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1. — GEÇEK TOTANİK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Başbakan Adnan Menderes Hüilifaetin pj*» 

gramını okudu ve görüşülmesinin Çarşamba gü
nüne bırakılması kabul olundu. 

Komisyonlar için oylar toplandı ve ayrıla-
nıncaya kadar Birlerime ara venlli. 

İkinci Oturum 
Komisyonlar için yapılan seçimin sonucu 

Sorular 

Ordu Milletvekili Feyzi Bozteşe?âi% O&ş&ı 
halkının ihtiyacı için tarım kooperatifi emrinde 
bulunan mısırın uzun kredi ile muhiae, va±ajıct&§-

larj 
mi 

bildirildi. 
\ 1'. V . 19§0 Çarşamba günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan * Kâtip 

çel Milletvekili Konya Milletvekili 
R. Kmralt&n U. N. Yiğiter 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

M. Kurbanoğlu 

dağıtılmasına dair olan sözlü sorusu, Ekono-
be Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir (6/1) 

2. — HAVALE EDtLEir KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin 
Estirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek-

lenmesi hakkında Kanun tasarca (1/6) (içişleri, 
Aıdalet vje;BüA§&KoBaisyonlarınte); 

2. -—Türkiye ile İtalya arasında imza edilen 
Dostluk, Uzlaşma ve Adlî Tesviye Andlaşmasmın 
onanması hakkında Kanun tasarısı (1/7) (Dışiş
leri ve, Adalet Komisyonlarına); 

Teklif 
3. —• İdareci üyeler Kurulunun, Nakil Vasi 

talan hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna ek 4832 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 

Kaiıun teklifi (2/3) (Bütçe Komisyonuna); 
Tezkereler 

— Bayındırlık Bakanlığı 1950 yılı Bütçe
sin: n 602 nci bölümünün 3 neü (yer sarsıntısı ve 
diğîr âfetlerden zarar gören bölgelere) madde
sin ) 5607 sayılı Kanuna dayandarak 2 500 000 
lin lık ek ödenek verildiğine dair Başbakanlık 
tez; teresi (3/18) (Bütçe Komisyonuna); 

5. — 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen 
hastabakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta geçen sü
re! irinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayılmı-
ya(ağmm yorumlanmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/19) (Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonlarına). 

B Î R Î N C Î O 
Açılma saati 

BAŞKAN— Başkanvekili - YIRO. 
KÂTİPLER : KURBANOĞLU (Muzaffer - Manisa), AYBAB (Raif - Bursa) 

-«•»• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — ANDÎ qı 

ÜBUM 
15 

LI (Bitki - Balıkesir) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel ye
min etmemiş arkadaşlarımıza yemin ettirece
ğiz. 

— 42 

ME 

Güreli (Enver - Balıkesir). (Andiçti) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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4. — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADNAN MENDERESİN KURDUĞU HÜKÜMETİN 

PROGRAMI 

BAŞKAN — Söz Faik Ahmed Barutçu'nün
dür. 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar, yeni bir iktidarın ilk Hükü
meti olan Adnan Menderes kabinesinin progra
mını lâyık olduğu ehemmiyetle tetkik ettik. Üç 
milyondan fazla vatandaşın oyları ile muhalefet 
vazifesine çağrılmış olan C. H. P. Meclis Gru-
pu, program hakkındaki görüşlerini bu millet 
kürsüsünden Büyük l^eclise ve bütün yurda 
duyurmakla bir borcu yerine getirdiğine inan
maktadır. C. H. P. muhalefette bulunduğu 
müddetçe daima ve yalnız fikir ve prensipler 
üzerinde durmayı şiar edindiğini yeni Meclis 
dönemimizin daha başlangıcında ifade etmek is
ter. 

iktidar Partisi tarafından fikirler ve pren
sipler ortaya kondukça ve bunların tatbikinin 
ker safhasında murakabe vazifemizi yerine geti
receğimizi beyan ederiz. Murakabemiz sadece 
beğenilmiyen hususları belirtmekten ibaret kal-
mryaeaktır. İyi güzel ve doğru bulduğumuz 
noktaları da açıkça işaret edeceğiz. 

Hükümet programına bu zaviyeden baktığı
mız zaman gözümüze çarpan noktalar şunlar ol
muştur : 

1. Başbakanın Yüksek Heyetinize sunduğu 
Hükümet programının daha başında hukuki 
prensipleri bakımından yanlış telâkkilere yol 
açacak bir ifade tarzı bulunmaktadır. Adnan 
Menderes, Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin 
« ilk defadır ki... millî iradenin tamı ve serbest 
tecellisi neticesinde millet mukadderatına hâkim 
olmak mevkiine gelmiş bulunduğunu » söyledik
ten sonra Yüksek Heyetinizin Sayın üye
lerini - şüphesiz haklı olarak - « Türk Mil
letinin hakikî mümessilleri » diye selâmla
maktadır. Millet iradesinin gitgide daha 
tam w mütekâmil bir tarzda belirtilmesini sağ
lamak,. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuru
luş tarihi olan; 23 Nisan 1920 den heri, değişmi-
y&SL bir gaye olmuştur. Dokuzuncu Büyük Mil
let Meclisi bir öncekine nazaran daha mütekâmil 
bir msul ile seçilmiştir. Sekizinci Büyük Millet 
Meclisinde Yedinciye kıyasla daha mütekâmil 
bir ş^emile^ yani tek dereceli seçim, çok partili 

mücadele ve serbest münakaşa havası içinde se
çilmişti. (Soldan, hâşa, hâşa sesleri). 

Millet temsilcilerini seçmek konusunda te
kâmülün son haddine vardığını iddia eden bir 
memlekete dünya üzerinde raslanamamıştır. 
Bizde ise, tecrübenin ilk safhalarında bulu
nulduğu aşikârdır. Demokrat Parti iktidarının 
seçim usullerimizi daha da mütekâmil bir hale 
getirmek için gayretlerini esirgemiyeceğini ümit 
etmek hakkımızdır. C. H. Partisinin çoklukta 
olduğu 1946 - 1950 döneminde, B. M. Meclisi ve 
Hükümetler, iktidarın rahatça el değiştirmesini 
mümkün kılacak tedbirleri, Türkiye tarihinde 
ilk defa olarak, samimiyetle benimsemiş ve tat
bikim teminat altında tutmaya muvaffak olmuş
lardır. 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce 
bizzat Sayın Adnan Menderes, şiddetli baskılar 
yapıldığını ve bâzı yerlerde seçime girmemeyi 
düşündüklerini ilân eylemiş idi. Milletin, tem
silcilerine hakiki temsilci'er olarak bakmasını 
kolaylaştıracak tekâmüllerden biri de, bütün 
partilerin yalnız kazandıkları değil, kaybettik
leri seçimleri de hulûs ile kabul etmeye, alışma
ları olacaktır. (Bravo sesleri) 

2. 14 Mayıs tarihinde « normal » sayılan 
bir yeni «devir» açıldığı söylenmektedir. Türki
ye'de yeni devir Cumhuriyet ile açılmıştır. 14 
Mayıs bugünkü iktidar partisini normalleştir
miş, Devlet ve Hükümet mesuliyeti altında ça
lışmanın ehemmiyetini idrak etme bakımından 
kendisi için yeni bir «devir» olmuş ise, memle
ket hesabına seviniriz. 

3. Hükümet programları umumiyetle ya
pılacak işler, alınacak tedbirler hakkında sarih 
beyanlar ihtiva eder. Menderes Hükümeti yük
sek heyetin huzuruna bir yenilikle çıkmıştır. 
Programındaki sözlerin yarısından fazlasını 
kendilerinden önceki iktidarın 30 yıllık icraat 
devresini tenkide hasretmiştir. Bir muhalefet 
partisinin iktidara karşı kullanacağı üslûp ve 
usul ile kaleme alınmış olan tenkidi er, hakikat-
larm ifadesi olsaydı, muhalefetten yeni çıkmış 
obuanın alışkanlığı der, bunlar üzerinde dur
maya lüzum görmezdik. Henüz iktidara gelen bir 
partinin ilk Hükümeti olarak «karşısında bulun
duğu müşküllere ve memleket işlerinin umumi 
manzarasına bir göz atmayı faydalı gören ve 
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bilhassa ellerine mamur bir vatan devredilmek
te olduğu iddialarına karşı bugünkü durumun 
umumi efkâr önünde açıklanmasını zaruri sayan 
Hükümet, şunları söylemekle işe girişmektedir: 

«Bir memlekette hükümetlerin en değersizi 
/ bile uzun müddet iş başında kaldıktan sonra, 

şurada ve buradavücuda getirdiği bâzı eserleri 
göstererek övünebilir. Fakat her hangi bir Hü
kümetin vazifesinde muvaffakiyet derecesinin 
hakiki ölçüsü ancak başardığı işlerle elinde 
mevcut imkânların karşılaştırılması neticesinde 
taayyün eder». (Soldan, çok doğru sesleri) 

Bu sözlerle 1920 den 1950 ye kadar sürmüş 
olan bütün bir devrin kötülenmek istendiği aşi
kârdır. Cumhuriyetin bu memleketi nasıl peri
şan bir halde devraldığı Atatürk'ün büyük nu
tuklarında açık şekilde tasvir edilmiş bulun
maktadır. Memleketin yabancı istilâsından kur
tulması, inkılâblarni yapılması, ekonomik, sosyal, 
kültürel bakımlardan Türkiye'nin yeniden do
ğuşu veya uyanışı devri diye haklı olarak dün« 
yada nam almış bir millî kalkınma ve yükselme 
devrinin bu derecede insafsız bir tasvir ile yâ-
dedilmesi esef verici bir olaydır. Hele bu kötü
lemenin iktidara yeni gelmiş ve henüz hiçbir 
icraat göstermemiş bir partinin hükümetinden 
gelmesi ayrıca elem vericidir. «Hükümetlerin en 
beceriksizi» isnadı altına alınan o Hükümetler
de bugünkü iktidarın yüksek şeref vazifelerine 
getirdiği sayın zevattan bâzılarının da baş me
suliyet mevkilerinde yer almış bulunduğu ha
tırlanırsa, ithamdaki garabet büsbütün acıklı 
bir hal alır. (Sağdan alkışlar) 

Eğer, Hükümet programı gibi tarihe geçe
cek bir vesika bahis mevzuu olmasa idi; mazi
nin takdir, tenkid veya müdafaası artık tarihe 
bırakılmalıdır, diyebilirdik. Fakat, memleketin 
kendisinden sadece icraat beklediği bir hükü
met, polemiğe saptığına göre, memleketi ne va
ziyette devraldıklarını, biz de belirtmek zorun
da kalıyoruz. 

Arkada bıraktığımız şon otuz yılda başarı
lan işlerle, elde mevcut imkânları - Hükümet 
programında gösterilen arzuya uyarak - tesbit 
edelim, önce, elde mevcut imkânların neler ol
duğunu hatırlamakta fayda vardır: 1920 den 
1923 e kadar bu memleket ölüm kalım mücade
lesi yapmış ve kazandığı zafer, elde ettiği sulh 
ile şertef imtihanını başariyle vermiştir. 1923 
Türkiye'sinin manzarasını göz önünde canlan-
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dırnuak, o tarihte elde ne imkân bulunduğunu 
gösterir. 

Türk Milletinin, 1912 den itibaren, savaş 
halijıde bulunduğunu bir tarafa bırakalım. Bi
rincil Cihan Harbi, bütün dünya için, dört sene, 
Türle Milleti için sekiz sene sürmüş ve memle-
ketijı en mamur kısımlarını, temeline kadar ya
karak harap bırakmıştır. 

Birinci Cihan Harbinden kısa bir zaman 
sonra başlıyan dünya ekonomik buhranı Tür
kiye'yi de büyük mikyasta sarsmış ve bu hal, 
1934 senelerine kadar devam etmiştir. Bu za-
manjda ve bundan sonra,»1939 a kadar, Türk va
tanı; azgın istilâ emeli peşinde koşan bir Akde
niz (devletinin tehdidi altında yaşamıştır, 1939 
dan] 1945 e ve 1945 ten bugüne kadar da İkinci 
Cihin Harbinin ve Üçüncü Cihan Harbi kaygı
larımın yalnız askerî ve siyasi değil malî ve eko
nomik tazyikleri altında kalkınmaya çalışmış
tır. i Güçlükleri ve imkânları bu kadar aşikâr 
olan bir tarih devrinde memleketimiz harabele
rini (tamir etmiş; malî ekonomik ve endüstriyel 
birçpk eserler vücuda getirmiş yurdun iç politi-
kasıjada Cumhuriyetin halk idaresini en son 
merhalesine vardırmış, dış politikasında büyük 
Avrupa ve Amerika devletleri müttefiki, dostu 
ve $ynı medeniyet yolunun yolcusu haline gel
miş,) Garbî ve Şimalî Avrupa memleketleri aile
sine! girmiştir. (Sağdan alkışlar) (Soldan; hepi
miz [beraberdik sesleri) 

İçerde huzuru ve istikrarı ve dışarda emni
yet ve itibarı sağlamış olan bir memleketin, iki 
cihajı harbinin güçlükleri içinde pek büyük 
şeyler yapmış olduğunu teslim etmek için en 
ufalj bir insaf kâfidir. (Soldan, insaf sesleri) 

Sütün dünyada hayranlık uyandırmış olan 
yirnjinci asır eserinin, yani «Türkiye Cumhuri
yeti^ ıin», hiçbir şey olmadığını resmî bir ağız
dan (duymak, hazindir. 

SJAROL (Mükerrem - İstanbul) — Bir haki
kattir, maalesef. 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — 
Bugjinfcü netice, biraz önce işaret ettiğimiz veç
hile (başlangıçta pek mahdut imkânlardan fay
dalanmaya çalışılarak ve adım adım genişleti-
lerel: elde edilmiştir. Maliye, iktisat, ziraat, eği
tim, sağlık sahalarında memleketin gerçek du
rumunu *bir de Hükümet programındaki tenkid-
leri 

4* — 
ele alarak belirtmeye çalışalım. Yüksek 
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Heyetinizden bu gayretinizi müsamaha ile kar
şılamalarını rica ederiz. Çünkü bu suretle bü
tün bir Cumhuriyet devrinin müdafaasını yap
mış olacağız. 

1. Devlet Bütçesinin kolayca indirilemiye-
cek yükler altında bulunduğu, gelecek yıllara 
sâri taahhütlerin bu yükleri artırdığı, gelir 
kaynaklarının kısırlaştığı, Gelir Vergisi ihdası 
suretiyle atılmış olan malî adımın nereye gide
ceğinin belli olmadığı, yekûnları her yıl artan 
ve açıkları her yıl kabaran bütçelerden istihsa
li artırmayı sağlıyacak tahsisat ayrılmadığı, 
Devlet borçlarının iki buçuk milyara yaklaştığı 
ileri sürülmekte, israflardan ve Devlet teşkilâ
tının genişliğinden şikâyet edilmektedir. 

SOLDAN BİK MİLLETVEKİLİ - r Çok gü
zel söylemiş! 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — 
llerliyen ve bugünkü medeni milletler seviyesi
ne ulaşmak azminde olan fbir memlekette büt
çelerin her yıl bir evvelki yıla nazaran artması 
gayet tabiîdir. Memleketin kalkınması için giri
şilen teşebbüslerin bütçe ile karşılanamaması 
halinde açıkları iç veya dış istikrazlarla kapat
mak kadar da ta'biî bir şey olamaz. (Soldan, 
maşaallah, maşaallah sesleri) Eğer bütçelerimiz 
'bu görüşle tetkikten geçirilecek olursa varıla
cak netice bir tenkid konusu olmaktan çıkar. 

1923 ten 1950 malî yılı başına kadar bütçe
lere konulan ödeneklerin miktarı 14 milyar ci
varındadır. Bunun yüzde 15,72 si yurdun ima
rına ve cihazlanmasma sarfedilmiştir. Bu nis
pet 1923 - 1938 de yüzde 14,22, 1939 - 1949 da 
ise yüzde 16,23 tür. Har D yılları içinde Millî sa
vunma hizmetlerindeki artış da göz önünde tu
tulacak olursa, bütçelerimizin yapıcılığı hak
kında verilecek hüküm daha çok ehemmiyet 
kazanır. Borçlarımızı, memleketin kalkınması 
için yapılan masraflarla, 26 yıl içinde bütçeleri
mizin umumi yekûnunun yüzde 42,48 ini bel-
eden Millî savunma masraflariyle karşılaştırın
ca, çok görmek de insafsızlık olur. Kaldı ki, bu 
borçların tamamı da yalnız Devlet bütçesine 
yük olmamaktadır. 

Bütçede tasarruf, Devlet masraflarının ye
rinde sarf edilmesini temin eylemektir. Tasar
ruf hizmetleri kısmak veya yapmamak mâna
sına alınamaz. Bu bakımdan, Devlet bütçesin
den ödenek indirilmesi kabil görülmüyorsa bu, 
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bütçenin hizmetlere göre tahsis edildiğini ifade 
eder. 

Gelir kaynaklarımızın dana verimli bir hale 
getirilmesi için Halk Partisi hükümetlerinin bir 
vergi reformuna doğru gittikleri malûmdur. 
Gelir Vergisi vergi adaletini temin etmek ba
kımından atılmış bir adımdır. Muamele Ver
gisinde yapılan çalışmaların müspet neticeleri 
yeni Hükümete devredilmiştir. Bizim de takip 
etmekte olduğumuz politika Vasıtalı vergilerin 
azaltılmasına çalışmak ve Vasıtasız vergiler 
membalarını kuvvetlendirmek suretiyle vergi 
adaletini mümkün olduğu kadar yerine getirmek 
idi.. (Soldan ,oo! sesleri) Yalnız Hükümet be
yannamesinden vergi ıslahat işlerinin, Gelir Verr 
gisinden alınacak neticelere intizaren geriye 
bırakıldığını öğrenmek bizi üzmüştür. 

Gelir kaynaklarımızın kısırlaştırılmış olma
sı iddiası, vergi yükünün Millî gelire olan 
nispeti ile karşılaştırılmadıkça bir mâna ifade 
etmez. Tetkik edilince görülecektir ki, vergi 
yükümüzün Millî gelirimize olan nispeti diğer 
memleketlere nazaran yüksek değildir. Bunda 
da bilhassa müstahsili himaye sistemimizin 
müessir olduğunu söylemek isteriz. (Soldan, ma-
şaallah sesleri) 

İsrafa gelince; bu çok sözgötüren, türlü gö
rüşlere göre değişen bir konudur. İsraf sadece 
bir itham şeklinde ileriye sürülür ve yerleri 
gösterilmezse cevabı bulunamaz. Bütçe üzerin
de tesir bırakacak hakiki israflar bulunur ve 
önlenirse kendilerini ancak destekleriz. 

2. 1950 Bütçesi için de: 177 milyonluk 
açığın 155 milyon lirasının Marshall Plânı yar
dımından karşılanacağı, halbuki bunun için özel 
anlaşmalar gereğince taraflar arasında mutaba
kat yapılamadığı, bunun bütçenin tatbikından 
evvel yapılması icabettiği ileri sürülmektedir. 

Marshall Plânı yardımından 155 milyon lira
nın Amerikan Yardım Kanununa göre bütçemi
ze ithali bütçe Meclise sevkedilmeden önce 
alâkalılarla görüşülmüş ve Bütçe Kanununun 
3 ncü maddesi bu görüşmeler sonunda varılan 
mutabakata uygun olarak hazırlanmıştır.. Ancak 
bunun kullanılması, yine Amerikan Kanununa 
göre muayyen usullere bağlı bulunduğundan 
bunu da halletmek için görüşmelere arasız de
vam edilmiş ve bu maksatla Amerika'ya bir he
yet de gönderilmiştir, (Soldan, gürültüler, 
«Hem ne heyet» sesleri) Bu heyet Amerikan 
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makamlariyle mutabakata varakdığını telgrafla 
bildirmişti. Bu itibarla zamanımızda bu konuda 
pvensipi. halledilmemiş bir mesele bırakılma
mıştır. • 

Sıraısı gelmişken Hükümete şu noktayı ha
tırlatmak isteriz. Marshall Yardımından fayda
lanmak, dâvalarımızın iyi müdafaa ve takipedil-
mesine ve Amerikalı mükelleflerce ödenen pa
raların yerinde harcandığına kendilerinin inan
dırılmasına bağlıdır. Bu işe verilen ehemmiyetin 
ifadesi olarak kurulan Bakanlığın Hükümetçe 
boş bırakılm asındaki isabetsizliğini belirtmek 

3. 1950 Malî yılı içinde gelirlerde ehemmi
yetli Mr gerileme'olduğu hakkındaki iddiaya 
•geliıa&e: Şimdiye kadar bütçe tahminlerine göre 
tahsil edilmesi lâzımgelen miktarlara nazaran 
az da olsa bir gerileme olduğu görülmektedir. 
Bu, gelir kaynaklarındaki azalmadan değil, tâli 
etemanlarm vatandaşlara bâzı vergilerin kaldırı
lacağı ve bâzılarının da indirileceği hakkında 
yaptıkları geniş propagandalardan ileri gelmek
tedir. (Soldan gürültüler). Hükümet mevcut 
vergiler hakkında sarih görüşünü acele ifade 
etmedikçe, tahsilat seyrinin daha da ağırlaşma 
ihtimalini göz önünden uzak tutmamak icabeder. 
(Sağdan, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Beş dakikanız var. (Soldan, de
vam etsin sesleri). 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — 
4. Devletin takip ettiği istikraz politikasının 

isabetsizliği ve bu arada istikraz imkânları da
raldıkça faiz hadlerinin yükseldiği ve 1949 da 
çitearılan tahvillerden ancak dörtte birinin satı
labildiği söylenmtektedir. 

