyetinde olmamalıdır, demekten maksadımız 
aşikârdır. O da şudur: Hükümet partizanlık po
litikasını terketmelidir. Zira millî birlik için 
bu esastır. Bir misal vereyim, arkadaşlar, biz ik
tidarda iken Basın Yayın Umum Müdürlüğü 
vasıtasiyle muhtelif memleketlerde hükümetlerin 
partilerle olan münasebetlerine ait tetkikler yap
tırmıştık. Birçok yerlerden muhtelif partilerin 
tüzüklerini, programlarını getirdik. Bu meyanda 
İngiltere'den de getirttik. İngiltere'de Muhafa
zakâr Parti, grupunun bile hükümet üzerinde 
murakabesini şunun için kabul etmemektedir 
ki, bir zümre hükümeti mevkiine düşmesin diye. 
İş başına gelen Hükümet, partisinin programını 
tahakkuk ettirmekle mükellef görmektedir ken
disini. Ama bir zümrenin hükümeti mevkiine 
düşmemeye• dikkat eder. Başbakan, Türkiye'nin 
Başbakanı olacaktır. Hükümet, Türkiye'nin Hü
kümeti olacaktır, benim de hükümetim olacaktır. 
(Soldan, değil mi sesleri) Olmalıdır, bu zihniyet 
içinde bulunmaldır. 

Radyodan bahsettiler. Bu, düzeltilmesi lâ-
zımgelen işlerdendir. Ya müsaade edelim, hususi 
radyolar işlemeye başlasın, yoksa Devletin va
sıtası bir partinin elinde kalmasın. 

Ben bir msal arzedeyim; bütçe müzakerele
rinde Cumhuriyet Halk Partisinin bütçe üzerin
deki mütalâalarını Cemal Reşit Eyüboğlu arka
daşımız izah etmişti. Demokrat Partinin nok-
tai nazarını da Fethi Çelikbaş arkadaşımız izah 
ettiler. O gece müzik dinlemek üzere radyonun 
düğmesini açmıştım. Bir de baktım, konuşma 
var. Ne konuşuyor diye dikkat ettim. Bütçe ko
nuşmasına aitti. Cemal Reşit Eyüboğlu'ndan 
bahsediyor. «Cemal Reşit Eyüboğlu C. H. Par
tisi namına, bütçe üzerinde partinin noktai na
zarlarını izah etmiştir ve ezcümle demiştir ki..i» 
Hilaf olmasın ya dört, ya üç cümle. Güzel, bitti. 
Arkasından, Çelikbaş arkadaşımız D. Parti na
mına konuştu, dedikten sonra ezcümle dedi ki 
diye başladı; burada hakikaten kendilerini bü
yük bir zevkle dinlediğim Çelikbaş arkadaşımı
zı radyoda da bir kere daha ve tamamen dinle
mek zevkine ermiş oldum; Bu olmamalıdır. 4 
satır oradansa, 4 satır da buradan, veyahut 44 
satır oradan, 44 satır buradan. Radyo milletin 
sesini dalgalar üzerinden dünyaya yayan bir 
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I müessesedir. Milletin güzel sesini dünyaya ya-
I yan bu müesseseyi bir partinin vasıtası halinden 
I çıkarmalıyız. Memleketçi politika bunu icabet-
I tirir. Bir vilâyette bir vali, vatandaşa eşit 
I muamele yapacaktır. Ben de gittiğim zaman 
I aynı muameleyi göreceğim , sen de.. Bir vali 
i böyle hareket etmedi mi derhal çekeceksiniz ve 
I çekin. Böyle hareketlerdir ki memleketi istedi-
I ğimiz mânevi huzura kavuşturur. Mesele bura-
I dadır. Bunu ifade ediyoruz ve diyoruz ki, Hü-
I küm et bu memleketin Hükümeti olmak vaziyeti 
I içinde bulunmalıdır, millî birliği korumanın 
I şartı budur. 

Biz C.'H. P. Partisi birinci Adnan Menderes 
I Hükümetinin icraatını gözden geçirirken, bu ic-
[ raatm memleketin beklediği icraat olmadığından 

bahsetmiş, bunun delillerini verirken idarî, malî 
muhtelif konular üzerinde durarak misaller ver
miştik. Sayın Menderes (benden rakam istediler. 
Emisyonun bizim bıraktığımız zamandan bugü
ne kadar gösterdiği artış 100 milyon civarında
dır, Senedat cüzdanındaki rakamları bize ver
miş olsalar, hakikaten iş hacmi ile mütenasip mi
dir, değil midir, fikrimizi beyana imkân bula-
(bilirdim. Eskisi giîbi bu rakamlar neşredil-
memektedir: 

Hayat pahalılığının artmış olmasının sebep
leri meyanmda, lüzumlu tedbirlerin alınmaması
nın hissesi büyüktür. Misal vermiyeceğim, büt
çe konuşmalarında bunların üzerinde çok durul
muştur. Tekrar etmeğe lüzum görmüyorum. 