Devlet tahvillerinin Osmanlı İmparatorluğu 
aaaaanındaki durumunun, memlekette Hazineye 
harsı itimadı ortadan kaldırdığı bir hakikattir. 
Cumhuriyet devrinde :lk deneme istikrazı 1933 
te yapılmıştır. Bu istikrazın ikramiyesiyle bir
likte fam yüzde 7 idi. Bu tahvillerin rağbet gör
mesi, halkı tasarrufa teşvik etmesi bakımından 
da ehemmiyetli görülmüş ve bunu diğer dahilî 
istikrazlar takip etmiştir. Faiz piyasasının bir 
ifflemlebetin iktisadi şartları ve sermaye miktarı 
üe sıfcı münasebeti bulunduğu aşikârdır. Devlet 
tahvillerinin faizi 1947 ye kadar yüzde 7 kalmış 
ve bu yıldan itibaren yüzde 6 ya indirilmiştir. 
Binaenaleyh faiz miktarının artırıldığı hakkın
daki iddiada maddi bir hata görülmektedir. 
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1949 da çıkarılan tahvillerden, tasarruf, irat 

sa] ıipleriyle tüccarların, şirketlerin, bankaların 
ahiliği miktar yüzde 5â,53 tür. İhracı mütaakip 
bu nispet artmıştır/Burada da Hükümet prog
ram nında hataya düşülmüştür. Devlet tahvilleri
nin piyasadaki ihraç kıymetlerinin fevkında mu
amele görmesi, tasarruf sahiplerinin gösterdiği 
aljikanm sarih bir ifadesidir. 

5. Altın stokumuzun 214 tondan 137 tona 
dij sürüldüğü ve dört tonunun da terhin edildiği 
b^yan edilmektedir. Harb yılları işinde çekilen 
bijyük mahrumiyetler pahasına toplanan altının, 
harb sonunda, ithalât imkânları hâsıl olunca, 
bıj. mahrumiyetleri önlemeye ve diğer taraftan, 
yıpranmış, olan teçhizatımızın yenilenmesine sar-
f edildiğini yeni Hükümet farketmemiş görün
mektedir. (Soldan gülüşmeler, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale elme-
yia! 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — 
6. Devletçiüğimiz, devlet kapitalisstliği ile it-

foijpa. ediliyor. Bu yanlış, bir görüştür. Çünkü 
Dlîvlet kapitalizmi ferdî ve hususi teşebbüsü in
kar eden ve bütün işletmeciliği kendinde top-
lıjran bir sistemdir. Bizim devletçiliğimin, huau-
sii sermayenin yapamıyaeağı isteri yapan, mem-
lej ketin kalkwımas3aaı, beklemeden temin etmeye 
çalışan bir sistemdir. 

(Soldan bir milletvekili - Gazoz, gaza&l) 
BARUTÇU (Faik Ahmet - Devamla) —• 

Devletçiliğimiz muasır medeniyete bir an evvel 
kavuşma gibi memleketimizin tarihî ve hayati 
zaruretinden doğmuştur. 

Hükümetin programı her işte kendisine reh
ber olacak dört esas mihver etrafında toplan-
mjaktadır. Bunlardan birincisi Devlet Bütçesine 
taallûk etmektedir. 

Devlet hizmetlerinden âzami tasarruf etmek, 
Devlet masraf ve külfetlerini asgariye indir
mek, bütçeyi iktisadi bünyemizle mütenasip bir 
hiıle koymak ve hakiki mânasiyle muvazeneli 
bjr bütçe yapmak. 

Hükümet hangi hizmetlerden, hangi masruf
lardan indirme yapacağını belirtmemiştir. Esas
lı hizmetler bir tarafa bıkarılmadan yaplacak 
tasarrufları memnunlukla karşıbyacağız. Yal
nız Devlet, memleketimizde mühim birçok işler-
14 karşı karşıyadır: Sulama, yollar, tarım, millî 
f i t in i , sağlık mevzularında bitirilmesi gereken 
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bti^öl: işler v a r t e . Bunların tahakkuk ett ir i l^ 
Mîntesrıçin bütçe kaynakları kâfi gelmezse Hü
kümet istikraz imkânları aramaya çalışmalîdır. 

îkmeisi esas iktisadi eihazlandırmayı sürat
lendirmek, üçüncüsü b i r envestisman plânı yap
mak, dördüncüsü de istihsali devletin zararlı 
müdâhalelerinden ve her çeşit bürokratik en
gellerden kurtarmak şeklinde ifadesini bulmak-
tachr. 

Bu esasların çeşitli memleket mevzulariyle 
karşılaşmasında ne giM Hükümet tedbirlerine 
inkıltp-Edeceği noktasında^ ise program bizi ay-
dmlatmamaktadır- Devletin elinde bulunan mües
seselerden bâzılarının hususi sermayeye devro-
lunacafını ve gene hususi teşebbüsün yapamı-
yaeaği işlere devletin teşebbüs edeceğine dair 
isaf etlerin hangi mevzulara taallûk ettiği görül
dükçe mütalâamızı söyliyeeeğiz. Yalnız millî 
sermaye ve emekle meydana getirilen müessese- . 
lerin hususi ellere devri konusunun bütün mille
ti ilgilendirecek nazik bir konu olduğuna ehem
miyetle işaret etmek isteriz. 

Bir yandan dünya ekonomisi içinde ve onun 
usulleri dâhilinde çalışan bir Avrupa memleketi 
olan Türkiye'nin, öte yandan iktisadi sahadaki 
iktisaplarını ve yapacağı hamleleri korumak gi
bi görevleri vardır. Bu noktada gözlerimiz, tabia-
tiyle gümrük tarifeleri politikasında Hükümetin 
taMbedeeeği yol üzerinde durmuştur. 

Hükümet programında bize bu hususta söy
lenen şeyler çok müphemdir. Filhakika memle
ket ihtiyaçlarının inkişafına imkân verecek tarz
da tarifelerin yeniden ve toptan gözden geçirile
rek kanunlaştırılacağı ifade edilmektedir. Bu ifa
deden maalesef birşey anlamak mümkün olmu
yor. 

Zira tarif e konusunda bahis mevzuu olacak 
şey, memleket ihtiyaçlarmn inkişaf' ettirilmesi 
değildir. Bu ihtiyaçlara cevap vereeek faaliyet
lerin inkişafı bahis mevzuudur. 

B»; intevKöA programda bir kere daha temas 
edilmiştir. Tarım politikası bahsinde, (Vergiler 
ve gümrük tarifeleri sistemleriyle ziraatimizi 
kavvetlendirmek çareleri) nin aranacağı söylen
mektedir, Partimizin mazisi, bizi ziraatimizin 
korunmasında birinci derecede sevinecek olanlar 
arasmda bulundurmaktadır. Fakat Hükümetin 
şa birkaç satırda, ifadesini bulan gümrük tarife
leri politüsasmı atayacak sanayi muhitlerimizin 
duyacağı endişeyi de gözden kaçılmayız. 
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Devletin ete alacağı işlerin uzum vadeli ünle

mi bir plâna bağlanmaksuretiyle ökeden iherkes-
çe bilinmesi imkânının teminine dair Hükümetin 
beyannamesinde bir kayda tesadüf etmiyoruı. 
Vaktiyle muhalefet saflarında hararetli tartışma
lara konu teşkil etmiş olan bu plân mevzuunu 
Hükümete hatırlatmak isteriz. 

Hükümet programında, sair yerlerde olduğa 
gibi, dış tic&net mevzuunda da tenkidi kısım 
üzerinde durularak asıl Hükümetin takibedeeeği 
yolun ifadesine aynı önem verilmemiştir. 

Sadece bir yekûn mukayesesi Hükümeti dış 
ticaretimizin 19&4-1986 devresine dahi ulaşmadığı 
hükmüne sevketmekte buna mukabil harb yıllian-
nın yıkıcı tesiri altında çıkan dış ticaret hacmi
nin 1946 dan beri nasıl süratle bir kalkınmaya 
kavuştuğu noktası üzerinde durulmamaktadir. 
Kaldı ki, 1934 - 1936 yıllarında ihraç ettiğimiz 
halde bu gün memleketimiz ihtiyaçlarında kul
lanılan maden, kömürü, hububat gibi unsurlar ha
riç tutulduğu takdirde bahsi geçen devrenin 
aşıldığı dahi görülür. 

Dış Ticaret mevzuunda Hükümet programı 
« Dış Ticaret rejimimize kati bir istikrar ver
mek lüzumuna şiddetle kaniiz » demektedir. 
Hükümetin takip edeceği politikanın ne oldu
ğunu bu tek cümleden çıkarmak maalesef müm
kün olmuyor. İstikrar elbette faydalı ve bu
günün istihale temayülleri içinde imkân oldu
ğu kadar teminine çalışılır bir şeydir. Fakat 
Hükümet hangi politikayı devamlı ve müstakar 
hale koymak istiyor? Bunu söylemek elbette za
ruri idi. Zira, bu konuda Hükümetin sesi hu
dutlarımız dışında da müesseriyet taşır, (Şad
dan, bravo sesleri). 

Biz, dış ticaretimizi her gün biraz daha sunî 
payandal&rdam afcade olarak ve dünya ticaretine 
karışmaya elverişli bir halde size tevdi ediyoruz. 
Milletlerarası tediye sisteminin kurulmasında 
milletlerarası ticaretin ve bizzat memleketimizin 
menfaatini görerek Avrupa î ş Birliği camiasına 
sarih bir durum ile katılmış bulunuyoruz. Sana
yiimizin korunması zaruretini de ihmal etmek
sizin dünya ticaretinin serbestleştirilmesi eere-
yamnda yarimizi aldık. Bu durum, sarih bar-dış 
ticaret politikası ile beslenmek ister. Ümit ede
riz ki, Hükümet dış ticaret bahsinde istikameti 
malûm olmıyan bir istikrardan bahseteniş almak
taki kifayetsizliği tekdir edeeek TO Büyüfc Mee-
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lisi ve uinumi efkârı daha ziyade aydınlatmak 
hususunda istical gösterecektir. 

Hükümet ofisler üzerinde durarak icabeden 
kararları alacağım, söylemekle iktifa eylemekte
dir. 

Bir Hükümetin zaman ve şartlara göre, ica
beden kararları alması onun tabiî vazifesidir. 
Fakat programı değildir. 

Esasen 3 ofisimiz vardır. Ticaret Ofisi, Pet
rol Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi. Şu üç Ofise 
temas edildiğine göre bunlar hakkında ne yap
mak niyetinde olduğunu Hükümetin bilmesi ve 
bize de bildirmesi beklenirdi. Hükümeti bu hu
susta da kararsız, hazırlıksız buluyoruz. 

Bunlardan Ticaret Ofisi, anormal harb yula
rının, mahsulü olduğu için, bizim tarafımızdan 
tasfiyeye sevkedilmiştir. 

Petrol Ofisini, memleketimizde petrol ara
ma ve işletme mevzuları istikbal •vadettiği şu sı
rada, bugünkü hizmetlerine ilâveten daha bü
yük hizmetlere namzet telâkki ediyoruz. 

Hele Hükümetin bu bahse dokunup da, Top
rak Mahsulleri Ofisi üzerinde kararsız kalmasm-
dan endişe duyuyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi 
hububat politikamızın faal bir organıdır. 

Hububat müstahsıllarmı ve zamanına göre 
müstehliki korumak gibi hayırlı hizmetleri olan 
bu müessese hakkında sadece icabeden kararla
rın alınacağını 'beyanla iktifa etmek, Hükümetin 
hububat politikası hakkında da tatmin edici iza
hat vermesini lüzumlu kılmaktadır. 

Hükümet tekel mevzularından hangilerinin 
hususi teşebbüse devrolunacağmı ve hangilerinin 
Devlet elinde kalması gerektiğini bildirmemekte 
ve bu noktanın da ayrıca tetkik olunacağı anla
şılmaktadır. 

Partisinin programında yer almış olan devir 
prensipinin şu birkaç mevzudan hangisine tat
bik edileceğini iş başına gelirken söyliyefoilecek 
kadar Hükümetin hazırlanmış bulunması .gere
kirdi. 

Programda ele alınacağı ifade edilen zirai 
kredi dâvası bizim de eskiden beri üzerinde 
durduğumuz ve parça parça gerçekleştirmeye 
uğraştığımız bir dâvadır. Cumhuriyetin kurul
duğundan beri zirai kredi alanında katettiği-
miz mesafeyi burada merhale merhale belirt
meyi lüzumsuz buluruz. Sadece şunu iddia ede
biliriz ki, bugün zirai kredi alanındaki duru-

— 48 - i -

19150 0 : 1 
mumuz dünden çok farklıdır. Cumhuriyet 
hükümetleri zirai kredi müessesemiz olan Zira-
atj Bankasının gelişmesi, sermayesinin artırıl
ması için mevcut imkânlar nispetinde durak-
sıi; bir gayret sarf etmiştir. En son da Banka 
sermayesinin 300 milyona kadar artırılmasını 
sağlamıştır. Ayrıca Marşal Plânı kredisinden 
bankaya sermaye olarak 16 milyon dolar ve 
1950 Bütçesi ile de 16 000 000 lira ödenek sağ-
lajımıştır. 

Gene programda ziraat âlet ve vasıtaları 
meselesinin ehemmiyetle gözden geçirileceği 
söylenmektedir. 

Türk çiftçisinin yeni ve iyi teknik istihsal 
vasıtalariyle donatılması işi en büyük dâvalar
dan biri olarak Partimiz hükümetleri tarafın
dan ele alınmış bulunduğu için bu ciheti de 
memnuniyetle görmekteyiz. Cumhuriyet Hükü
metleri şimdiye kadar bu alanda, elindeki im
kanlara göre daima tedbirler almıştır. Son 
yılarda Marşal Plânı yardımlariyle memleke
timize mühim miktarda ziraat aletleri ve maki 
nelerinin girmiş bulunduğu unutulmamalıdır. 

Gfene programda ehemmiyetle gözden ge<f 
rileceği bahsedilen hastalık ve haşerelerle mü
cadele işinin de eskiden beri yürür bir iş oldu-
ğl.na işaret ederiz. 

tyi tohum ve tohumların ıslahı mevzuları
nın da gözden geçirileceği programda ifade 
edilmiştir. Halbuki, tohum ıslahı işi Cumhuri
yetin kurulduğu ilk yılların hemen sonunda 
elo alınmıştır. Bu işin zaman işi olduğu aşi
kardır. Bugün kurulu bulunan ıslah istasyon
larımızın ıslah ettikleri tohumlar vardır. Bu 
ıslah edilen tohumları üretmek için de 12 üret
me çiftliği kurulmuştur; bunlar yılda 100 bin 
tojaa yakın ıslah edilmiş tohumu üretip dâğıta-
cajs kapasitediı. 

Programın bir fıkrasına temas ederek su
ni;. kaydetmek isteriz ki; ziraat tekniğinin 

' Türkiye ölçüsünde ilerletilmesi istenildiği gibi 
kclay ve çabuk başarılacak bir iş değildir. Bu-
nıj.n i(Çİn bâzı ön şartların yaratılması ve bir
çok unsurların elde edilmesi gerektir. Bilhassa 
teimik eleman yetiştirilmesi hem zor, hem de 
zamana bağlı bir iştir, Partimiz hükümetleri 
bil: yandan ön şartları yaratmak, gerekli ele-
mjınları yetiştirmek, bunlar için zaruri müesse
seleri kurmak yolunda inkâr edilmez emek
ler sarfetmiştir. Yüksek Ziraat enstitüleri, Zi-
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raat mektepleri, teknik okullar ve kurslar ve 
diğer araştırma müesseseleri bu arada anılabi
lir. Bugün ziraat tekniğinin ilerletilmesi için 
hem şaftlar dünden daha elverişlidir, hem de 
elemanlar nispeten daha boldur. 

Programda topraklandırma işinin daha em
niyetli, pratik ve süratli usullere bağlanacağın
dan bahsedilmektedir. Bu konuya programda 
yer verilmiş olmasını memnuniyetle görüyoruz. 
Çünkü topraksızları ve toprağı yetmiyenleri 
topraklandırmak partimizin ötedenberi peşin
den koştuğu bir dâvadır. Bu dâvanın gerçek
leştirilmesi uğrunda alman tedbirler, girişilen 
teşebbüsler malûmdur. 

Hükümet programında kooperatiflere an
cak kredi mevzuu vesilesiyle yer verilmiştir. 
Bizim kanaatimize göre kooperatifçilik konusu 
yalnız zirai kredi işiyle ancak dokunulacak bir 
konu değildir. Bizim için kooperatifçilik konu
su iktisadi, içtimai ve teknik inkişafımızı sağ-
lıyacak ve sosyal ahengi ve uzlaşmayı gerçek
leştirecek bir konudur. Biz bu dâvanın bütün 
şümulü ile gerçekleştirilmesi hedefi peşindeyiz. 

Marşal yardımından getirtilen ziraat makine
lerinden münasip kısmının köylere maledilece-
ğine dair Hükümet programında bir kayda ras-
lanmamıştır. Bu büyük bir eksiktir. Bundan 
başka bu fırsatla memlekete giren mühim adette 
makinelerin kullanılması, bakılması ve tamirle
ri hususunda Hükümetin bizim aldığımız ted
birler üzerinde devam edici ve tamamlayıcı ta
savvurlarını beklerdik. Hükümet, programında 
şimdiye kadar bütçelerde ziraate ayrılan payla
rın azlığını belirterek geçmektedir. Bunun ya
nında ziraat bütçesinin kat kat artırılacağı ta
ahhüdüne de girmemektedir. Biz bunu önümüz
deki yıllarda bütçede ziraatimize, ziraatimizin 
millî gelirdeki cüssesi nispetinde bir pay ayrı
lacağı vaadi şeklinde anlıyoruz. 

Hayvancılığımızın Hükümet programında 
ehemmiyetiyle mütenasip yer almamış bulunma
sını üzülerek kaydederiz. Çünkü bugüne kadar 
memleket hayvancılığının geliştirilmesi için 
alınmış tedbirler, gerçekleştirilmiş dâvalar ve 
yürümekte olan işler bulunduğu gibi, yapılacak 
işlerde vardır. Bunların yüzüstü bırakılmıyaca-
ğını umarız. Orman konusunda Hükümet prog
ramım eksik ve vuzuhsuz buluyoruz. 

Ormanların memleketin zirai ve sağlık ba
kımlarından haiz olduğu önem herkesçe malûm-
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dur. Bu konuda alınacak tedbir ve kararları, uy
gulanacak yeni sistemin ne olacağını beklemek
teyiz. 

Süratle ve sarahatle yaptığı aleni vaadlere 
rağmen Demokrat Parti Hükümeti grev mesele
sinde kaçamaklı konuşmaya başlamıştır. (Sol
dan, Allah Allah sesleri) Zaten küçük olan hu
susi sermayelerimizi ve hiç hazırlıklı olmıyan 
işçilerimizi koruyacak surette bir tetkik netice
sine varırsa ancak o zaman fikrimizi söylemek 
imkânını bulabiliriz. 

9 Yıllık bir programa bağlanmak suretiyle 
rasyonel bir şekilde ele alınmış olan kara yolla-

. rina ehemmiyet verileceğinin programda belir
tilmiş olmasını memnunlukla karşılamaktayız. 

Filhakika bu yıl kabul edilen 5539 sayılı Ka
nunla kara yollarının yapım ve bakım işlerini 
üzerine alan idareye müstakil bir hüviyet veril
miş programlı ve devamlı bir hizmetin sağlanabil
mesi için de bu işlere muayyen gelirler tahsis 
edilmiştir. 

Bugün karayollarımız üzerinde daha ucuz, 
daha çabuk ve daha kolay nakliyat yapılabilme
si, yol programının başarılı tatbikatının bir ne
ticesidir. 

"Köylerimizin ana yol şebekesine geçit verir 
yollarla bağlanmasını temin maksadiyle özelida-
relere yardım olarak bu yıl bütçesine konulmuş 
olan yedi milyon liranın "gelecek yıllar bütçe
sinde artmasını haklı olarak beklemekteyiz. 

Köylerimizin temiz ve sağlık şartları haiz su
ya kavuşturulması için başlanmış olan çalışma
lara devam edileceğinin hükümet programında 
belirtilmemiş olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Su işlerinin istihsal dâvamızın ana meselesi 
olduğu yolundaki mütalâada beraberiz. Ancak 
derhal belirtmek yerinde olur ki, İkinci Cihan 
Harbine tekaddüm eden yıllarda ele alınmış olup 

1 da harb şartları ve zaruretleri ilcaatiyle tam ve
rimli birer tesis haline getirilememiş olan bu iş
lerimizin, makine ve malzeme getirmek imkânları 
hâsıl olur olmaz bir yandan kendi kaynakları
mızdan bir yandan da Marşal Yardımından fay
dalanmak suretiyle ve alman 165 000 000 liralık 
ödenek yetkisine dayanarak tam verim ve fayda 
sağlar hale getirilmesi temin olunmuştur. Yeni 
Hükümetin bunları tahakkuk ettirmesinden an
cak memnunluk duyarız. Ayni zamanda gerek 
malî ve gerek teknik bakımdan yerli ve yabancı 
uzmanlara yaptırılan tetkikler sonunda su işleri-

— W— 
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nin Devlet Bütçesine daha az külfet tahmil ede
rek kısa zamanda halledilmesini ve bundan fay
dalananların tesis ve işletme masraflarına iştirak 
etmelerini temin edecek olan bir kanun tasarısı
nın da hazırlanmış bulunduğunu bu arada kay
detmek yerinde olur. 

Yapı ve imar işlerine gelince, bu konuda is
tihsali artırmaya matuf yapılarla, hastane ve okul 
gibi tesislerin vüeude getirilmesi yolunda alın
mış kararlarımızın mevcudiyetini üç dört yıllık 
bütçelerin tetkikindan kolaylıkla anlaşılabileceği
ni hatırlatmak isteriz. 

Cumhuriyet devrinin ilk yılından beri ele 
alınmış, yurdun güvenliği ve iktisadi bütünlüğü 
bakımından büyük faydalar sağlamış bulunan 
demiryolu yapımı ile; programı üzerinde, esas 
itibariyle, Milletlerarası banka ile bir mutabaka
ta varılarak dış kredi sağlanmış olan liman, ba
rınak ve iskele inşaatına Hükümet programında 
temas edilmemiş olmasını kaydetmeyi yerinde 
buluruz. 

Cumhuriyetin ilânından Türk malı olarak 
bir karış demiryoluna sahip olmıyan hükümet
ler yurt müdafaası sosyal ve ekonomik kalkın
mamız bakımından memleketi demir ağlarla pr-
meyi kendisine ana prensip olarak almıştır. Bu
nu tahakkuk ettirmek için 3000 küsur kilomet
re demiryolu mubayaa etmiş 4000 küsur kilo
metre demiryolu inşa etmek suretiyle 7700 kilo
metrelik bir şebekeyi yeni iktidara devretmiş
tir. 

Bütün bunlar için (800 000 000) Türk lirası
na yakın para sarf edilmiştir ki bugünkü kıymet 
lerle bu millî serveti asgari olarak iki buçuk 
milyar lira ile ifade etmek mümkündür. 

Her gün biraz daha inkişaf etmek ve verim
li çalışmak için geçirilen tecrübelerden büyük 
istifadeler sağlanmıştır. 

Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne 
kadar Halk Partisi karşısında muhalefete geçen 
siyasi partilerin Partimize karşı hücumlarını 
tahrik eden bu siyasetimizde millet karşısına 
yüzaklığı ile çıktığımızı iftiharla söyleriz. (Sağ
dan alkışlar) (Soldan, gülüşmeler) 

Partimiz yurtta münakale sistem ve vasıta
larının çoğalmasını memleketimizin her çeşit âli 
menfaatlerine uygun bulduğu için motorlu va
sıtaların çoğalmasını sağlamak amacını da güt
müştür. Ve motorlu vasıtaların hayatiyetini mu-
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•hafâiza için tarife politikamızda buna göre ayar
lanmalar yapılmıştır. 

Dünyanın her tarafında kısa mesafelerde 
motorlu vasıtalar demiryollarına rekabet eder
ler. Uzak mesafelerde avantaj demiryoluna ge
çer. Bizde de durum böyledir. 

istihsali teşvik ve müstehlike intikalini ucuz 
yapabilmek gayesiyle bilcümle gıda maddeleri» 
hububat, sebze ve meyveler; yakacak maddeleri 
başka memleketlerden daha ucuz taşınmakta
dır. 'Bu suretle müstahsil ve müstehlik vatandaş
ları uy m zamanda koruma amacını güden tarife 
politikamızı ayarlı olarak devretmiş bulunuyo

ruz. 
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den sonra demiryolariyle bir milyon 
Civarında nakliyat yapılırdı. Bugün kara
rımızın inkişafı dolayısiyle motorlu vasıta

larımız çoğaldığı halde yalnız demiryollariyle 
dokuz milyon tona yakın nakliyat yapılmakta-

On milyon yolcu taşınırken bugün bu mik-
milyona yükselmiştir. Bu rakamları dün-

iştihsalimizle bugünkünü ve sosyal kalkınma-
ifade bakımından kayda değer buluruz. 

Hükümet programında: (inhisarcı bir zihni-
ele alman Devlet deniz nakliyeciliğinin ik-

üzerinde menfi tesirleri yanında 
millî ticaret donanmamızın inkişafına en-

olmuş bulunmasının zararlarını ilâve etmek 
icabşder), denilmektedir. 

senesinde deniz vasıtalarımız 30 000 
tonilâtoluk 26 aded yük ve yolcu gemisinden iba-

Lozan Konferansında sahillerimizde yük 
cu taşıma inhisarını aldığımız halde gemi-
yüzünden buna ancak üç sene sonra 1 Tem-

1926 da kullanmak imkânını elde ettik. 
Mayıs 1939 tarihine kadar deniz işleri Ik-

Bakanlığma bağlı idi. Bu tarihte Ulaştır-
Bakanlığı kurularak bugünkü durum hâsıl 

de 

yolc 

27 

1933 tarihinde iktisat Bakanlığınca, bugün 
birbirlerine karşı yıkıcı rekabetlerinden 

korkjduğumuz armatörlerimizin vaki müracaat-
ıızerine yük - yolcu* gemilerini Devlet hesabı-

njubayaa edilmişti. 
V . 1933 tarih ve 2239 sayılı inhisar Ka-

jple yolcu taşıma inhisarı Devlete alındığı 
yük taşımasında da bir takım kayıtlar ko-

nuldb. Bugünkü şartlarla mütalâa edilecek olur
sa hatalı gibi görünen bu hareket o günün şart
larınla uygun olarak mütalâa edilebilir. Bununla 
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beraber iktidarı devrettiğimiz ana kadar hangi 
Hükümet zamanında olursa olsun alınmış ted
birlerin hata ve sevap taraflarını memnuniyetle 
kabul ederiz. 

ikinci Dünya harbi nihayetinde Devlet elin
de 85 000 gros ton tutarında 34 gemimiz vardı. 
Buna 23 gemi daha eklenerek 205 000 gros ton 
tutarında bir filoya sahip olduk. 

İkinci Dünya harbini mütaakıp armatör elin 
deki filomuz 46 000 ton civarında idi. 

Deniz ticaret filomuzun inkişafında en büyük 
rolü armatörlerimizde olduğunu düşünerek bâzı 
zaruretler ve harb icabı olarak koyduğumuz tah
ditleri ve inhisar kanununu kaldırdık. Büyük 
döviz sıkıntısına rağmen son iki sene zarfında 
beş milyon dolar döviz vermek suretiyle 165 000 
tonilâtoluk gemi almalarını sağladık. Bu suretle 
armatör elindeki filo 211 000 detveyt tona yük
selmiş oldu. 

Son olarak da 500 000 sterlinglik döviz temin 
etmiştik, Bununla da 100 000 ton civarında ge
mi mubayaa edeceklerini umuyoruz. Bu suretle 
Devlet ve armatör elinde yarım milvon tonilâ
toluk bir filoyu bugünkü iktidara devretmiş bu
lunuyoruz. 

Hükümet programında, Cumhuriyet devri-
maarifi uluorta itham edilmektedir. Terbiyenin 
'Millî ve ahlâkî esaslara dayanması lüzumuna 
işaret olunurken, kullanılan ifadeye göre, 30 
yıldan beri, mânevi ve insani kıymetlerden mah
rum nesiller yetiştirmiş olduğumuz ima olun
maktadır. Bunun, tam zıddı olan hakikat ise, 
meydandadır. Türk maarifi 30 yıldan beri, ilim
le ve teknik bilgilerle olduğu kadar, yüksek 
•millî ve mânevi kıymetlerle de mücehhez olan, 
geniş münevver nesiller yetiştirmiştir. (Sağdan, 
(bravo sesleri) Bu genç nesiller, bugün hür ve 
müstakil Türk Milletinin, bütün işlerini ve mu
kadderatını, ellerine almış bulunmaktadırlar. 
'Millî dâvalarımız üzerinde hassasiyetini daima 
fahriyle gördüğümüz gençlerimiz ve onları ye
tiştiren değerli öğretmen camiasını itham etmek 
istiyen bu görüşü teessürle kaydetmek isteriz. 
(Sağdan alkışlar) Biz, Hükümet programında, 
bugünkü yetiştirme sistemimizin , noksanları 
üzerinde gerçek ölçüleri ile, durulmasını bek
lerdik. 

SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Hasan 
Âli Yücel'i tutalım. 
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i BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — 

Programda, yeni Hükümetin, Millî eğitim siya-
! seti hakkında, hiçbir vuzuhlu ifade yoktur. Sa

dece demokratik bir rufa ile ilmin, son neticele
rine göre, tesbif edilecek geniş bir teferruatlı, 

j bir plândan bahsolunmaktadır. Bu plân hazır-
I lanadursun, icra mevkiine gelmiş, yeni bir par

ti Hükümetin Cumhuriyetin başından beri, ma
arifimizin yol aldığı ana istikametler üzerinde
ki esas düşüncelerini, umumi efkâra bildirmesi 
gerekirdi. 

Bütün bir halk ve millet ölçüsünde, maarifi 
ilk defa, Cumhuriyet hükümetleri ele almıştır. 
Türk halkının ümmilikten kurtulması dâvasını, 
bir Millî varlık dâvası haline getirmiş olan, 
Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri, mektebe 
giden çocuk nispetini, yüzde 12 den yüzde 60 a 
yükseltmiştir. Partimiz, önümüzdeki devrede 
her sene, 1500 köy okulu yapmak ve 3 bin genç 
öğretmeni yetiştirmek suretiyle bu nispeti, dört 
yılda yüzde 80 e çıkarma tertibini almış bulu
nuyordu. (Soldan, gürültüler) Hükümet hiç ol
mazsa senede birkaç yüz yeni ilkokul açacağını 
söyliyemez miydi. Biz, köylerimizin bugün ar
tık, tuz gibi', ekmek gibi tabiî bir hakkı olan bu 
nimetten mahrum edilmiyeceği hususunda, Hü
kümetin teminatını işitmek isterdik. (Soldan, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin! . 
BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) —. 

En küçük kasabalarımızda dahi, ortaokul tah
silini mümkün kılmak ve böylece, vasatî irfan 
seviyesini yükseltmekle beraber kabiliyetli va
tandaş çocuklarının, yüksek meslek tahsiline 
doğru ilerlemelerini sağlamak üzere ortaokullar 
açtık, liselerimizi bütün büyükçe vilâyet mer
kezlerimize yaydık. Son dört yıl içinde 145 ilce 
merkezimizde yeniden ortaokul, 10 vilâyet mer
kezîmizde lise açılmıştır. 

PÖTUOĞLU (Abidin - Eskişehir) — Bunlar 
hep propaganda. 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — 
Bunların bina ve malzeme noksanlarını tamam
lamak için bir plân dâhilinde tertip almış bulu
nuyorduk. Yeni iktidarın, bu irfan müesseseleri 
hakkındaki. esas düşüncesini öğrenmek, bizim 
için istifadeli olurdu. 

Memlekette orta dereceli meslek tahsilini 
dallandırmak ve hakiki teknik bilgiyi yaymak 
maksadiyle açılan sanat enstitüleri, ticaret îise-
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leri ve kız enstitüleri halkımızın muhabbetini ka
zanmış ve yetiştirdikleri gençlerle şimdiden umu
mi hayatımızda tesirlerini göstermeye başlamış
tır. 

İktisadi kalkınmamız için olduğu kadar, me
deni gelişmemiz için de hayatî ehemmiyette 
olan bu irfan yuvalarında, bugün 65 bin çocu
ğumuz yetişmektedir. Bu okullarımızın binala
rını ve donatımlarını tamamlamak için 10 yılda 
ödenmek üzere, (75 milyon) liralık bir ödenek 
ayırdık. Yeni Hükümetin, bu işi bizim kadar 
inanış ve ehemmiyetle tutacağını bilmek ister
dik. Bütün bu hizmetler iktidarın Hükümet pro
gramında yazılan maarif nimetini memleketin her 
tarafına müsavi şartlarla yayma hizmeti değil 
midir? 

Üniversitelerimizin muhtariyet rejimi içinde 
gelişmeleri, noksanlarının tamamlanması, güzel 
sanatlar sahasında sarf edilen emeklerin korun
ması, gençliğin beden terbiyesi ve spor ilıtiyacını 
karşılamak üzere, yeni şartlara göre hazırladı
ğımız kanunun ve teşkilâtın gerçekleştirilmesi te
lif haklarının korunması gibi işlerde Hükümetin 
tutacağı yolu bildirmesi lâzımdı. 

Sıhhat işlerimize gelince; 
Hükümet programında «sıhhat işlerimizin 

hattâ komşu memleketlere nispetle ne derece ih
mal olunduğu ve hususiyle köylümüzün sağlık 
meselesi hakkında hemen hiçbir şey yapılmadığı 
acı bir hakikattir» denilmektedir. 

Nüfusumuzu çoğaltma, politikamızın esas un
suru olarak vatandaşı hastalıklardan korumak 
çalışmalarımızın ilk hedefini teşkil etmiş, koru
yucu hekimlikte modern tesisler sayılan sağlık 
merkezlerini ilce, bucak ve köy gruplarına götü-
rünceye kadar tahribatını en çok köylü vatandaş
lar arasında yapan türlü salgın hastalıklarla sıt
maya, trahom ve frengiye karşı başlanan bilgili 
ve sistemli mücadele devam etmektedir. 

54 ilin 301 ilçesinin 12 5(43 köyünü içine alan 
geniş sahada 9 milyon 616 bin 676 köylü vatan
daşa yalnız sıtma bakımından 293 tabip ve 1 177 
sağlık memuru köyde hizmet etmektedir. 

Köy ebe okullarından çıkan 95Ö köy ebesi ile 
enstitülerden çıkan 1 200 köy "sağlık memuru da 
koy ve köylünün hizmetindedir. 

Programda bir taraftan şehirlerimizdeki «has
tanelerin tanzim ve çoğaltıİmasına çalîşılirken 
diğer -"taraf tan da köylümüzün tıbbi Ve sıhhi İH-*' 
tiyaçiarmln ' tatminü ehemmiyetle elealınacaktır ; 
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deşilmektedir. Bu işlerin halen tatbik edilen pro
grama göre mi, yoksa ayrı bir sistemle mi sağ
lanacağı tasrih edilmeli ve hiç olmazsa dört sene 
zarfında köylü vatandaşların tıbbi ve sıhhi hiz
metlerinin nasıl karşılanacağı açıkça bildirilmeli 
idi 

Yeni portatif hastaneler ve sağlık merkezleri 
kurmak hususunda şimdiden teşebbüslere ge
çilmiş olduğu programda yer almaktadır. Por
tatif hastanelerden ne kastedildiği anlaşılama
mıştır. Eğer seyyar hastaneler kurulacağı ifade 
edilmek isteniyorsa, 1949 ban beri faaliyette 
bulunan 3 seyyar hastanenin 1796 köyde vatan
daş darın her nevi koruyucu ve tedavi edici he
kimlik hizmetlerini görmekte bulunduğunu ha
tır! atmak isteriz. 

Sağlık merkezleri işi ise prpğramlaştırılmjş 
ve birçok yerlerde tesisine de geçilmiştir. Bu iş
lerin kısa zamanda tamamlanmasından duyaca
ğımız memnuniyeti işaret etmek isteriz. 

Sıtma ile mücadelemiz gerek büyük, ilim 
adamlarımızın ve gerekse dünyanın takdirini 
kaisanacak şekilde semereli olmuştur. Bugün 
memleketimizde sıtma korkunç bir âfet olmak-
tar. çıkmıştır. Şimdiki sistemle mücadeleye de
vam edilmesini bekleriz. 

Veremle savaşımız, esaslı bir programa bağ
lanmıştır. 1923 te Devlet elinde bulunan 125 ve-
reri ili yatağına mukabil bugün 2587 veremli ya
tağı vardır. Birçok yeni verem hastaneleri ile 
verem dispanserleri de yaplmaktadır. Hazırla
dığımız programa göre önümüzdeki dört sene 
zaafında veremli yatağını on bine çıkaracaktır. 
Bugün memleketimiz çiçek, hummayı racia, tifüs 
ve tifo gibi etrafımızdaki memleketlerin daima 
malûl oldukları salgınları, görünür görünmez 
kısa bir zamanda bastırıp söndürecek kudrette 
olduğunu defalarca ispat etmiştir. (Sağdan, 
bra.vo sesleri) 

Şunu da arzetmek isteriz ki,birbirini takip 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri ola-

hiçbir zaman şehirde ve köyde vatandaşla-
sağlık hizmetlerini tam ve kâmil bir şekilde 
şıladığımız iddiasında bulunmadık, (^pldan 
şöyle sesleri) Bununla beraber 1920 de 

776 lira olan sağlık bütçesinin 1950 de 
000 000 na baliğ olması sağlık hizmetlerinin.' 
kadar inkişaf ettiğinin açık delilidir. (Sol-

gürültüler) 
Hükümet programında yer almadığını gör-
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düğümüz birkaç mühim noktaya da dokunaca
ğız: 

1. Demokrat Partinin programı, para poli
tikası üzerinde vazıh ve istikametli olmak, lü
zumunu kaydetmektedir. Filhakika parti prog
ramını ( . . . . . para politikası gibi iktisadi ha
yatla sıkı sıkıya ilgili konularda takip edilecek 
ana istikametlerin, herkesçe bilinmek üzere, ön
ceden tâyin ve ifadesi) istenmektedir. Bu çok 
doğrudur. Bizde para politikasının ana istika
metlerinin açıkça belirtilmesi ve bilhassa üç 
yıldanbej'i müstakar bir durum arzeden para 
hacminin iktisadi konjonktür dışında artırılma
masına gayret sarfedileceğinin ifade edilmesi 
lüzumuna kaniiz. Hükümet programını bu nok
tadan tetkik ettiğimiz zaman, para politikasına 
hiç temas edilmemiş olduğunu teessürle gördük. 

Hükümetin bir para politikası bulunmadığı 
elbette kabul edilemez. Bizi endişeye sevkeden 
itökta, Hükümetin para politikasını söylemek
ten çekinmiş -olmasıdır.- Bu hal ekonomimizde, 
iktisadi mahfillerimizin pisikolojisinde kötü 
tesirler yapabilecek mahiyettedir. 

Biz para m-evzuunun nezaketini takdir ede
riz. Bu-bahsi açmakla, Hükümeti para politika
sını beyana davet ediyor ve bu suretle bir hiz
met ifa ettiğimize inanıyoruz. (Sağdan, bravo 
sesleri). 

2. Devletle İktisadi Teşekküller Baremle
rinin memurların sıkıntılı durumlarını ileriye 
sürerek biran evvel ıslah edilmesini sık sık tek
rar eden ve hattâ bunu 8 nei Büyük Millet Mec
lisinin yenileme kararı verdiği gün dahi mesai
nin 15 gün geriye bırakılmasına bir sebep-ola
rak gösteren bir partinin Hükümet programın
da buna yer vermemesini anlıyamıyoruz. Çok 
çetin bir mesaiye ihtiyaç gösteren bu konuya 
lâzımgeAen ehemmiyeti vermelerini bekleriz. 

3. özel idarelerin belediyelerin durumları 
hakkında programda bir ışık göremedik. Bu 
idarelerin gerek hizmetleri gerek malî kaynak
ları üzerinde Hükümetin görüşünü anlamayı 
faydalı buluyoruz. 

4. Bütçelerimizde iki yıldan beri yer alan 
Doğu kalkınması mevzuuna programda doku
nulmamıştır. 

YÖBÜKOĞLU (Kemal - Gümüşane) — 
Memleketin Garbi, Şarkı yoktur, vatan bir bü
tündür, Barutçu! Bunu da bil! 
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BARUTÇU (Faik Ahmet - Devamla) — 

Barutçu her şeyi çok iyi bilir. Barutçuyu bilen 
de bu hakikati bilir. 

Mevzuun ehemmiyeti her bakımdan dikkati 
çekecek bir mahiyet taşıdığına göre bu konuda 
Hükümetin düşüncelerini öğrenmek isteriz. 

İrticaa ve yıkıcı sol cereyanlara karşı Hükü
metin azimle hareket edeceğini işitmekten mem
nun olduk. Tedbirler geldikçe bunların mahi
yetlerini münakaşa etmek haklarını mahfuz 
tutarız. 

Anayasa değişmesinde bizim gördüğümüz ve 
gösterdiğimiz ihtiyaçlar malûmdur. Hükümeti 
bu konuda da vuzuhtan mahrum görüyoruz. 