Gerek malî ve gerek iktisadi sahalarda lü
zumlu olan tedbirlerin alınmamış olduğu bir 
realitedir ve bu realiteler mukadder neticelerle 
karşılaşmakta mukadderdir. 

Arkadaşlar; Sayın Köprülü ve Saym Mende
res'in dış politika üzerindeki konuşmalarımızı 
takdirle karşılamalarını bizi anlamak yoluna 
dönmenin bir delili olarak alırız. 

Biz ötedenfoeri, daima ayni prensipler üzerin
de durmuşuzdur. Bizim dış politika üzerinde 
ileri sürdüğümüz ihtlrazi kayıtlar metodlara mü-

1 teveccühtür. Biz dış politikada, hattâ Kore me-
i selesinde dahi aynı prensipleri ileri sürmüşüz-

dür, işin daha evvelden Meclise getirilmesi lâ
zım geldiğini, bunun konuşulması icabettiğini 
ileri sürmüşüzdür. 

Sayın Köprülü dediler ki : "Biz Meclis'siz iş 
görmek zihniyeti içinde değiliz. Aldığımız ka
rarlar hüsnü niyete makrumdur.'' 
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Neticeleri Meclise getirmek, konuşmak fay

da etmez. Evvelden getirip konuşmak icabeder. 
Bugün bahis mevzuu olan, memleketimizin cihan 
hâdise ve tertipleri içinde emniyet tedbirlerini 
sağlamak ve tamamlamaktır. Hükümetin bu va
dideki gayretlerini, teşebbüslerini desteklemeği 
millî vazife biliriz. (Bravo sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın
da başkanlığa verilmiş beş tane önerge vardır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi beş arkadaş söz istedi. 
Verilen kifayeti müzakere takrirleri program 
üzerindeki görüşmelerin kâfi olduğunu ileri sü
rerek reye konulmasını istemektedir. Bunu re
yinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkalaşlar, Hükümet, programını oku
du ve sonunda muhterem heyetinizden itimad 
istedi. 

Şimdi kutuları koyacağız, reylerinizi kullan
manızı rica ediyorum. 

(Ad çekildi) 
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Yozgad seçim çevresinden başlıyarak oyları 

toplıyacağız. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Rey vermiyen arkadaş var mı? 

Tekrar ediyorum rey vermiyen arkadaş var mı? 
Oy toplama işi bitti. 

Rey verenlerin sayısı (396) dır, itimat eden
ler (346) 

(Soldan alkışlar). Kırmızı rey verenler (50) 
dir. 

(Soldan alkışlar arasında Başbakan kürsü
ye geldi) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Çok aziz arkadaşlarım, itimadınıza maz-
ihar kılmak suretiyle uhdemize tekrar yükle
miş olduğunuz mesuliyetin mânasını ve icapla
rını takdir ederek şükranlarımızı, gerek kendi 
namıma, gerekse Hükümet arkadaşlarım namı
na, cümlenize arzederim. (Soldan şiddetli alkışı-
lar) 

BAŞKAN — Ayın dördü Çarşamba günü 
saat 15 te toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 21,20 

« • » 
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Adnan Menderes'in Başkanlığı altındaki Bakanlar Kuruluna verilen güven oyunun sonucu 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevke tnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

(Gh 
Üye sayısı 487 

Oy verenler 3g6 
Güven oyu 

Güvensizlik oyu 
verenler : 346 
verenler : 50 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık Milletvekillikleri 1 8 

[Güven oyu verenlerJ 

Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoglu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Sarp özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

iven oyu verilmiştir) 

Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
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Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
îhsan Altmel 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 

Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerim zade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rıfat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA I 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand | 
Sıtkı Salim. Burçak I 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Mıtrad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu | 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 
îhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar | 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıflar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik îleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 
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SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

• 

AĞRI 
Halis öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın (1.) 
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Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

1 Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

[Güvensizlik 

Cavit Yurtman 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 

[Oya katıl 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 

BURSA 
Mithat San 

ÇANAKKALE * 
Nihat lyriboz 

— 12 

. 1951 0 : 2 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 

oyu verenlerJ 

Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

Imtyanlar] 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Î6 — 

Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 

Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdaroğ 
lu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Atıf Topaloğlu 
SİNOB 

Server Soımuncuoğlu 

TOKAD 

Zihni Betıl 
TRABZON 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Hasan Osma (1.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
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GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoglu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Haindi Başar 
do 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
(t) 

-

Aydın 3 
Balıkesir 1 

Bilecik 1 
Bursa 1 

Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay (î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMOU 
Fahri Kejçecioğlu 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe (î.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

[Açık Millet 
Çanakkale ' 1 
Denizli 1 

-
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (Ba
kan) (î.) 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

Şükrü Uluçay 
SEYHAN 

Reşad Güçlü 
SttRD 

Şefik Türkdoğan ( t ) 
SÎNOB 

Cevdet Kerim încedayı 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
TTflflfln R a i m 

UEFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Suat Başol 

vekillikleri] 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Sivas 1 
Zonguldak 1 
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