Adalet : 
Hükümet, programının adalet kısmında 

(Mahkemelerimizin teşkilât sistemini tesbit 
edecek bir kuruluş kanunu) hazırlamak kara
rında olduğunu bildirmektedir. Böyle bir ka
nun tasarısı daha önce hazırlanıp Meclise su
nulmuş bâzı eksikliklerin tamamlanması için 
geri alınmıştı. 

Usul kanunları tasarıları da 1947 de hazır
lanıp Meclise sunulmuştu. Bu itibarla Hüküme
tin bu noktalara temas etmemiş bulunmasını ek
siklik sayıyoruz. 

Yargıçların teminatını takviye konusuna 
gelince : 

Bu konuyu en geniş ölçüde iltizam etmiş bu
lunan Partimiz bu yolda Hükümetçe alınacak 
müspet ve yeni her tedbiri büyük bir mem
nunlukla karşılıyacaktır. 

YÖRÜ'KOĞLU (Kemal - Gümüşane) — Fu-
ad Sirmen'in yaptıklarını biliyorsun. 

BARUTÇU (Faik Ahmet - Devamla) — Dış 
siyasette şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetlerinin takip etmiş, oldukları yolda 
yeni iktidarın da devam edeceğine kanaat hâsıl 
etmekten büyük memnunluk duymaktayız. 

Türk Mîlletine mal olmuş bulunan bu siyasi 
durumun bugünkü iktidar tarafından muhafaza 
edileceğinin yüksek ehemmiyetini belirtmekte 
isabet görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet ittihama tahsis ettiği uzun ifade

ler içinde vaziyeti doğru görmemiş ve doğru 
göstermemiştir. Memlekette her türlü sefaleti 
ve sıkıntıyı yalnız eski hükümetlere yükletmeye 
çalışmıştır, insaf edilsin, ikinci Cihan Harbi 
olmamış mıdır? (Boldan, siz edin sesleri) Bü-
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tün dünya ile beraber biz de Üçüncü Cihan Har
binin kaygıları içinde değil miyiz? 

FIRAT (Naşit - Ordu) — İnanmazlar. 
BARUTÇU (Faik - Devamla) — Bu büyük 

mevzular elbette memleketimizde yapılmış borç
ların ve çekilen sıkıntıların. (Soldan, «becerik
sizliğin» sesleri)... Başlıca sebebidir. Hükümet 
programında İkinci Cihan Harbinin tesirlerine 
ait bir tek kelime bulabilir misiniz? Vaziyeti 
doğru görüp gösterilmekten kaçmıldığma bun
dan katî delil olamaz. 

Vuzuhdan ve muayyen tedbirler söylemekten 
dikkatle içtinap eden Hükümet, karşısında bul
duğu güçlüklerden tereddütlü ve kararsız 
görünmektedir. Halbuki verimli bir Hükümet 
çalışmasının ilk şartı, karşısında bulunduğu va
ziyetler önünde kendine itimadını ifade edecek 
ve bu itimadı memlekete intikal ettirecek bir 
ruh haleti lâzımdır. Hükümet daha ilk günde 
eski hükümetlerin icraatını muvaffakiyetsizliği-
nin bahanesi olarak hazırlamaya koyulmuştur. 
(Soldan gülüşmeler) Memleketin bütün şartları 
malûm iken 300 milyon lirayı derhal tasarruf 
edebileceğini iddia edenlerin hakikatle temas 
edince, edindikleri bu ruh haletinden süratle 
kurtulmalarını temenni ederiz. (Soldan, gürül
tüler) Yukardan .beri serdettiğimiz mülâhaza
lara dayanarak her muvaffakiyet ihtimali an
cak ondan sonra başlıyabilir. Hükümet progra
mının bize hiçbir suretle güven vermediğini 
söylemeyo mecburuz. (Sağdan sürekli alkışlar) 

BÖLÜKBAŞT (Osman - Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, 

Hükümetin programı hakkında Millet Parti
sinin görüşlerini açıklamak için söz aldığım şu 
anda, gerek eski ve gerekse yeni iktidara mensup 
olan arkadaşlardan bir ricada bulunacağım : 

Senelerdenberi, bu memlekette vatandaş hak 
ve hürriyetini hiçe sayanların sırtını yere getir
meye muvaffak olan bir milletin mümessilleri 
olarak burada toplanmış bulunuyoruz. İstibdadın 
sırtını yere getirerek bizi buraya göndermek kud
retinde olan millet, sözlerimizin isabet derecesini 
takdirden âciz değildir. Bu itibarla eski ve yeni 
iktidara mensup olan arkadaşlarımın sözlerime 
ne teşvik, ne de tenkit sadedinde müdahelede bu
lunmamalarını rica edeceğim. Meydanlarda hür
riyet istiyen Demokrat Partili arkadaşlarınım bu 
hürriyeti Meclis kürsüsünde bizden esirgemiye-
ceklerini umarım, 
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Arkadaşlar, 
Uzun seneler devanı eden diktatörlük idare-

siiıi yıkmak için Türk Milletinin beş yıldanben 
vsptığı mücadele, 14 Mayıs tarihinde tetviç 
edilmiştir.. (Bravo sesleri). Bugün burada top
la imiş olan arkadaşları, hürriyet için mücadele 
eden bir milletin mümessilleri olarak selâmh-
vorum. (Alkışlar). 

Tek parti idaresinin tasfiyesinden sonra, 
milletin buraya göndermiş olduğu mümessille
ri:! i tarihî vazifeler beklemektedir. Her şeyden 
evvel hepimize düşen vazife, kendisini milletin 
vasisi telâkki eden bir şefin tekrar ortaya çık
masına mâni olmaktır. (Soldan alkışlar).-Böy
le bir tarihî vazife ile, demokrasiyi kurmak va
zifesiyle buraya toplanmış bulunan yüksek he
yetinize şimdi Hükümet programı hakkında Mil
le': Partisinin görüşlerini arzedeceğira. 

Hükümet programı hakkında umumi olarak 
şunları söyliyeeeğim : Bir Hükümet programın
dan ziyade, bir parti programını andıran bu ve
sika, çok seyyal bir şekilde kaleme alınmıştır. 
Bir icraat programı olması icabeden bu program 
o kadar seyyaldir ki, vatandaşa sarih bir fikir 
ve emniyet vermekten çok uzaktır. (Soldan al
kışlar). 

Yeni iktidarın karşısında bulunduğu müşkü-
lâ ;ı takdir edecek kaJdar da insaflıyız, filhakika 
yeni iktidar 'borca müstağrak bir terekenin vâ-
rM vaziyetmde'dir. 

Hükümet programını inceledimiz zaman gö
rüyoruz ki, bu program hastası için katî teşihis 
k'c yamamış, tedavi usullerini tâyin edememiş bir 
doktorun muvakkat mahiyetteki reçetesine ben-
ze'mektedir. Bu program tek partili, murakabe
sî : ve frensiz bir devrenin tavsifi için ele alınan 
fikirlere, Halk Partisi cevap verdi. Yalnız bir 
noktaya temas etmek ihtiyacını hissediyorum : 
Programda, tek parti devrinde uzun senelerin 
'başa geçtiği ve hattâ nu devirde isabetsiz poli
tikaların memleketin tabiî inkişafını dahi engel
lediği ifade edilmektedir. Bu iddia ile, ıbu mem
lekette Halk Partisi idaresinin «Asırları yıllara 
sındırdığı» şeklinde uzun seneler tekrarlanmış 
olun propagandalarını karşılaştıranlar, derin 
bi::- hayrete düşeceklerdir. Biz, bu hayretin, bu 
t e: şadın hallini yeni ve eski iktidarın müşterek 
maziye sahip olan mensuplarına terketmekle ik
tifa eyliyeceğiz. (Gülüşmeler). 
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Arkadaşlar, 
Mürakabesiz ve mesuliyetsiz bir idarenin uzun 

seneler bu memlekette cari olduğunu ileri süren 
" bugünkü iktidarın bu mürakabesiz sistemin do

ğurduğu çeşitli fenalıklara da bitaraf bir şekilde 
temas etmesi ve bunu bütün acılığı ve açıklığı ile 
ortaya koyması icabederdi. Biz, yeni hükümetin 
programında bu çok esaslı noktanın ihmal edil
diğine esefle şahit olmaktayız. Millî ve siyasi mu
rakabeden ve binnetiee mesuliyet freninden mah
rum olarak işliyen bir devri, millete ıstırap ve
ren türlü kötülükleri bir tarafa bırakarak, hata, 
israf ve ifrat gibi âdeta masum kelimelerle tav
sif etmek hayret ve ıstırapla karşılanacak bir ha
rekettir. Hepiniz takdir edersiniz ki, murakabe 
ve mesuliyet olmıyan bir yerde her türlü kötü
lük inkişaf eder. Doktorların çok iyi bildiği üze
re, mikroplar daima karanlık yerlerde inkişaf 
ederler.- Murakabe ve mesuliyet de bir milletin 
hayatında mikropların inkişafına imkân bırakmı-
yan bir güneşe benzer. Bu memlekette uzun se
neler bu güneşten mahrum olarak yaaşmak ta
lihsizliğine uğradığı için, ne yapacağını söyle
meden evvel geçmişin bir tablosunu çizen bu
günkü Hükümetin, cemiyet hayatîni zehirliyen 
türlü kötülüklerden, manevî zaıflardan, kanun
suzluklardan, suiistimallerden, edinilen gayrimeş-
ru servetlerden bahsetmesi vazifesi idi. Halbuki 
Hükümet mazide olup bitenleri hata, israf ve 
ifrat kelimelerinin, omuzlarına yüklemeye çalış
makta ve hakiki duruma temastan itina ile ka
çınmaktadır. Bu kötülükler olmuş da adalet ci
hazı harekete 'ggeçmemiş midir, diyenler bulu
nacaktır. Fakat unutmamak lâzımdır ki, günah
kârlara karşı adaletin harekete geçmesine mâni 
olan birtakım mesuliyetsizlik setleri mevcuttu. 
Bu setlerin bir kısmı fiilî, bir kısmı da hukuki 
idi. Hukuki kısmı üzerinde durmadan evvel, 
fiilî kısmı üzerinde durmak istiyorum. 

öyle bir devre yaşadık ki, bir kumandanın 
emriyle 30 - 35 vatandaş kurşuna dizildi ve bu 
cinayetin üzerinde yıllarca durulamadı. Son za
manlarda üzerinde durulan bir hâdiseyi ele ala
rak hesap sorulmasını istiyen bizlere karşı, bâzı 

-muarızlarımız «adalet her zaman vazifesini yap
mıştır. Küfürbazlar bizden ne itiyor?» diyorlar. 
Üzerinden seneler geçen bu cinayetten ancak 
ağızların açılmaya başlandığı son günlerde bah-
sedilebilmiştir. Hangi vatandaş, bir Başbakanın 
ve Cumhurbaşkanının yakınının bu memleketi 
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soyduğunu iddia etmek cesaretini nefsinde bu
labilmiştir? Bu memlekette iktidarda bulunan
ların ve yakınlarının kötülüklerini ortaya koy
mak imkânını yıllarca yok eden bir korku ha
vası esmiştir. Bu, bir hakikattir ve mesuliyetsiz
liğin fiilî şeddini teşkil etmektedir. Yeni ikti
dara düşen ilk vazife, kötülüklerle mücadele ede
ceğini millete karşı belirtmek ve bu suretle ona 
itimat telkin etmek olmalı idi. Zira iktidarın 
muvaffakiyeti bu itimadı halkta uyandırmasına 
bağlıdır. İktidar kötülüklerle mücadele için, fiilî 
ve hukuki mesuliyetsizlik setlerini ortadan kal
dırmak zorundadır. 

Fiilî setlere temas ettik. Hukuki setlere ge
lince, bu memlekette bir Memurin Muhakemat 
Kanunu vardır* ki, memurlar için hukuki olmak
tan ziyade fiilî bir imtiyaz şeddi teşkil etmek
tedir. Böyle bir set mevcut oldukça memurların 
işledikleri suçlardan dolayı adaletin onların ya
kasına yapışması son derece güçtür. Yeni iktida
ra düşen vazife bu hukuki setleri ortadan kaldır

mak mazinin hesaplarını tasfiye etmektir. Biz, ma
zinin hesabından bahsederken, bizi Bolşeviklere 
benzeten bâzı muarızlarımızın zannettiği gibi 
örfi mahkemeler kurulmasını, herkesin malı
nın gelişigüzel müsadere edilmesini, muarızlar 
için idam sehpaları kurulmasını istemiyoruz. 
İstediğimiz şey, Hükümetin bu mevzuda hare
kete geçeceğine dair halka teminat vermesive 
adalet cihazının bugüne kadar harekete geçme
sine mâni olan mesuliyetsizlik setlerinin orta
dan kaldırılmasıdır. 

Bu vesile ile, Büyük Millet Meclisinin ver
diği bir karara temas etmek istiyorum: Avru
pa'nın ihtiyacı olan 400 bin ton buğday ihraç 

' edilirken, araya birtakım mutavassıt tüccarla
rın konulmuş olduğu görüldü. Araya birtakım 
tüccarların girmesinde kötü bir maksat var 
mıdır, yok mudur? Bunu katiyetle söylemiye-
cek durumda değiliz. Fakat bütün dünyanın 
muhtaç bulunduğu bu buğdayları, harice satarr 
ken araya mutavassıtlar sokarak 30 - 40 mil
yon lirayı bunlara kazandırmak suiniyet olma
sa bile her halde hoş görülecek bir keyfiyet 
değildir. Böyle bir hareketin hesabı Büyük Mil
let Meclisinde görüşülmüştür. Fakat o zaman 
tek parti devrinin itiyatlarını yaşatan Meclis
in verdiği karar, Hükümetin vicdanını asla tat
min etmemiştir. Atıf İnan masum mudur, değil 
midir Bunun hakkında katî bir şey söyliye-
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mem. Ama şunu katiyetle söyliyeyim ki, siyasi 
bir merci olan Meclisin verdiği karar milletin 
vicdanım- tatmin etmemiştir. 

Arkadaşlar, 
Hukuki setlere temas ederken, diğer bir me

seleye dokunmak isterim. Hepiniz biliyorsunuz 
ki, Kenan öner - Hasan Âli dâvası vesilesiyle 
bir tevhidi içtihat kararı ortaya kondu. Bu ka
rar âmme vicdanının beklediğinden tamamiyle 
başka bir mahiyette çıktı ve dendi ki, Bakan
lar memur değildir, bunların kötülükleri hak
kında açıklamada bulunan vatandaş iddiaları
nı mahkemede ispat ederiz. Bunun mânası Ba
kanların kötülüklerine, hattâ hırsızlıklarına 
birçak vatandaş şahit olacak, fakat onların 
kötülüklerini halkm huzurunda ifade ettikleri 
zaman, adalet vatandaşın yakasına yapışacak ye 
sen, Bakan hakkında söz söyliyemezsin, hırsız da 
olsa söz söyliyemezsin diyecek, hakikati söyle
yen vatandaşa hapishanenin yolunnu gösterecek
tir. Böyle bir tevhidi içtihat karariyle birçok 
kötülüklerin ortaya konmasına mâni olundu. Bu 
karar mazinin hesabının görülmesine engel teş
kil ettiği gibi istikbal için de büyük bir tehlike 
olmaktadır. 

ttşte bu fiilî ve hukuki sedler ortadan kaldı
rılmadıkça mazide tek parti devrinin ağır havası 
içinde milletin aleyhine gayrimeşru servetler ya
panlardan hesap sorulmadıkça yeni iktidar da 
milletten umduğu itibarı göremiyecektir. Yeni 
iktidar bir « bir devri sabık zihniyeti yaratmı-
yacağız » diyor. Mesuliyetsiz bir devrin tasfi
yesi için çetin bir mücadele yapmış olan bir 
milletin iş başına getirdiği bir Hükümetin « bir 
devri sabık yaratmıyacağız » gibi parlak bir 
cümle-ile mazinin üzerine sünger çekmek hakkı 
yoktur. (Sağdan, asla böyle bir şey varit de
ğildir sesleri) Böyle bir hesap sorulmadığı tak
dirde vatandaşlar « her kesin yaptığı yanına 
kalıyor » kanaatine varacaklar ve böylece, açıl
dığı söylenen yeni devrede de millet vicdanını 
yaralıyan aynı kötülüklerin devam edebileceği 
endişesinden kendilerini kurtaramıyacaklar-
dır. 

Programda devri sabık zihniyeti yaratmıya
cağız deniyor, fakat bununla neyin kasdedildi-
ği açıklanmıyor. Yalnız tek parti devrinin ha
talarından, israflarından, ifratlarından bahse
derken, suiistimallere ve kanunsuzluklara hiç 
temas edilmemiştir. Bundan anlıyoruz ki, ye-
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ni Hükümet devri sabık yaratmıyacağız söziyle 
mazinin üzerine sünger çekmek istediğini ifade 
ediyor. (Sağdan, öyle değil sesleri). Eğer gö
rücümüz hakikate uygun değilse ve buradaki 
arkadaşlarımız da böyle olduğunu ileri sürerse, 
halalarımızı tashih etmeye sevkedecektir. 

SAROL (Mükerrem - İstanbul) - Ortada 
hata yok! 

BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Son olarak 
bir kere daha tekrar arzedeyim ki, bu fiilî ve 
hukuki setler mevcut oldukça veya kaldırıla
cağına ve hesap sorulacağına dair halka temi
nat verilmedikçe, yeni Hükümetin muvaffakiye
ti de tehlikededir. Biz yeni Hükümetten ma
zinin hesabını sormasını istiyoruz. Bu hesap 
Hsik Partisi yazarlarının zannetikleri gibi, Bol
şevik Rusya'da ve Demirperde arkasındaki 
memleketlerde yapıldığı gibi, tedhiş havası ya
ranmakla, örfî mahkemeler tesis edilerek 
önüne geleni ve malını elinden almak ve huzur
suzluk yaratmak şeklinde esasenj tasavvur edile
mez şey, normal adalet cihazının karşısına çıkan 
seklerin bertaraf edilmesi ve Hükümetin bu mev
zuda azimkar olduğunu milletçe bildirmesidir. 

Hepiniz bilirsiniz ki, kanun karşısında vatan
daşlar hak ve haysiyet bakımından müsavidir: 

. Devlet memurlarından mal beyannamesi almak 
esası bir kanunla kabul edilmişti. Bu beyaraıa-
m<3İeri almaktan maksat, memurların gayri meş
ru yollardan servet edinmelerine karşı mücadele 
etmekti. Kanun herkes için müsavi olduğuna 
gere, neden bu beyannameler yalnız memurlardan 
;:luımıştır? Bir telefon muhaveresinle 400 bin. ton 
buğday satabilen ve araya giren tüccarlara 30 
milyon lira kazandırabilen bir bakandan niçin 
mal beyannamesi istenmiyor! Bakanlar melek ol
madıklarına ve şeref ve haysiyet bakımından di
ğer vatandaşlardan ve Devlet memurlarından üs-
t ı n bulunmadıklarına göre, onların da hırsızlık 
yapabileceği düşünülerek mal beyannamesi alın
maması, memlekette vatandaşın Devlete karşı 
olan emniyetini sarsmakta ve hak ve adalet duy
gusunu rencide etmektedir. 

Mal beyannamesinin bütün siyaset adamla
rından, hattâ Cumhur Başkanından bile alınması 
lâzımdır. Ancak böyle hareket edildiği ve herkes 
servetinin hesabını verdiği takdirde, cemiyeti 
içiniden kemiren dedikoduların önüne geçilebilir. 
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masınlar ki, bizim Anayasamız Cumhurbaşkanı
nın vatana ihanet edebileceğini bile kabul ede
rek buna dair hüküm vaz 'eylemiştir. Böyle bir 
Anayasa ile toplanmış bulunan bir Mecliste bu 
gibi düşüncelere, imtiyazlara saplanmış olan
ların bulunduğunu bile düşünmek istemiyorum. 
Şu halde, Mal Beyannamesi hakkındaki Kanun 
bütün milletvekillerine, bakanlara, Cumhurbaş
kanına ve sair siyaset adamlarına teşmil ve ciddi
yetle tatbik edilmelidir. 

Eski Fransız Başbakanı Caillot serveti hak
kında birtakım dedikodular ortaya çıkınca hiç de 
mecbur olmadığı halde millete servetinin açık he
sabını vermekte tereddüt etmemiştir. Halbuki, 
tzmirde bir vatandaşın sorduğu bir suale ceva
ben, hariçte çiftliği ve parası olmadığını söyliyen 
(şahsiyet yok sesleri), tnönü Caillot gibi hesap 
vermiş olsaydı hepimizin takdirini kazanırdı. 

Arkadaşlar; bir devri sabık yaratmıyacağız 
diyen yeni Hükümetten bir sual sormak istiyo
rum! Seçimlerin serbest cereyan etmesine mâni 
olanlar, suç işlemiş bulunanlar cezalandırıl mı-
yacak mıdır? Hükümet bunlardan hesap sormıya-
cak mıdır? Seçimlerin serbestçe yapılmasına en
gel olanların Millî hâkimiyete karşı suç işlemiş 
sayılacağı Demokrat Parti programında if,ade 
edildiği halde, seçim suçları hakkında Hüküme
tin ne düşündüğü programında söylenmemiştir. 
Bugünkü Hükümet mensup olduğu partinin mil
lete karşı giriştiği bu taahhüdün icabını yerine 
getirmiyecek midir? (Soldan harekete geçilmiştir 
sesleri). 

Demokrasi inkılâbını gerçekleştirmek için 
bundan sonra da birçok işlerimiz olduğu aşikâr
dır. Biz senelerden beri iktidarda bulunan 
adamların değil, iktidara hâkim olan vaziyetin 
değişmesi için mücadele ediyoruz. Bu itibarla 
demokrasiyi tarsin için birtakım tedbirler al
mak . mecburiyetindeyiz. Bu mevzuda program 
vuzuh ve katiyetten âri bulunmaktadır. 

Anayasa meselesine geçiyorum: Hükümet 
programında, Anayasa'da birtakım tadiller ya
pacağını ifade etmektedir. Biz de parti olarak 
mevcut, Anayasanın kifayetsiz olduğu kanaatin
deyiz. Ama bu Anayasanın hangi istikametlerde 
tadil edileceğine dair Hükümetin programında bir 
sarahat görememekteyiz. Mevcut Anayasa kuv
vetler birliği esasına dayanmakta ve vatandaş 
hak ve hürriyetlerini gereği gibi teminat altına 
alamamaktadır. Fakat bu Anayasada bu te-
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min-atm elde edilebilmesi için hangi istikamet
lerde tadilât yapılacaktır? Çift Meclis mi, Ana
yasaya aykırı kanunları iptal edecek yüksek 
mahkeme mi kurulacaktır? Bu hususta hiçbir 
sarahat göremiyoruz. 

Anayasa meselesi günlük meseleler arasın
da mütalâa edilecek bir mesele değildir. Ana
yasa '{ıım hâkimiyeti için mücadele ettiğini se
nelerce söyliyen bir partinin bu hususta vazıh 
bir kanaati olması lâzımdır. Sonra bu mem
leketle zümre hâkimiyeti, tek parti hâkimiyeti 
gibi kelimelerle ifade edilen fiilî diktatörlük, 
Anayasadan doğmuş değildir, Anayasanın rafa 
konmjasından doğmuştur. Binaenaleyh; Ana-
yasaıjın kifayetsizliğinden bahsederek, fiilî dik
tatörlüğün mesuliyetini bu Anayasanın omuz
larına yüklemek realitelerden uzaklaşmak de
mektir. Rafa konacak bir Aımyasaıım kuvvet 
karşıcında yapacak nesi vardır? Binaenaleyh, 
« Anayasa kifayetsizdir, zümre hâkimiyeti bu 
Anayasadan doğmuştur » demekte isabet yok
tur. 

Memlekette müstakar bir Devlet nizamının 
kurulması gayesiyle Anayasada tadilât yapıl
ması lüzumundan bahsedilmektedir. İktidara 
geleni her parti Anayasa üzerinde tadilât yap
mak salâhiyetine sahip olduğu takdirde bu 
memlekette kurulması istenilen istikrar kökün
den sarsılmış olur. Memlektin bugünkü şart
larına, göre Meclisin üçte iki ekseriyetine daya
narak Anayasada bir tadilât yapmak yoluna 
gidilecek olursa, temin edilmek istenilen gayeye 
en büyük fenalık yapılmış olur. C. H. Partisi 
iktidardan uzaklaşsm • gibi bir mülâhaza ile ha
reket eden ve böylece Demokrat Partiye ezici 
bir ekseriyet temin eden bu miilt, Anayasada 
tadilât yapmak için bir vekâlet vermiş değil
dir. Cumhuriyet Halk Partisi, İnönü bile se
çimlere tekaddüm eden günlerde Anayasada 
tadilât yapmak lüzumundan bahsetmiş, fakat 
bunun ancak Kurultaydan karar alındıktan 
sonra yapılacağını ifade etmiştir. 

A6|nan Menderes Hükümetinin antidemok
ratik kanunlar yanında tek parti devrinden 
kalma itiyat ve zihniyeti de tasfiye edeceğin
den bahsederken yine aynı itiyatların tesir ve 
nüfuzu altında kalmış olduğu görülüyor. înönü 
dahi şef sisteminin Halk Partisi içinde nihayet 
bulduğu hakkında vatandaşlara itimat vermek, 
için, kurultay kararından sonra Anayasada ta-
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dilât yapılacağından bahsederken, Adnan Men
deres Hükümeti mensup olduğu parti kurulta
yından karar almadan, seçim beyannamelerinde 
ve parti programlarında temas etmedikleri bu 
meseleyi, bugün ezici bir ekseriyet temin ettik
ten sonra Meclise getirmeye karar vermekle, 
tasfiye edeceğini söylediği tek parti devri iti
yatlarının e ı parlak misalini vermektedir. Ana
yasa hâkimiyeti için mücadele ettiğini söyliyen 
Demokrat Pa ' t 'n in iktidara geldiği şu anda 
Anayasa hakkında sarih bir fikre sahip olması 
icabederken, bu sarahat Hükümet programında 
görülmemektedir. 

Anayasaya aykırı kanunlar meselesine ge
lince; İktidarla olan mücadelesinde Anayasaya 
aykırı kanunlar mevzuunu bir bayrak olarak 
kullanan ve hürriyetin asgari şartlarını tesbit 
eden mkakmı mücadelesinin mihveri yapan bu
günkü iktidar, Anayasaya aykırı kanunları top
tan ilga etmek gibi cezrî bir harekete geçmek 
mecburiyetindedir. Beş senelik mücadelesi esna
sında hangi kanunların Anayasaya aykırı ol
duğunu bugünkü iktidarın tesbit etmiş olduğu
nu ummak hakkımızdır. Hükümetin yapacağı 
işlerden bâzıları zamana mütevakkıftır. Fakat' 
bugünkü Hükümet beş senedenberi Anayasaya 
aykırı kanunlardan bahseden ve bunu siyasi 
mücadelesinin mihveri yapan partinin hüküme
ti olduğunu unutmamak durumundadır. Af Ka
nununun pek yakında Meclise getirileceği ifade 
edildiği halde Matbuat Kanununun ve diğer 
antidemokratik kanunların süratle Meclise ge
tirilmesinden bahsedilmemesini Hükümet prog
ramı için bir noksan telâkki ediyorum. 

Şahıs ve zümre hâkimiyetini tarsm için sa
bık iktidarın son zamanlarda çıkardığı tiler 
îdaresi Kanunundan bahsedilmemesi de ayrıca 
şayanı nazardır. Teferruat mahiyetinde olma
dığı için, esas olan bu kanundan her halde bah-
sedilmeli idi. Çünkü bu kanun merkezde toplan
mış tahakküm imkânını 63 vilâyete de sirayet 
ettirmişti. 

Memleketimizde mesuliyetsizlik setlerinden 
birisi olan Memurin Muhakemat Kanununun 
ilgasından değil, ıslahından bahsedilmiş olması
nı da hayretle karşılıyoruz. Memurlar için imti
yaz teşkil eden bu kanun değiştirilmedikçe, kar
ga, memur ise şahin durumunu muhafaza ede
cektir. 
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i arkadaşlar-; 
Hepinizin bildiği bir hakikat vardır; bu 

memlekette Hükümet korkusu iliklere kadar iş
lemiştir. Bununla kanunların meşru olan korku
sunu kasdetmiyorum; Hükümeti temsil edenle-

kanun dışına çıkarak, her şeyi yapabilecek-
korkusunu söylemek istiyorum. Bu korku-
beş senelik mücadelemizde binbir misali ile 

ş^mıza çıktığına hepiniz şahit oldunuz. Ana-
ile haklarını tanıdığımız vatandaşlar siya-

partilere girmekten korkmuşlardır. Bu korku 
kimdendi. Validen korkmuştu, jandarmadan 
korkmuştu, kaymakamdan korkmuştu. Milletin 

aciz hizmetkârlarını milletin karşısında bir 
durumuna sokan bu mevzuat ortadan kal

madıkça Demokrasi inkılâbı tamamlanmış 
az. Bu itibarla bu kanunun ıslahı değil, fa-

ilgası icabettiği kanaatindeyiz. 
Hükümet programında temas edilen aşırı sol 

cereyanlara ve irtica mevzuuna temas etmek is
tiyorum : 

Sabancıya alet olan ve esasen yıkıcı saydı-
aşırı sol cereyanları programında katiyet-

rkddetmiş olan bir partinin mümessili olarak 
n ışuyorum. Bu memleketi bir Rus müstemle-

haline getirmek istiyen, yabancıların âleti 
olanları ezmek hususunda Hükümetin takip ede-

siyasette kendisiyle beraberiz. (Bravo ses-

Bi 
ramımızın 

izim din mevzuundaki düşüncelerimiz prog-
12 nci maddesinde sarahatle ifade 

edilmiştir. Bize göre dinin Devlet işlerine karış-
ne kadar zararlı ise, Devletin de dini ta-

alliHu altında bulundurması o kadar zararlıdır. 
bir devrin açılması bahis mevzuu olunca, 

ıhühim mesele, hürriyet prensipinin her saha-
tecel-li etmesidir. Bu esastan hareket edile-
3on zamanlarda her hâdisede bir irtica ariyan 

zihniyete karşı Hükümetin soracağımız bâzı su
alleri sarih olarak cevaplandırması lâzımdır. Bir 
cenazede 3, 5, 20 vatandaşın tekbir getirmesine 
irticla dendiğine şahit olduk. Demokratik bir in-

yapıldığını iddia eden bir Hükümetin iş 
iıda bulunduğu bir devirde böyle bir anlayı-
hâkim olmasını görmek istemiyoruz. 

Şimdi Hükümetten şu sualleri soruyorum: 
Hazır bir damga gibi vatandaşın alnına vu-

ralıfıak istenen irticadan ne anlamaktadır? He
pinim takdir edersiniz ki; hukukta, bilhassa ce
za mevzuunda kelimeler elmas terazisi ile tar-
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tıhr. Vatandaşın hak ve hürriyeti bahis mevzuu 
olduğu yerlerde isteğinin istediği mânaya alaca
ğı bir kelime ile, hiç kimsenin karşısına çıkıla
maz. Binaenaleyh katiyetle irtica şuna derler, 
irticadan biz şunu anlıyoruz denmedikçe, prog
ramdaki şekli ile irtica kelimesi elastikiyetini 
muhafaza ettikçe, hiçbir muhalif kendisini em
niyette telâkki edemiyecektir. Din işlerinin ida
resini bir cemaat işi mi telâkki ediyorlar, yoksa 
bir Devlet işi mi telâkki ediyorlar? Bu mevzu
da Hükümetin görüşünü açıklaması lâzımdır. 

Biz parti olarak din işlerinin idaresini bir 
cemaat işi olarak ele almış ve bunu programı
mızda tesbit etmiş bulunuyoruz. Hükümetin bu 
mevzularda bize sarih cevaplar vermesini istiyo
ruz . Bâzı mevzularda Hükümete zaman bırak
mak doğrudur. Fakat öyle meseleler vardır ki, 
bugünkü Hükümetin mensup olduğu parti sene
lerce bu mevzu üzerinde durmuştur. 

Yalnız bir kaydı ihtirazimiz vardır. Bu ce
reyanlara karşı mücadelenin en müessir silâhı 
memlekette mevcut adalete vatandaşın itimat 
etmesini ve halkın refahını sağlamaktır. Ceza 
kanunlarının şiddeti hiçbir zaman bu cereyan
ları önliyemez. Eğer komünizme karşı yalnız 
ceza kanunlarının kâfi olduğu kanaatinde olsa 
idi, Amerika Avrupa'ya Marshall yardımını yap
mak lüzumunu hissetmezdi. Komünizm, gıdasını 
sefaletten, adaletsizlikten ve kanunsuzluktan alır. 
Bu üç belânın ye'se düşürdüğü kimseleri komü
nizm arkasına takar. Ceza kanunlarına şiddetli 
ve elâstiki maddeler koymak ve en masum dinî 
duyguların izharını dahi, komünizm bu maske 
altında tecelli eder diye, kanunun tehdidi altın
da bulundurmak yoluna gidecek olursak, sabık 
iktidarın yaptığı hataları aynen tekrarlamaktan 

, başka birşey yapmış olmayız. 
Onlar siyasi irticacı, yani tek parti tahakkü

münü devam ettirmek için yeni bir kanunla mu
halefetin karşısına çıkmışlar ve bu mevzuu, 
Demoklesin kılcı gibi elden bırakmamışlardır. 
Bu mevzuda görüşümüzü 1949 Haziranında çı
kardığımız parti beyannamesiyle umumi afkâra 
arzetmiştik. Adalete karşı olan inanı ve refahı 
bir tarafa bırakıpta, Menderes'in programında 
olduğu gibi, Ceza Kanununa sert ve elâstiki hü
kümler koymakla işe girişecek olursak, bu tak
dirde bu memlekette muhalefete hakkı hayat ta
nımadığımızı göstermiş oluruz. Şimdiye kadar 
o kadar gördük ki, insan oğlu kanunu çektikçe 
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istediği yere götürebiliyor. Adnan Menderes Hü
kümetin «aşırı sağ ve sol cereyanlar» derken bu 
husustaki kıstasın ne olduğunu söylemiyor. Bu
na göre en masum dinî duygulardan bir komü
nizm mânası çıkartmak mümkün olacaktır. 

Biz Millet Partisi, sarahat taşımıyan, kıstas 
olmıyan bu kısmı tasvip etmiyoruz. 

Demokrat Partinin Birinci Büyük Kongresi 
tarafından kabul edilen ve gaye ve mesuliye
tinde iştirakimiz bulunan bir hürriyet misnkı 
vardı. Bu misak bu memlekette hürriyetin as
gari şartlarını tesbit eden bir vesikadır. Bura
da ele alman meselelerden biri de Devlet Baş
kanlığının Parti Başkanlığından ayrılması i l i . 
Buna dair Hükümet programında bir sarahat 
yoktur. 

BAŞBAKAN MENDERES (Adnan - İstan
bul) — Devlet Başkanlığı Parti Başkanlığın
dan ayrılmıştır. 

BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi Dışişleri 
hakkında Millet Partisinin görüşünü açıklıya-
cağım: 

Dış siyaset mevzuuna geliyorum. Millet Par
tisi de Batı Demokrasileriyle manen ve madde
ten iş birliği yapmaya, Birleşmiş Milletlerin 
imanlı bir üyesi olmamıza taraftardır; İngiliz 
ve Fransız ittifakına, Amerika dostluğuna tam 
mânasiyle bağlıdır. 

Ancak şu cihetleri de sükûtla geçemeyiz: 
1. Dünya güvenini sağlamak için yapılmış 

olan yeni ittifak ve anlaşmalara biz alınmadık. 
2. Demokrasi dünyasının bir ön karakolu 

olduğumuz halde bu durumun bize yüklettiği 
külfetleri karşılıyacak ölçüde yardım görme
mekteyiz. 

Bunları söylerken şu ciheti de belirtmek is-
rim ki, bizdeki israflar ve elde edilen ekonomik 
yardımın yurdun inkişafına hasredileceği yerde 
bütçe açığını kapamak için kullanılması, dost
larımızın haklı şikâyetlerini mucip olmakta ve 
onlarla hususi teması olanlar dahi bu şikâyet
lere muhatap kılınmaktadırlar. Dolayısiyle 
yardımın ifa ettiğimiz büyük hizmetleri ve dün
ya sülhünü devam ettirmek için kabul ettiğimiz 
fedakârlıkları karşılamasını istemek hakkımız 
olduğu gibi, onun tam yerinde kullanılacağına 
dair güven uyandırmak da vazifemizdir. 

Şunu da ekliyeceğim ki, kendileriyle tarihî, 
mânevi ve kültürel alâkamız olan milletlerle 
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dostluğumuzun kuvvetlendirilmesine itina edil
meli ve bu yolda güçlükler doğuracak ve gü
cenikliklere yol açabilecek ifade ve hareketler
den sakmılmalıdır. 

O halde şimdi yapılacak şey nedir? Takip 
edilecek' yol hangisidir? Hükümet programın
da bu suale cevap verirken ele aldığı dört esas 
üzerinde birer birer durmakta fayda görüyo
ruz. 

1. «Bütün Devlet hizmetlerinin görülme
sinde âzami tasarruf zihniyetiyle hareket ede
rek Devlet masraf ve külfetlerini asgariye in
dirmek ve Devlet bütçelerini iktisadi bünyemi
zin takatiyle mütenasip ve hakikî mânasiyle 
muvazeneli bir hale getirmek'.» 

Tasarruf ve bütçeyi denkleştirmek zarureti, 
tarihe karıştığını cesaretle söyleme ihtiyacını 
duyduğumuz şeflik idaresinin Hükümete me
mur edilen her adamı tarafından da ileri atıl
mış, fakat sözde kalmıştır. Çünkü Cumhuriyet 
Halk Partisi diye adlandırılan zümre kendi ra
hatını ve menfaatini her şeyin üstünde görmüş, 
halkın ıstıraplarına bigâne kalmış, medeni gö
rünmeye yarıyan tedbirlere halkçılık adı ver
miş, milyonları sarf ve istihlâk ederken bu pa
raların sütünü, yumurtasını yiyemiyen bunları 
satarak temin ettiği paraları düğüm düğüm 
üstüne saklıyan Türk köylüsünün almterin-
de mahrumiyetlerinden biriktiğini düşün
memiştir. Bu sebeple halk mümessille
rinin, sizlerin kararları ile yürüyecek 
bugünkü idare « tasarruf zarureti» nden 
bahsederken samimî ve radikal hareket etmek 
mevkiindedir. O halde bütün Devlet masrafla
rında mutlak bir tasarrufa zaruret olduğunu 
tesbit eden Büyük Millet Meclisi ve Milletve
killeri üç yıldır umumi efkârın üzerinde eğildi
ği, hassaten bugünkü Başbakanın birtakım si
yasi maksatlarına basamak yaptığı mahut öde
nek işinde Hükümet programı vesilesiyle ka
naat ve kararını belirtmelidir. Aynı suretle 
Devlet Başkanlığına ve Bakanlıklara ait plân
lar üzerinde Hükümetin kesin kararlarını öğ
renmeliyiz. Bu tarzda âdilâne bir hareket nok
tası bulmadıkça «tasarruf zarureti» yine lâfta 
kalmaya mahkûmdur. Nitekim «otomobil suiis
timali» noktası da şimdi de Amerikan yardı
mından temin edilen arabalarla devam edip git
mektedir, Tasarruf zarureti bahis konusu 
olunca kültür, sağlık ve adalet sahalarındaki 
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ha|k ihtiyaçlarını karşılamak noktalarında bile ye
ni tahsisata ihtiyaç olduğunu da hatırda tutmak 
lâzjimdır. Bu ihtiyaçlar, tasarruf zarureti üzerin
de çok ciddî ve titiz davranılması için ayrı bir 
sebep tegkil etmektedir. 

.; Hükümetin iktisadi ve malî sahada ele aldığı 
esâslardan «iktisadi cihazlanmamızı süratlendir
me)?:» ve «Devlet bütçesinden envestisman mahi
yetinde ayrılacak tahsisatı bir pilâna bağlıyarak 
kullanmak» keyfiyeti prensip olarak doğrudur. 
Fakat bunlar da şimdiye kadar üzerinde çok 
söz; edilmş ve mütea.rife haline gelmiş meseleler
dir; Tatbikata hâkim prensipler haline geldiğini 
görmedikçe birşey söylenemez. Yalnız «Enves-
tisıiıan» tâbiri o kadar geniştir ki, C. H. P. çiler
le meskehsiz halkın yurdu olan Erzincan'a mes
kenden evvel yapılan Hükümet konağı, asri me
zarlık ve asri hamam ve park ve heykel ve An
kara'daki Saraçoğlu Mahallesi de bu sahada mü
talâa edilen işler arasındadır. 

j^imdi Hükümet programının ekonomik saha
da çiklet merkezini teşkil eden dördüncü esasına 
gelıvoruz. 

Demokrat Parti Programında bu konuda umu
mi prensipler kısmındaki 17 nci madde ile Hii-
kihjıet isleri kısmındaki 42 nci ve mütaakıp 
maddeler arasındaki tezaddan İktidar Progra
mındaki bu dördüncü madde ile kurtulmak iste
diği de anlaşılmaktadır. Gerçekten «İstihsal ha
yatını Devletin zararlı müdahalelerinden ve her 
çeşijt bürokratik engellerden kurtarmak» şeklin
de ifadesini bulan prensipte mensup olduğum 
Millet Partisinin iktisat sahasında mutedil, libe 

görüşünün hâkim olduğunu görmekle baht: 
yarlık duymaktayım. Filhakika : Hükümet ikti
sadi görüşünü programında: «Bir taraftan Dev
let ! müdahelelerini asgariye indirmek, diğer 
taraftan iktisadi sahada Devlet sektörünü müm
kün olduğu kadar daraltmak ve buna mukabil 
emrjiyet vermek suretiyle hususi teşebbüs saha
sına mümkün olduğu kadar genişletmek» diyo 
ifacje olunabilir. Bu esasların tatbikmdan doğa
cak i ilk neticelerden biri Devlet tesis ve işletme
ciliğini, tabiatı ve maliyeti icabı olarak, yalnız 
ve yalnız hususi teşebbüs ve sermayenin hiçbi" 
suretle ele alamıyacağı işlere ve bir de ayni za
manda âmme hizmetleri mahiyetinde olarak ikti
sadi! işlere hasretmek olacaktır. Çünkü bize göre 
husıjLsi mülkiyet ve şahsi hürriyete dayanan bir 
iktisat rejiminde «İktisadi sahanın asıl olarak 
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ferde veya şirket halinde hususi teşebbüse ait ol
ması lâzımdır.» 

Programda, «Devlet İktisadi Teşekkül ve te
şebbüslerinin iktisadi bünye üzerinde teşekkül et
mekte oldukları ağırlığı hafifletebilmek için ida
re ve murakabelerini de daha sağlam esaslara 
bağlamak» ve «Fuzuli görülen teşkilâtı lâğvet
mek kararındayız» denilmektedir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerine ait murakabe 
mevzuunda asıl halledilecek nokta bu müessesele
re malî murakabe zihniyeti yerine işletme ve 
iktisadi murakabe prensipinin hâkim kılınması 
gerektiğine işaret etmek isteriz. Bu türlü mura
kabe de ekseriya müesseselerin kendi bünyelerin
de yapılabilir. 

Programda ofisler mevzuuna «Ofisler üze
rinde durarak iealbeden kararları alacağız.» den
mek suretiyle şöyle bir temas edilip geçilmiştir. 

Halbuki bugün bir Ticaret Ofisi vardır ki, 
ne yaptığı ve ne yapacağı meçhuldür. Sonra 
Toprak Ofisi mahlut yağ ticaretine girişecek 
kadar maksattan ayrılmış bir haldedir. Hükü
metten işe başlarken ofisler konusunda takip 
edeceği politikanın ana hatlariyle olsun açık-
lanimasım istemek hakkımızdır. 

Programda zirâat işlerinin yepyeni bir gö
rüşle ele alınacağı müjdesi varsa da bu sahada 
takip edilecek politikanın ana hatları çizilme
miş ve ayakta ve muallâkta olan ziraat mesele
lerimiz hakkında bir şey söylenmemiş bulun
maktadır. Bu arada aşağıda ayrıca izah edece
ğimiz gibi toprak re orman ve hayvancılık me
selelerinde Hükümetin ne yapacağı meçhul kal
mıştır. 

Geçen yıllarda üretme çiftlikleri haline geti
rileceği bahis konusu olan Devlet çiftlikleri 
hakkında programda kararlı bir görüşe rastlan
mamış. olması bir eksikliktir. 

Karasaban ve kağnı üzerine bir Devlet mü
essesesinin kurulamayacağını söylemek bilmem 
yeni bir şey midir ve bir fayda sağlar mı? Bu 
noktaca söylenen : «Ziraati ön. - plâna alan böy
le bir görüşle hareket ederek, zirai kredi dâva
sını, ziraat alet ve vasıtaları meselesini, hasta
lık ve haşerelerle mücadele, iyi tohum ve to
humları ıslah mevzularını, ziraat, tekniğini iler
letme çarelerini ehemmiyetle gözden geçirece-

«Küçük ve büyük sulama işlerine hız ver-
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menin verimi süratle artıran ve yeni yeni teşeb
büslere geçmek imkânını veren bir mevzu ol
duğuna kaniiz.» Gribi sözler ziraat ve köy mev-
zularmdaki literatüre yeni bir şey ilâve etme
mektedir. Fakat Hükümet hangi yollardan bu 
tarif ve mütearifelerin neticesini alacak? Mese
lâ : Ziraat ve alet ve vasıtaları meselesinde Or
ta'da bir zirai donatım kuruluşu var, Marshall 
Plânından <gelen yalnız büyük veya müşterek 
arazi sahiplerinin ve kiracılık yapanların i'hti-
yaemı ve menfaatini sağlıyan ziraat ve makine
leri tevziatı devam ediyor. Lâkin karasalban ve 
kağnı ile haşrüneşrolan milyonlarca küçük çift
çilik alet ihtiyacı nasıl karşılanacak? Hükümet 
bu hususlarda açık bir görüış ortaya koymadık
ça program müspet bir mâna taşımaz. 

15 milyon köylünün zirai kredi ihtiyacını te
min edecek müessesenin 100 milyon lira civarın
da olan sermayesi ile işe girişecek olsak bir 
Meclis binasını güç yaparız. 

Köylünün ıstırabını ifade etmek için, burada 
'bulunan bir arkadaşımızın da yakînen şahidi ol
duğu bir hâdiseye temas edeceğim, Yozgad'da 
bir köylü gömleğinin kısa olan yenini göstere
rek Hâşjnı Tatlı'ya şöyle söylüyor; «Efendi, ya 
bu yeni uzatınız, ya bu kolu kesiniz!» Böyle 
söylıyen 15 milyon köylü vardır. Köylü; mille
tin efendisidir gibi parlak bir formül ortaya atan 
Cumhuriyet Hükümetleri; köylünün sütünü VJB 
yumurtasını bile kendisine yedirmek imkânını 
verriıemiştir. 

Bugün Türk köylüsü, bilhassa Orta Anadolu 
köylüsü zirai teçhizat bakımından çok acıklı bir 
durumdadır. Orta - Anadolu'dan gelen arkadaş
lar pek iyi bilirler, bura köylüsü bir çift öküzü 
800 - 1200 liraya tüccardan almaktadır. 300 li
raya alman bir çift öküzü 1200 liraya alan, bir 
buçuk senelik bir taksitle tüccardan 1200 liraya 
alan bir köylünün müreffeh yaşadığı iddia edil
mez. (Bravo sesleri, sağdan) 20 senedenberi lâ
yık olduğu zirai krediyi hu> memleket köylüsü 
görmemiştir. (Sağdan brova sesleri). 

Binaenaleyh yeni iktidar da bu mevzuda sa
rih olmaz, muğlak ve müphem bir formül ile, 
müphem bir istikamet ile iktifa ederse zirai kredi 
mevzuunda köylüyü tatmin etmemiş olacaktır, 
çünkü programında sarih hiçbir şey söylememiş
tir. 

Zirai mahsulleri emniyet altına alan zirai si
gorta meslesine ve hayvancılık politikasına te-
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mas etmemiştir, sadece Türk köylüsünü sıkıntı
dan kurtaracağız gibi mücerret bir formülle ikti
fa edilmiştir.' 

Programda en mühim bîr eksiklik de petrol 
mesel esinin ve vakıflar için takip edilecek politi
kanın meçhul içinde kalmasıdır. 

Program'da «çiftçiyi topraklandırma» işinin 
ziraat işlerinden bahsedilirken küçük ve büyük 
sulama işlerine dair bir fıkranın sonuna eklenen 
şöyle bir cümlenin «topraklandırma işini daha 
emniyetli, pratik ve süratli usullere bağlamak 
niyetindeyiz» şeklinde yer alması bizi tereddüt 
ve teessüre sevkeden mühim bir noktadır. Bu 
cümlecikten ne kastedildiğini anlamak da güçtür. 
«Bu işi daha emniyetli usullere bağlamak» tan 
maksat nedir! Sağlanacak emniyet geniş arazi 
sahiplerine mülkiyet emniyeti midir, yoksa top
rağı az çiftçiye bu sahada yetecek toprağa kavu
şacaklarına dair, emniyet vermek midir? Tek 
parti devrinde ifratlara, tefriflere kurban gi
den ve bugünkü Başbakanın çetin mücadeleleri
ne mevzu olan bu meselenin demokrasi iktidarı
nın «emniyetli, pratik ve süratli usullere bağla
nacaktır» gibi sudan bir şekilde üstünden geç
mek mevkiinde değildir. Şimdilik şu suallere ce
vap istemekle iktifa edeceğiz : 

I - Hükümet Toprak Kanunu üzerindeki son 
tadilleri benimsiyor ve kâfi görüyor mu? Kâfi 
görmüyorsa mevzuatı üzerinde ne gibi prensip 
ve ölçü tadilleri yapmayı düşünüyor? 

II - Toprak işleriyle iskân Umum Müdür
lüğü birleştirilirken tarihe karışan tek parti 
Hükümeti bir iç iskân meselesi ortaya at
mış ve topraklandırma işinin bir iskân po
litikası ile beraber yürütülerek 30 - 35 yılda 
hal edilebileceğini ileri sürmüştü. 

iktidarın bu baptaki kanaati ve karara ne
dir? 

III - Programda bir köşeye sıkışan «emniyet
li, pratik ve süratli usulle topraklandırma» işi 
memlekette ne zamana kadar halledilmiş ola
caktır? 

IVi - Avuç içi kadar toprakta hayat ve istik
bal ariyan çiftçi aileler için ne düşünülmekte
dir? i 

Programda: 
«Yol ve tarife meselelerini ziraatimizle doğ

rudan doğruya alâkalı mevzular addetmekteyiz» 
«Ulaştırma ve Bayındırlık işlerimize evvelâ 

ziraat:ve millî ekonomi ile çok yakından alâka-
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lı mevzular olarak kıymet vermekteyiz» gibi 
mütearifeler çoktur. Fakat birçok meselelerde 
olduğu veçhile işe nereden başlanacağı ve han
gi yollardan gidileceği ve meselâ demiryolu işin
de şube hatları inşasına kadar* varan hatalı gi
dişin nerede durdurulacağına dair bir kayıt 
yoktur. 

Orman işine programda iki defa yer verilmiş 
bulunmaktadır, evvelâ mazinin hatalarından 
bahsedilirken sonra da ne yapılacağını söylemek 
için. Bu mülâhazaları birbiri ardından okuya
lım : 

«Devlet ormancılığının asıl istirabını yaşı-
ynnlar orman çevrelerindeki binler ve binlerce 
köyümüz, milyonlarca köylümüzdür. Fakat, 
Devlet orman işletmelerinin yarattığı İstırap 
bundan ibaret değildir. Her çeşit orman mah
sullerinin fevkalâde pahalı oluşu, bütün istihsal 
şı.belerinde ve geniş halk kütleleri üzerinde kö-
tt. tesirler yapmaktadır» 

«Orman meselesine gelince: Derhal ve kati
yetle söyliyebilirim ki bugünkü sisteme beheme
hal son vereceğiz. Çünkü bugünkü sistem or
manların muhafazası için büyük fedakârlıkları 
istilzam, öteden beri ormanla alâkalı milyonlar
ca vatandaşlarımızı mahrum ve meyus bir halde 
yaşatmakta ve bütün orman mahsullerinin 
çek pahalıya mal olması neticesini yermektedir. 
Diğer taraftan da bugünkü orman mevzuatı 
halkla Hükümet arasında derin bir sevgisizlik 
yaratmakta çeşitli ahlâki zararlara ve türlü 
kötülüklere zemin teşkil etmektedir.» 

Orman işini bu iki fıkradaki mütalâaların 
çerçevesinde ele alınca yalnız menfî görüşler or
taya koymaktan ileri gidilmemiş olur. Devlet 
ormancılığının ıstırabını çeken binlerce köy ve 
milyonlarca köylünün ıstırabı dinmelidir. Evet.. 
Orman mahsulleri ucuzlamalıdır! Evet... Derhal 
ve katiyetle bugünkü sisteme nihayet verilmeli
dir! Evet... Bugünkü sistem ormanların muha
fazası için büyük fedakârlıkları istilzam ettiri
yor! Evet... ötedenberi ormanla alâkalı milyon
larca vatandaşlarımızın mahrumiyet ve meyusi-
yetlerine çare bulmalıdır! Yukarda da söyledik. 
Evet... Bütün orman mahsulleri pahalıya malû
lü yor! Tekrar evet... Bugünkü orman, mevzuatı 
'halkla Hükümet arasında derin sevgisizlik ya
ratıyor. Evet... Çeşitli ahlâkî zararlara ve tür
lü kötülüklere zemin teşkil ediyor! Evet, evet, 
eıM;.... 
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Fakat bütün bu fenalıkların, yanlışlıkların 

önlenmesi için Hükümet ne düşünüyor? Prog
rama göre hiçbir şey... 

Orman hakkında ormanlara sığmıyacak ka
dar lâf edilmiştir. Hattâ bugünkü mevzuatı tat-
hikta müsamaha göstermek suretiyle tek parti 
idaresi halkın sevgisizliğinden kurtulma yoluna 
dahi gitmiştir. Odun yerine kömür yakılması 
işinin başlaması on yılları aşmıştır. Tezek, tik
sinti verse de, ekseriyetin yakacağıdır. Türk ai
le asgari sağlık şartlarını havi yuvadan mah
rumdur. Vatan, onarılacak ve inşa edilecektir. 
O halde Hükümet ormanları korumak ve fennî 
bir surette işletmek ve ormanda oturan halkı 
mahrumiyetten, meyusiyetten kurtarmak ve 
orman mahsulleri ucuzlatmak için behema-
hal son vermek kararında olduğu sis
tem yerine nasıl bir sistem koyacak ve 
bugünkü işletmeleri, tesisleri ne yapacak
tır? Bunlara cevap vermek mecburiyetinde
dir. Aksi halde eldeki vesikaya bir icra progra
mı değil, bir tenkid tecrüibesi adını vermek za
ruridir. Lüks ve israf zihniyeti yerine zaruret 
halinde malî takatimize uygun mütevazi yapı
lar yapmak' yoluna gidileceğime ait teminatı 
memnuniyetle kaydederken aşağıdaki hususlar
da izahat verilmesini rica ederiz. 

I - Bugün bu prensiplere uygun olmıyarak 
inşaatı başlamış yapılardan durdurulacak veya 
nâfi hizmetlere tahsis edilecek olanlar var mı
dır? 

II - ihalesi yapılıp inşaata başlamamış olan < 
yapılardan, ezcümle yeni Meclis binası hakkın
da iktidar <ne düşünüyor? Durdurulacak olanlar 
var mıdır? 

III - Tahsisatı mevcut olup da henüz müna
kaşaya çıkarılmamış olan yapılar var mıdır? 

Bu husustaki ricamız belediye ve hususi ida
relere de şâmildir. 

Sağlıik mevzuunda Hükümet yeni bir görüş 
getirmemiş ibuluoımaktadır. Yalnız nasıl fırsat 
bulduğunu kestirememekle beraber, köy ve köy
lü sağlığının korunmasından bahsederken « . . . 
yeni portatif hastaneler ve sağlık merkezleri te
sisi hususunda şimdiden teşebbüse girişildiğinh-
bildirmektedir ki, böyle bir müspet gayreti an
cak takdir ederiz. 

Yâlnız şunu söyliyelim ki, halk hükümetle
rinin karakteri «Halk sağlığının korunması» ile 
diğer idarelerden ayrılır. 
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Programda maarife temas edilirken; «gençli

ği Millî karakter ve ananelerine göre mânevi 
I ve insanî kıymetlerle teçhiz edemiyen bir mem

lekette ilmin ve teknik bilginin yayılmış, olması 
hür ve müstakil bir millet olarak yaşamanın te
minatı sayılamaz» denilmekte, talim ve terbiye
nin Millî ve ahlâki bir temele dayanacağı temi
natından başka bir izaha rastlanmamaktadır. 
Maarif hayatımızın süratle halli ieabeden •me
selelerinden hiçbirisi hakkında sarih bir görüşü 
ihtiva etmiyen program bu bakımdan da nok
sandır. 

Köy enstitüleri ve köy mektepleri, teknik öğ
retim, dil ve terim meselelerini yenibastan ele 
almıy&n bir iktidardan bu sahada muvaffakiyet 
beklemek beyhude olur kanaatindeyiz. 

Bu bahiste meseleler birbirine o kadar karış-
ı mış. ve ihtirazi kayıtlar o kadar çoktur ki, Hü-
| kümetin ne düşündüğünü ve neler yapmak iste-
I diğini sarahatle anlamak mümkün değildir. 

Filhakika : îlk söz olarak; « memleketimizde 
Çalışma hayatını ve iş verenlerle işçi münasebet-

I lerini içtimai adalet prensiplerine! uygun olarak 
ı kanun ve nizam yollariyle düzenlemek » ten 

bahsedilmektedir. 
Memleketimizde bu bahiste kanun ve nizam 

yokluğu değil, bilâkis bunların çokluğuna rağ
men, iş ve işçi hayatını kavrıyan realist icraat 
yokluğudur. 

Arkasından « Çalışanların yaşama seviyesini 
umumi hayat seviyemizle ve memleketin iktisadi 
imkânlariyle mütenasip surette yükseltmek » 
gayesi ileri sürülmektedir. Hâtıralarımız bizi 
yanıltmıyorsa bu bahiste Demokrat Parti muha: 
lefette iken « asgari ücretin tesbiti » lâzımgeldi-
ğini ileri sürecek kadar azimkar görünüyordu. 
Hattâ bu ciheti zannedersek şimdiki Çalışma 
Bakanı vasıtasiyle ifade etmişti. 

Çalışanların yaşama seviyelerini yükseltmek
ten bahsedilirken Hükümetin bu noktadaki sa
rih görüşünü açıklamasını ve bilhassa Devlet İk
tisadi Teşekküllerinde çalışan işçilerin ücretleri 
işindeki kararını bildirmesi lâzımdır. 

Ücretli hafta tatili meselesi : Bu noktadaki 
ifadeler çok müphemdir. « Şimjdiye kadar ̂ Çalış
ma Bakanlığının teftiş ve murakabesi haricinde 
kalmış olan bir kısım Devlet sanayiinin de bu 
teftiş ve murakabeye alınacağından * bahseden 
fıkranın sonunda aynen şöyle denilmektedir: 

• 
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« Garp demokrasilerinde kabul edilen esaslar 
dairesinde işçilere ücretli tatiller veya ücretli 
mezuniyetler sağlanması imkânları araştırıla
caktır». 

Muhalefette bulunduğu sırada* bu noktalarda 
çok açık konuşan ve bol vaitler ortaya koyan 14 
Mayıs İktidarının ücretli hafta tatili meselesini 
şimdi ne sebeple bu kadar karışık ve ve kapalı 
bir şekilde ele aldığı anlaşılamamaktadır. 

Teftiş ve murakabe : Bugünkü teftiş ve mu
rakabe teşkilâtının kifayetsizliği meydanda iken 
bu bahse, teftiş ve murakabe diğer Devlet sana
yiine teşmil edilecektir, şeklinde temas edilmesi 
gayrikâfi görülmüştür. 

Bütün bunlardan başka : İşçi sendikaları, si
gorta ve işçi sağlığı gibi meselelere hiç temas 
edilmemesi bugünkü iktidarın arşivlerinde bu ba
hislerde yapılmış tenkidlerden başka müspet bir 
etüd ve karar bulunmadığını göstermektedir. 

Arkadaşlar, yeni Hükümetin programında bir 
de adlî meselelere temas edilmektedir. Bu mevzu 
hakkında da görüşlerimizi ifade etmek isterim. 

Anayasada tadilât yapmayı kabul eden Hükü
met, mensup olduğu parti programında kabul 
edilen kaza birliği esasına temas etmemiştir, par
tisinin bu taahhüdünü tutmıyacak mıdır?. Kaza 
birliği mevzuunda Millet Partisinin görüşü De
mokrat Partinin görüşüne yakındır. Bu esasın 
gerçekleşmesini temenni ediyoruz. 

Anayasaya göre mahkemeler; tam istiklâl 
içinde millet namına kaza hakkını kullanırlar. Bu 
esas Anyasâ ile kabul edilmiş olduğu halde adli
yenin istiklâli fiilen tahakkuk etmemiştir. İçi
mizde yaşyan birçok arkadaşlarımız bunun ıstı
rabını duymuşlar ve yakîneh görmüşlerdir. Hâ
kimlerin dama taşı gibi bir yerden bir yere oyna
tıldıklarına uzun seneler maalesef şahit olduk. 

Adalette huzursuzluk, bulunduğunu ilk siyasi 
demecinde ortaya atan yeni Adalet Bakanının 
bu huzursuzluğu ne suretle gidereceğinin efkârı 
umumiyeee dikkatle takip edileceğini hatırlat
mak isteriz. Beş senelik siyasi mücadeledl bu 
memlekette iktidarda bulunan bir zümrenin te
sirlerine nispeten az kapılmış bir cihaz varsa* oda 
adalet1 cihazıdır. 

Ufak tefek istisnalar bir tarafa bırakılacak 
olursa, Türk Adliyesi, (Berlin'de hâkim var di
yen Alman köylüsündeki kanaat), Türk köylü
süne telkin etmiştir. 

Adaletin, icra kuvvetinin tesirinden uzak tu-
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tullpıasına imkân birâkılmazsa, demokratik niza-

devanı etmesine imkân yoktur. 
Hâkimlerin terfi, tecziye ve nakilleri işleri-

behemehal hâkimlere bırakılmasını istiyo-
. Programımızda kabul ettiğimiz bu esasa ye-
ktidarm da iltihak edeceğini umuyoruz. 
Türk Adliyesine ait olan tabiî şükran borcu

muzu eda ettikten sonra yeni iktidarın ortaya 
uğu programda vuzuh ve sarahat görmemek-

beraber çok müşkül şartlar içinde vazife al-
müdrik bulunduğumuzu söylemek isteriz. 

Mayıs iktidarının, demokrasinin icaplarına 
r\m bir şekilde hareket ederek muvaffak ol-

ııfunı dileriz. (Bravo sesleri alkışlar). 
BAŞKAN — Bağımsız Sinan Tekelioğlu. Bu-
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TEKELİOĞLU (Sinan - Seyhan) — Sayın 
dadaşlar, 30 senelik kayfî bir idarenin yıkıldı-
ve Türk milletinin ilk defa kendi arzusu ile 
1 iği Büyük Millet Meclisi huzurunda söz söy-
ğimden dolavı Cenabı Hakka hamdü sena 
rkrı. (Alkışlar). 
Sayın arkadaşlar, sizi eski bir tarihe, Türk 
I etinin istiklâlini, hürriyetini kazanmak için 
ad ele ettiği zamana, biraz geriye, maziye 

götüreceğimden dolayı affmızı rica ederim. Bu-
söylemezsem, 30 sene evvel arzu ettiğimiz 

i, milletin arzusunun, 30 sene sonra elde edil-
i söylemeyi kendim için zait bulurum. 

Arkadaşlar, İstiklâl Harbine ilk girdiğimiz 
an, hepiniz biliyorsunuz ki, memleket düş-

majı istilâsı altındaydı. Hükümdar keyfî bir 
ile memleketi şuna veya buna takdim et-

i. 
İşte o zaman Büyük Ata, Sivas 'tan feryat 

, bağırarak Türk milletinin keyfî bir ida-
Î kurban gitmiyeceğini bütün cihana ilân et-
i. Biz, yani Türk milleti o günden itibaren 

istiklâlini, hürriyetini keyfî idareden kur
ak için ortaya atılmış bulunuyordu. Düş-

mücadele ettik, yeni bir devir açtık, 
Türkiye'yi kurtardık. Ama kurtulduktan bir 

et sonra da Halk Partisinin istilâsına uğ-
(Soldan alkışlar, bravo sesleri). 

Sayın arkadaşlar, hepimiz o partinin içeri-
e bulunmuş, orada çalışmış insanlarız, He-

>ımiz o Büyük Ata'nın açtığı, kurmuş olduğu 
)plülukta, bütün Türk milleti on sekiz mil -

olarak orada arzı vücut etmiş idik. Türk 

:1e pek, 

ridi 
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milleti Ata'ya bütün bağlılığı ile, bütün itimâ-
diyle. sarılmıştı-^onun- yapacağı inkılâpları, ken
di inkılâbı diye karşıladığı için, Ata'nın yap
mış olduğu inkılâpların hiçbirisine dahi yan 
gözle bakmamıştı. Ata'nın işleri, tek parti değil, 
tek millet olarak yürüttüğünü görmüş, bilmiş 
insanlarız. 

Fakat Ata'nın üfulünden sonra memlekette 
keyfî idare başlamış, arkamıza polisler konmuş
tu, yeşil fişlere bağlanmış olanlarımız vardı. 
Her şeyden evvel Hükümetten rica ediyorum; 
bu yeşil fişli olan kahraman kimselerin fişlerini 
ortadan kaldırsın. 

Bu yüzden evimizde rahatça oturamadık, ço
luk çocuğumuzla konuşamadık. Müthiş bir istib
dat içinde inledik. Çıktık, bağırdık, çağırdık, 
tehditlerle karşılaştık, zorlandık. Fakat bugün 
bakın Türk milleti ne büyük inkılâp yaptı. 

Hani o bağıranlar nerede şimdi? (Soldan 
çok şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Arkadaşlar, başımızdaki levhayı dahi indir
mişlerdi. O levha için biz feryat etmemiş miydik? 
O levha için bütün dünya ile hasmane vaziyet 
almamış mıydık? Onu kaldıranlar yerine koya
madılar, ama Türk milleti sizleri seçerek yerine 
koydu. (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, efendi diye her zaman hitabetti-
ğimiz o zavallı yalınayak, başıkabak Türk köylü
sünün, Türk milletinin azmi karşısında acaba 
dağlar dayanabilir mi? O kadar paralar, o ka
dar gayretler hepsi boşa gitti. 

Fakat arkadaşlar, bizim türk milletinin yal
nız bir Allahı vardır. Biz ancak ona güveniriz. 
(Şiddetli alkışlar). 

Şimdi bizimle beraber seçilmiş olan arka
daşlarıma arzederim ki; bu azimkar büyük 
milletin hepimiz kölesci olalım. (Alkışlar). 
Onun bütün varlıklarını koruyalım ve istekle
rini yerine getirelim. Onun yalnız efendi oldu
ğunu bilelim ve ona hissettirmeden çalışanları 
da, yine onun önünde kanun pençesine teslim 
edelim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, dert çok acıdır, bugün 2,5 mil
yarı bulan borcun nereden geldiğini kemali ce
saretle söyliyebilirim. O paralar bugün milyo
ner olanların kasasındadır. (Bravo sesleri) 

îşte arkadaşlar yeni Meclis ve yeni kabineye 
düşecek en büyük vazife budur. Türk Milleti 
bizi seçerken, bizi buraya gönderirken, köyler
de karşımıza çıkarak bunları bizden istemiş-
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lerdir. Biz bunları yapmak için onlara hepimiz 
söz verdik, yapacağız/Arkadaşlar, Demokrat 
Partinin, yani ekseriyet partisinin iktidarı ele 
aldığı zaman eline g^çen Hükümetin ne halde 
olduğunu biz değil, bütün dünya biliyor. (Gü
lüşmeler) Hurdahaş olmuş bir Hükümetin, 
bu şekil ve şerait dairesinde yürüyen bir ida
renin, bu memleket için faydalı olamıyacağmı 
acaba bu millet ve bütün cihan çoktan idrak 
etmemiş mi idi? Yeni kabineden, fevkalmemûl. 
bir plebisit demek olan bir seçimle iktidara ge
len bu kabineden her şeyi derhal istemek hak
sızlık olur, insafsızlık olur. Görüyoruz ki, 
Meclisin içinde eskiden kalmış 60 mebus var, 
sağ tarafa bakıyorum yeni arkadaşlar, sol ta 
rafa bakıyorum yeni arkadaşlar. Arıyorum 
aranızda ne Ekrem Oran var, ne de başkaları. 
Sağ taraftan bir ses geliyor, bakıyorum Ekrem 
Oran mı diye, fakat değil. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar, hakikat acı da olsa tatlıdır, 
çünkü acı söyliyen dosttur. Bir dost olarak, 
Türk Milletinin kulu olarak ferih fahur bağırı-
yorum, milletime elimden geldiği kada; hik
met edebilirsem, şu büyük millet karşıs «la 
milletin dertlerini dilimin döndüğü kadar söy-
liyebilecek olursam, bundan büyük bir haz ta
savvur olunabilir mi arkadaşlar? 

Benim her şeyden evvel yeni Hükümetten 
ricam şudur arkadaşlar: Anayasa... Kuranıke-
rimden sonra elimizde, Türk Milletinin elinde 
en büyük istinatgahımız olan Anayasamızı bu 
argo lisanından kurtaralım. (Soldan alkışlar) 
Ben bu kanunu elime alıyorum, bakıyorum, bir 
şey anlamıyorum, evdekiler de anlamıyorlar, 
kimse anlamıyor, ben de anlamıyorum. Bakı
yorum; Egemenlik) nedir acaba? Nereden 
alındı, (Ulus) nereden alınmıştır? Uydurma 
bir lisan. 

URAS (Aziz - Mardin) — Başının üstünde
ki levhada da (Ulus) kelimesi var, sen neden 
bahsediyorsun ? (Gürültü!*?) 

TEKELÎOĞLU (Sinan - Bevamla) — Şimdi 
fırsat bende, eskiden bizim safta 60 kişi vardı, 
istediğiniz kadar gürültü ediyordunuz, şimdi 
416 kişi vardır. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar; bu Anayasa eski Meclis tara
fından yapılmıştır. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, heyecana kapılmış bir insanın 
sözlerinde bu gibi kusurlar görebilirsiniz. 
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Bunu ozamanın ekseriyet partisi yaptı. Ta

biî onların bir dil kurultayı vardı, başında Se
lanik'li bir zat vardı, o zat yapmış bu Türkçeyi. 
işte o Türkçe ile bu kanun kaleme alındı. Kimse 
anlamıyor. Ben tekrar rica ediyorum, Sayın 
Adnan Menderes'ten ve Büyük Millet Meclisinden 
bu kanunu yine eski haline getirelim. Herkes an
lasın ve öğrensin bu kanunu. Bu lisanı yalnız 
Mecliste bulunanlardan belki bir kısmı anlıyor.-
Yeni yetişen gençlerle de görüştüm, onlar da 
anlamıyorlar. 

İkincisi; Anayasada ilk tebeddülatın bu ol
ması lâzımdır. Bundan sonra asıl nazarı itibara 
alınacak şey, bugünkü Hükümetin, bundan evvel 
ki Hükümetlere benzememesi lâzımdır. Anayasa 
hükmüne, Anayasadaki kayıtlara tam manâsiyle 
mutabık olması lâzımgelir. 

Anayasayı açıyoruz, Anayasa Cumhuriyetten 
bahsediyor. Acaba bugüne kadar Cumhuriyet 
bizde tam manâsiyle tecelli etmiş midir? (Soldan 
hayır sesleri). Hepiniz biliyorsunuz ki, ve hukuk 
derslerinde okuduk ki, Cumhuriyet iki kısmıdır, 
birisi aristokratik diğeri demokratik. Aristokratik 
cumhuriyet bir zümrei mümtaziye istinat eder 
ve onun keyfine göre hareket eder. Bundan ev
velki cumhuriyet gibi. (Soldan alkışlar). De
mokratik cumhuriyet ise, Demokrat Partinin 
mevkii iktidara geçen hükümetinin tam manâsiy
le tecelli ettirilmesidir. 

Şu halde bugünkü Meclis Türkiye'nin 9 ncu 
Meclisi değil, birinci Meclisidir. (Soldan sü
rekli alkışlar). Yine bugünkü Cümhurreisi de bi
rinci Cümhurreisîdir. (Soldan sürekli alkışlar). 
(Sağdan «Atatürk» sesleri). Anayasanın şimdiki 
ikinci maddesi, hepiniz bilirsiniz ki, C. H. Par
tisinin umdeleridir. Çünkü ozaman, o Meclise 
hâkimdi, Meclise hâkim olduğu için, Anayasa
nın ikinci maddesini kaldırarak şimdiki maddeyi 
koymuşlardır. Bir partinin umdesi olan bu ikinci 
madde yaşadıkça, hiçbir kimse ikinci maddeye 
aykırı bir parti kuramaz. Binaenaleyh görüyor
sunuz ki, DemokratT'artinin elindeki nizamna
me, talimatname, aşağı yukarı bu nizamnameye 
benzer, sebebi; bu ikinci maddedir. 

Arkadaşlar, lâyik bir Devlet kurduk, diyor
lar. Lâyik Devlet ne demektir ? Dinsiz demek-
mid-ir ? Hayır >; lâyik demek, dünya işi ile ahiret 
işini ayırmak, Devletin işlerini din işleriyle ka
rıştırmamaktır. Fakat esası da ikinci şaştı da 
ülke dâhilinde mevcut olan dinlerden.biçirbine 
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imtjyaz vermemektir. Acaba Türkiye'de mevcut 
olan üç dinden her hangi birime Türk Devleti 
Türk . Cumhuriyeti, Aristokratik Cumhuriyet, 
imtiyaz vermiş inidir? Evet.. Musevi dinine, İse
vî <j inine imtiyaz vermiştir. Çünkü İslâm dinini 
eline almış, kanunlarla perçinlemiş, Diyanet İş
leri demiş, Hükümet kendi içine almış, Evkaf 
demiş Hükümetin içine sokmuş. Soruyorum, aca
ba bu şekildeki bir sistemle bu lâiklik sistemine 
aykırı hareket edilmemiş midir ? Hiç şüphesiz ki 
edilmiştir. Halbuki din işleriyle uğraşmıyacak-
tı, l̂in adamlarını içine aldı, olmaz. Eğer olma
sı liizımgeliyorsa Patrikhaneyi de, Hahamhane
yi de Diyanet İşlerinin içine soksun bakalım? 
(Gülüşmeler) Bilâkis onlara vâsi salâhiyet ver-
miŞj onlar evkaflarını ellerinde tutmuşlar, kili
seler açmışlar, hahamhane açmışlar, mektep aç
mışlar,. din adamı yetiştirmişlerdir. 

Arkadaşlar, biz o kadar feci bir vaziyette
yiz ki 20 milyon olan nüfusumuzun % 85 i, hat
tâ İIO nını teşkil eden müslüman köylüler ölü
lerini yıkatıp gömdürecek adam bulamıyacak 
hal<jı gelmiştir. (Doğru sesleri). 

]3alk Partisi bu şekilde ne için dine bir gem 
vuriîu. (O ayrı dâva sesleri) Hiç de ayrı değil. 

Sonra arkadaşlar, elimizdeki kanunlara gö
re <|Linî irtica var deniyor. Ben dinî irticaın mâ
nasını bir türlü anlamıyorum. Biz yaştaki in
sanlar bu memleketin bütün inkılâplarını gör
dük. Sultan Hamid ihtilâlini de gördük. Orada 
bir irtica var mı idi acaba? İçimizde İstiklâl 
Harbini yaşıyan insanlar çoktur, bilirler. Hattâ 
Büyük Ata'nm Heyeti Temsiliyesi içerisinde 
kaç tane sarıklı hoca bulunduğunu sorarım on
lara ? Binaenaleyh bu memlekette irtica olamaz. 
Çürjkü irtica, dini alet ederek isyan eden insan
ları^ hareketi demektir. Acaba padişahlık za
manında kazan kaldıran yeniçeriler^ irtica mı 
yapıyorlardı? 

Arkadaşlar, bu şekildeki baskı ile Halk Par
tisi intihapta kazanmak sevdasına düştü ve ka
nunlar çıkardı. Hattâ bir kişi müslümanım der
se cnu, telkinde bulundu diye hapsedeceklerdi, 
f akjıt muvaffak olamadılar. Nihayet o vaziyet
ten İstifade edemediler, bu vaziyete düştüler. 

|$ndi, yeni Hükümetten ricam, Diyanet İş
leri! Riyasetini kadrodan çıkarsınlar. Evkaf İda
resini ona bağlasınlar. İslâm dinini de cemaat 
haliitıo getirsinler, 
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Sönfa adalet cihazını ele alalım. Anayasanın 

İS nci maddesinde adalet cihazının müstakil oldu
ğu ve kazanın Türk Milleti adına müstakil 
mahkemeler tarafından gördürülmesi icabettiği 
emredilmektedir. Bu şekil acaba bugünkü vazi
yette doğıru mudurl Mahkemelerde verilen ka
rarlarla Türk Ulusu adma icrayı kazaya memur 
falan mahkeme dediği halde o mahkeme icra 
kı^vvetimu içinde bir elemanın emrindedir. Onun 
nakli, terfi ve tefeyyüzü, o mahkemeyi idare 
-eden hâkimlerin bütün mukadderatı, icra kuv
vetinin elindedir. Bizim Çukurova'da, bir ka
zada bfr sene içinde sekiz tane müddeiumumi ve 
hâkim değiştirilmiştir. Elimize kuvvet geçmiş 
iken Anayasaya uygun olarak adalet cihazını ic
ra kuvvetinin içinden çıkarmıyacak olursak bu 
memlekette hakiki demokrasi tam mânâsiyle te
kevvün edemez. Hiç şüphe yok ki, bu heyetin 
bundan dört sene sonra tekrar geleceğini de kim
se temin edemez. Onun için yapılacak iş, evvelâ 
mevcut Hükümeti, Anayasa hükümlerine uygun 
bir şekilde teşkil etmektir. Adalet cihazını icra kuv
vetinin içinden ayırmak lâzımdır. Bunu Diva
nı Muhasabat gibi doğrudan doğruya Meclise 
bağlanarak temyiz mahkemesiyle mi idare et
mek lâzımgeldiğini, yoksa onun bakanın Mecli
sin içinden seçerek mi idare etmek lâzımgelece-
ğini, Hükümetin düşünmesini, her ne şekilde 
olursa olsun, adalet cihazının icra kuvvetinden 
alınmasını temin etmeyi kendilerinden rica edi
yorum, 

Sonra arkadaşlar; 30 seneden beri ihmâl edil
miş olan bir mesele daha vardır. O da, bakanla
rın mesuliyetidir. Anayasanın 47 nci maddesi, 
bakanların vazife ve mesuliyetlerine dair bir ka
nun yapılır, dediği halde, 30 seneden beri bu ka
nun yapılmamıştır. Böyle bir kanun yapılmadığı 
içindir ki, Türkiye'de hiçbir bakan mesul vazi
yete düşmemiştir. Divanı Âlide bir bakanın ce
zai Veyahut hukuki, siyasi her hangi bir sebepten 
olursa olsun, cezalandırılması mevzuubahis oldu
ğu halde, kanunda böyle bir hüküm bulunmadığı 
için cezalandırılamamıştır. Bununla df her ba
kanın hukuki ve cezai mesuliyetleri örtbas edil
miştir, 

Bütün bu sebeplerle yeni Hükümetin bilhassa 
en evvel bu bakanların vazife ve mesuliyetlerine 
dair St&uunu ele almasını ve Anayasanın 47 nci 
maddesinin emrinin yerine getirilmesini, istir
ham ediyorum. 
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Biliyorsunuz ki, bu Mecliste birçok Bakan

lar hakkında takibat yapılması için ortaya atı
lan esaslar oldu, bilhassa Toprak Mahsulleri me
selesinden dolayı bir Bakanın r mesuliyeti mev
zuubahis edildi. Anayasa'ya göre her bakan 
kendi emrinde bulunan daire ve müesseselerin 
eylem ve işlemlerinden mesul olduğu musarrah 
olduğu halde Meclis makûs bir karar verdi, el
de Bakanların mesuliyetine dair bir kanun ol
madığından o Bakanı Meclis gayrimesul gördü, 
halbuki Bakan buz gibi mesuldü. Çünkü Mü
dürü Umumi bir sahtekârlık yapmışsa o Baka
nın mesul olması lâzımğelirken, o Bakan mesul 
olmadı. Tabiî huzuru âlinize getireceğiz, 6 za
man göreceksiniz, o Bakan kıpkırmızı mesul
dür. (Gülüşmeler). 

Yine böyle bir emvali metruke işinde 15 mil
yon liralık suiistimal etmiş olan bir insan, Ba
kanlığa kadar yükselmiş olan bir insan için mü
racaat vâki olduğu zaman, elimdeki vesaik tam 
mânâsiyle onun aleyhine olduğu halde, bir mü
ruru zaman ortaya atılarak milletin 15 milyon 
lirası o zatın kesesine atıldı. 

İNCE (Hâmid Şevket - Ankara) — Kim bu? 
TEKELÎOĞLU (Sinan - Devamla) — Şükrü 

Koçak. 
Sonra arkadaşlar, bu şekilde iskân idaresin- . 

den aşağı yukaırı 1,5 milyar liralık emvali met
ruke şunun bunun eline geçmiştir. İşte bunları 
ele almak, bunlarla uğraşmak, bunları tam ola
rak kanunun pençesine teslim etmek, hiç şüphe 
yok ki, Demokrat Partinin en büyük vazifesi 
olacaktır. 

Sonra keza bizim mıntakada bir başka şey " 
olmuştur. Filân adama ait olan 10 bin lira, 
20 bin lira alacak var diye hâkim, avukat bir ol
muşlar, eşhası mütegayyibeden olan adam hak
kında bir ilân ile işi halledip aldıkları ilâm ile 
binlerce liralık, binlerce dönümlük emlâki met-
rukeden tarla ve malı yeminden nükûle talikan 
zabtetmişlerdir. Şimdi bunları onlardan istirdat 
edip millete malını iade etmek lâzımdır, bu da 
bu Meclisin vazifesi olacaktır. 

Bir de arkadaşlar, memurlar meselesi bu 
memleketin bir dert kaynağı olmuştur. Halk 
Partisinin bidayetten beri takip etmiş olduğu 
sistem, bilhassa 2 dereceli seçimlerde memur 
adedini çoğaltarak müntehibi sanileıi kendileri
ne imale etmek için Osmanlı İmparatorluğu za
manında 24 bin mevcuda malik olan memur kad-
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^ösu 375 bine çıkarmak olmuştur. Bunları bes
lemek bu fakir milletin sırtına yüklenmiştir. 
Bunlara yer hazırlamadan eğer tasfiye cihetine 
gidilecek olursa, memlekette dehşetli bir buh
ran ve ehemmiyetli bir sefalet baş göstermiş 
olur. (Soldan; öyle şey yok sesleri). Ben bir de
fa söyliyeyim, vazifemi yapayım, çünkü bütün 
memur arkadaşlar benden soruyorlar. Çünkü 
Devletle memur arasında zimnî bir mukavele 
vardır, Devlet onu memur yaparken sana- şunu 
vereceğim, senden de bunları isterim demiştir. 
Şimdi böyle bir şey yapılırsa katiyen doğru ol
maz. Ben Demokrat Partiyi vetonun Hükümetini 
bu gibi işlerden tenzih için buradan bunları söy
lemek, isterim. 

Hiç. şüphe yok ki, Anayasanın 2 nci maddesi 
değiştikten sonra, ferdî teşebbüse yer verilece
ğinden Hâriçte açılacak müesseselerden dolayı 
bu memurların hiçbirisini bulamıyacağımız ta
biidir. 

Sonra; arkadaşlar; Devletin başında <en bü
yük dert olan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
vardır. Bu İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkın
da Hükümetin gayet cezri ve süratli karar ver
mesi lâzımdır. Bunların bütçeleri Meclise gel
mez. Bunların masrafları âdeta tahsisatı mestu
re şeklindedir, istediklerini sarfederler. Bunlar 
bire,r çiftliktir. Meselâ Orman İdaresinin bir 
bütçesi vardır, katiyen buraya gelmez. Bizim 
Çukurova; vilâyetlerinde, iki vilâyet vaktiyle 
orman geliriyle geçinirdi. Şimdi biz buradan 
her sene, onların masrafına iştirak için 
14,5 milyon lira para veriyoruz. Bu, yalnız bir 
bölgedir, diğerleri hariç. Bu ormanlar içinde 
ne saraylar yapılmış, ne saltanatlar sürülmüş
tür. Buralarda Reisicumhur için yapılmış 
köşkler, hamamlar, fırınlar, alınmış otomobil
ler, arabalar, neler, neler yak ormanlarda arka
daşlar. (Soldan alkşlar) Bu saraylar için Or
man İdaresi 50 milyon lira sarfetmiş, milletin 
malı, parası bu şekilde israf edilmiş. Babaları
nın çiftliğini idare ede.r gibi milletin parasını 
istedikleri gibi sarfedenlerden hesap sormıya-
eak mıyız arkadaşlar? (Alkışlar) Soracağız, so
racağız arkadaşlar. Belki Hükümet sormak is-
temiyebilir. Fakat biz soracağız arkadaşlar. 
Hükümet bizim ise bizimle beraber yürüyecek
tir. 

Arkadaşlar, intikam almak sevdasiyle hiçbir 
zaman bu millet hareket etmemiştir. Bu Meclisi 
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teşkil edenler de milletin sinesinden doğarak 
buriıya gelmiş olduğu için, burada intikam sev
dasına kapılacak tek bir arkadaş da yoktur. 
Yaljıız arkadaşlar, milletin hakkını şunun bu
nun'elinde bırakmak da bizim işimize gelmez. Ça
lıyor, çarpıyor ve sonra işine nihayet veriliyor, 
gidiyor. Saltanatlar kuruluyor, otomobil alı
yorlar, köşkler alıyorlar, şatolar kuruyorlar. 

^fendim Devlet Demiryolları yapmışlar, 
yapılışlar ama bu Devlet Demiryolları yüzün
den kaç tane milyoner vücuda gelmiştir, so
ruyorum sizlere, kaç tane? 

Bir evrakı keşfiye vardır, % 15 mütaahhit 
kârı koymaktadır, mütaahhit tarafından % 40 
tenzil edilir, bakarsınız mütaahhit % 50 kâr 
etmiştir, (Gülüşmeler, alkışlar) 

Arkadaşlar; artık bunlara bir son verelim, 
Devlet işleriyle uğraşan, yapı ve imar işlerini 
yapım müesseseleri Nafıa Bakanlığında toplı-
yalıjn, bu işlerle başka Bakanlıklar uğraşma
sın, Maarif Bakanlığı bu gibi işleri yapmasın, 
Maarif Bakanlığı Tıbbiye Mektebi inşası için 
işe başlamış, sade taş çıkartmak için 10 milyon, 
on beş milyon lira sarfetmiş, miktarını hilmi-
yortm fakat çatılan iskelet de çoktan milyon
ları aşmıştır. Bunları sormıyalım, bu adamları 
bırakalım mı, gezsinler? 

Şimdi arkadaşlar, ilk yapacağımız, bunlarla 
uğraşmaktır. Meclisi tatil etmek için Hükümet 
bize: emir veremiyecektir. Çünkü hâkimiyet bi
zim olduğu için biz istediğimiz zaman Meclisi 
tatili edecek, istediğimiz zaman açacağız. Ge
çenlerde Cumhurbaşkanı geldiği zaman, bizim 
seçtiğimiz Cumhurbaşkanı olduğu için ayağa 
bile' kalkmadık. Biz Türk Milletini, bilâ kay-
düşart temsil eden bir varlığız. Bizden daha 
büyük bir makam ve merci yoktur. (Alkışlar) 

Şunu da Hükümete arzedeyim ki; Anayasa
da Cumhurbaşkanım umumi reyle seçmeye ta
raftar olmasın. Karşımıza tekrar bir hükümdar 
getirmiş oluruz. 

Çift Meclise geçiyorum: Çift Meclise de ta
raftar olmıyalım arkadaşlar. O da iyi bir şey 
değildir. Bu, doğrudan doğruya Reisicumhura 
yenil bir hak vermek demek olur. Bundan sar
fınazar edelim arkadaşlar. Milletin hâkimiyetini 
tek (Meclis yine elinde tutsun. Elimizdeki bu 
Anayasa memleketin en tehlikeli zamanında bir 
ana i kanun olarak yapılmış, birçok güç- şartlar 
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bununla bertaraf edilmiş ve bu ana kanun bize 
teslim edilmiştir. Buna el sürmiyelim, yalnız 
Halk Partisinin sonradan koyduğu umdeli 
maddeleri çıkaralım. (Soldan gülüşmeler) 

Arkadaşlar, bu elimizdeki Anayasaya lâyı-
kiyle riayet edersek göreceksiniz ki memleke
tin yüzü ayın on dördü gibi olacaktır, Türk 
Milleti refah, ve selâmet içinde yaşıyacaktır. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti iktidara geldiği 
günden beri memlekette bir ferahlık vardır. 
Acaba bunun sebebi nedir? 

Ne kadar anaforcu varsa ortadan kayboldu 
onun için (Soldan şiddetli alkışlar) Ben öyle iş
ler biliyorum ki, fakat işim söylemek istemem. 
Bir tek adamın.. (Söyle, söyle sesleri) Bir tek 
adamın bütün memleketin ihracat ve ithalât 
işlerini elinde tuttuğuna inanır mısınız? (Kim
miş, adını söyle sesleri) 

URAS (Aziz - Mardin) — Sen biliyor mu
sun, beraber misin? Ben bilmiyorum onun adını. 

TEKELİOĞLU (Sinan - Devamla) — Adını 
sen biliyorsun (Soldan gülüşmeler, alkışlar.) 

Bugün ne oldn acaba? Hariçten fazla mik
tarda kahve mi, pirinç mi geldi? Neden kahve 
11 liradan 8,5 a düştü? Çünkü baskı ortadan 
kalktı. 

BAŞKAN — Rica ederim şahıslarla uğraş
mayın, programı tenkid edin? 

URAS (Aziz - Mardin) — Bu adamın adını 
söylemedin. 

TEKELİOĞLU (Sinan - Devamla) '— Siz 
benden daha iyi biliyorsunuz, (Şiddetli alkış
lar.) 

URAS (Aziz - Mardin) — Sen beraber mi 
idin? Biliyor musun? 

TEKELİOĞLU (Sinan - Devamla) — Sonra 
arkadaşlar, Bakanlıkların birleştirilmesi mese
lesinde bendenizin kanaatime göre, Ulaştırma 
Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığını birleştir
mek yerinde olur. Çünkü Bayındırlık Bakanlığı 
yapar, Ulaştırma Bakanlığı üstünden gider. 
Hem yapsın, hem • gitsin. 

Arkadaşlar, bilhassa Ulaştırma Bakanlığı 
haizi ehemmiyettir. Orada dört tane umum mü
dürlük vardır ki. her biri vekâlet derecesinde 
kuvvetlidir. Meselâ P. T. T. İdaresi. Bu idare
nin 43 milyon lira açığı vardır. P. T. T. neden 
açık veriyor acaba? Telefonun mükalemesi 15 
kuruş, bir mektup 15 kuruşa gider, bir telefon
la şehirler arası konuşursunuz, 10 liralık bîr 
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makbuz gelir. Hesap, kitap' yok. Fatura bedelini 
ödiyeceksin. Bu idare bu kadar fazla varidat 
temin ettiği halde açık vermesinin sebeplerini 
bir türlü anlıyamıyorum. 

Sonra Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü
ne Toprak Ofis Umum Müdürlüğünden gelmiş 
bir adam. Bu zatı techil etmek istemiyorum. 
Fakat bu zat Denizyollarının neresinden anlar? 

BAŞKAN — Lütfen şahıslardan bahsetmiye-
lim. 

TEKELİOĞLU (Devamla) — Bu zatm 
yerine acaba bir bahriyeli getirilemez mî? Hem 
denizden, hem fabrikadan, hem de gemiden an
lasın. 

Bunu da İktisadi Devlet Teşekkülü haline ge-
tirileceklermiş. Sakın buna teşebbüs etmesinler. 
Çok tehlikeli birşeydir. 

Devlet Demiryolları her sene zarar eder. Dev
let Demiryollarını parçalıyarak, kısımlara taksim 
ederek, bedavaya dahi kiraya verirsek kâr ederiz. 
Zararı da, masrafı da kapatırız. Bunu yeni Hü
kümet ele almalıdır. Altmış tane yeni gelmiş lo
komotif garlarda ve garajlarda ölü * haldedir, 
Denizyollarına alınan* vapurlar da öyle. Çok rica 
ederim, Sayın Adnan Menderes'ten müdebbir 
ellerini buraya uzatsınlar, bu üç müdürü umumi
lik üzerinde dikkatle işlesinler. O işleri, suiisti
malleri yapan insanları meydana çıkarsınlar. Bir 
tanesini ceza olarak tekaüde şevkettiler, iki tane 
vapur getirdi, işletiyor şimdi. (Gülüşmeler). Ceza 
tekaüde sevketmekle bitmez, onu pençei kanuna 
tevdi ederek millet huzurunda hesap verdirmekle 
olur. Bu insafsızlık değildir, bilâkis kanuna 
hürmet etmektir. 

Sonra arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi bina
sının biteceğine benim inancım yoktur. Bir defa 
bunun arazisinin istimlâk suretiyle mi yoksa baş
ka bir suretle mi alındığını, sonra Büyük Ata
türk için yapılan kabrin yeri kimden; alınmıştır, 
kaça alınmıştır? Bunların üzerinde durmak da 
Hükümete düşer. 

Atatürk'ün kabrinin yapılması için en mu 
vafık yer, kendi çiftlikleri değil midir? Oradan 
güzel hangi yer vardır acaba? Burası ne güzel 
ağaçlanmış yollanmış, hazır bir halde. 200 bin 
liraya belki de Atatürk'ün şahsiyetiyle mütena
sip çok güzel bir kabir yapılabilirdi. Fakat bu
günkü yerinde yüz milyon liraya çıkacağını tah
min etmek güç olur. Bunu da yeni Hükümetin 
tetkik etmesini rica ederim. Böyle parça parça 
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yapimakİa bu kabri hergün biraz daha geriye 
bırakmış oluyoruz. O Büyük İnsanın bir an 
©wel yerine yerleştirilmesini bilhassa rica edi
yorum. 

Sonra arkadaşlar; bir mesele daha vardır, 
Reisicumhur Köşkünün yeri Halk Partisinindir 
diye, Halk Partisi ortaya birşey attı, bunun için 
bütçeden galiba iki buçuk milyon lira alındı. 
Atatürk Halk Partisine bütün mallarını bağışla
mış. Bu hususa dair beyannamesini ben kendim 
görmedim. Atatürk'ün Birinci Kongrede irat et
miş olduğu nutuklarındaki vaziyete göre bunu 
Türk Milletinin o' zaman yegâne partisi olan 
Halk Partisine bağışlamıştı. 18 milyon Türk 
milletinin hepsi o zaman bu partinin içinde idi. 
Bu parti bilâhara tecezzi etti, 18 parçaya ayrıl
dı. Atatürk'ün, Büyük babamızın mirasından 
onun meşru vârisleri olan 18 partinin de istifade 
etmesi lâzımgelmez mi?. (Soldan alkışlar) Onun 
için bu Hükümetçe bu nazarı itibara alınmalı, 
ieabederse bu hususa dair bir kanun getirsin. 
Atatürk'ün, büyük babamızın mallarını bütün 
partilere İntikal ettirsin ve onun ruhuna herkes 
dua etsin. 

FIRAT (Naşit - Ordu) - . Müstakiller de al
sın. 

TEKELİOÖLU (Devamla) — Çünkü Halk 
Partisi israf ediyor. Demin dediler ki, tazyik 
yoktu. Şimdi ona cevap vereceğim. Biz bir gün 
Adana'da bir toplantı yapmıştık, aşağı yukarı 
30 bin kişi kadar vardı. Halk Partililer 180 oto
mobil tutmuş, kamyon tutmuş 80 - 90 bin lira 
sarf ederek bunlarla üzerlerimize hücum ettiler. 
Biz bizimkilere dedik ki, sakın ses çıkarmayın, 
küfür de ediyorlardı, küfre metelik vermeyin, şa
yet beni döverlerse ses çıkarmayın, ölmüş olur
sam üzerimden atlayın, gaye^ Sinan, Hasan, Hü
seyin dâvası değil, Türk Milletinin davasıdır. 
Sabrederseniz, ayın on dördünde gayeniz tahakkuk 
edecektir, aym on dördü gibi bir Hükümet doğa
caktır. Tazyik yapmadık diyorlar. Valiye şikâ
yet ettik, karışmam dedi. Üzerimize otomobiller
le hücum ettiler. Otomobillerden taş attılar; ka
dınların bile başları yarıldı. Fakat bu büyük in
sanlar katiyen seslerini çıkarmadılar. 

BAŞKAN — Rica ederim mevzuu değiştirme
yiniz... 

TEKELİ (Devamla) — Sayın Başkanım 
tazyik olmadı diyorlar... Tam yerindeyiz, müsa-
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aile buyurun.. (Soldan gülüşmeler) İşte bu öu* 
retle tazyik de oldu, fakat hiç kinişe ümit etmi
yordu ki, Demokrat Parti 408 mebusluk kazan-
sm. Halk onları dinlemedi ve serbestçe oyunu 
kjallandı. Bu milletin efendiliğidir.; Para veriyor
lar dediler, versinler, fazla para verirlerse bize 
die getirin dedik. (Soldan gülüşmeler). Onlar 
para verdiler, fakat millet reylerini, yine bize 
vterdi. İşte arkadaşlar bütün bunları gördükten 
ve dinledikten sonra hepimize ibret olsun ki, 
lürk Milletine hizmet etmiyenlere, Türk Milletl
imin vereceği cevap budur. (Soldan bravo sesleri 
alkışlar). 
i URAS (Aziz - Mardin) ~- Sinan Tekelioğlu. 

O adamın ismini mutlaka tasrih etmelisin. 
: TEKELÎOĞLU (Sinan - Seyhan) — Sen 

ojfiu benden iyi biliyorsun. (Solhan gürültüler. 
«iBaşkandan müsaade almadan konuşmayınız» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Başkanlık va-
zj fesini yapar. 

1 TÜRKOĞLU (Kemal - Mardin) — Muhte
rem arkadaşlarım; tek parti hâkimiyet ve zih
niyetinin kökünden yıkılışından - sonra, hakiki 
bir millî iradeye dayanan 9 neu Büyük Millet 
Meclisi huzurunda, bağımsız bir milletvekili şi
fi ıtiyle ilk defa olarak söz aldığımdan dolayı 
bahtiyarım. 

İstiklâl savaşımızı mütaakıp, kurulan sekiz 
devrelik millet meclislerinden bilhassa birinci
sinin, hakiki bir hürriyet havası içinde ve Ku-
vayı Milliye ruhunun tam bir ûiâkesi olarak ça
lıştığı hepinizin malûmudur. Birer üyesi sıfa-
tjyle saflarına katılmakla iftihar duyacağımız 
bugünkü Meclisin de, aynı ruhu canlandırarak 
yeni açılan Demokrat Cumhuriyet Devrinin ilk 
Uyanık Meclis olmasını ve bugünle başlıyan ciddî 
ritürakabe ve dürüst fakat amansız tenkid rahu-
ıjım aynı suretle devamlı olmasını ve zamanla 
zayıflamamasını candan temenni ederim. 

Arkadaşlar; evvelisi gün dinlediğimiz ve 
sonradan dikketle okumak fırsatını bulduğumuz 
Itükümet programı, alınteriyle iktidara geçen 
bir partinin memleket dâvaları hakkındaki gö-
rjaşünü açıklamış bulunmaktadır. 
; Program; grev, orman, tekel ve nihayet kıs-

aauen Devletçilik mevzularından maada husus-
ljırda, şimdiye kadar istinas peyda ettiğimiz ftıu-
£ş\<£Hsâ ve muhtasar vaitli programlardan bü-
y,ük bir fark arzetmektedir. Esasen bundan 
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başka türlü olmasına da imkân yoktur. Mesele 
programda d|ğil tatbikattadır. Bu hususu belirt- • 
raekten maksadım, iş başına gellen hükümetlerim 
vaitlerde ya ölçüsüz hareket etmekte veya tatbi
katı programla uydurmamakta olduklarına dik
kati çekmek ve yeni Hükümetin bu noktada has
sasiyetini tahrik etmektir. 

Menderes 'Hükümetinin, hakikaten sonsuz ih
tiyaçlarına mukabil, imkânları israf ve tahdit 
edilmiş bir memleketi devir almış olduğunu ka
bul ve teslim etmek lâzımdır. Fakat çetin me
seleler karşısında bulunduğunu ileri sürerek bu 
Hükümetin istikbalde millete karsı kendini mu-
zur göstermeye hakkı olamıyaeağmı şimdiden 
bilmesi icabeder. Demokrat Parti, Hükümet prog
ramının baş 'tarafında çizilen acıklı tabloyu ku
rulduğu günden beri görmekte ve memleketi bu 
halde devir alacağını Önceden bilmekte idi. Bi
naenaleyh, Hükümetin, elindeki imkânları belirt
mek noktasından buna lüzum gördüğünü iddia 
edecek olsa dahi, programına beş sahifelik bir 
ithamname ile girmesini doğru bulmadım. Mu
halefette iken, bütçe tenkitlerinde haklı ola
rak yaptığı ithamları iktidara geçince tekrarla
maması ve realiteyi aynen kabul ile doğrudan 
doğruya programına geçerek yapacaklarını sa
yıp dökmesi1 beklenirdi. 

Eski Hükümetin birşey yapmadığını uzun 
madıya tasvir etmesi insanda «Acaba yeni Hü
kümet, istikbalde bunu bir mazeret olarak ile
ri mi -sürecektir» endişesini yaratmaktadır. Ma
mafih ben bu hususta bedbin olmak istemiyo
rum. Bu tabloyu şu itibarla lüzum yoktu ki : 
Vaziyet esasen bütün vatandaşlarca malûmdu. 
Millet C. H. "P. Hükümetlerinin ne devrettiğini 
ve D. P. Hükümetinin hangi şartlar içinde işe 
başladığını pekâlâ bilmektedir. Millet eski ik
tidarla hesabını tamamen görmüş ve D. P. yi 
bir tesadüf eseri olarak değil, müşkül dâvaları
nı halletsin diye bilerek iktidara getirmiştir. 

9 ncu Büyük Millet Meclisinin, milletin şu
urlu ve serbest seçimle toplandığını ve Birinci 
Hükümetin ele btı suretle iktidara geldiğini itiraf 
eden herkes; millete verilen sözün, behemahal tu
tulması gerektiğini de kolayca idrak eder. Türk 
Milleti gerek iktidar partisinin program ve se
çim beyannamesinde ve gerekse kurduğu hükü
metin programındaki vaitleri senet ittihaz ede
cek, vâdesinde ödenmesini istiyecefctir. 

Hükümetin; âzami tasarruf zihniyetiyle hare 
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ket edeceği, hayat pahalılığını önliyeceği, ma
liyetleri düşüreceği, içtimai sefaleti azaltacağı, 
hususi teşebbüs ve sermayeye emniyet vereceği, 
dış ticaret rejimimizi müstakar esaslara bağlıya
cağı, vergilerde ıslahat yapacağı hususlarındaki 
vaitleri şüphesiz ki, bütün Türk Milletini sevin
dirmiş ve onu bu sözün en yakın bir zamanda ta
hakkukunu beklemeye sevkeylemîştir. 

Menderes Hükümetinden, yalnız cezri ve 
isabetK kararlar değil, fakat bunların yanında 
tereddütsüz ve süratli icraat da beklenmektedir. 
Talih bu Hükümete çok şerefli vazifelerle birlikte 
ağır mesuliyetler de yüklemiştir. 

Muhterem arkadaşlanm; programda temas 
edilmiş veya edilmemiş, ehemmiyetli zannettiğim' 
aşağıdaki birkaç noktanın burada Başbakan ta
rafından açıklanmasını lüzumlu gördüm. 

Umumi bir af kanununun çıkarılmasını mah
kûmlar kadar artık mîllet de arzu etmektedir. 
Bu bir umumi istek haline gelmiştir. Eski Hü
kümet tarafından sevkedüip Meclisin son celse-
sindekivpolitik taktikler yüzünden bugün hüküm
süz hale gelen af kanıûıu tasarısı, hakiki bir mu
cip sebebe dayanmıyor, daha ziyade seçim pro
pagandası mülâhazalariyle hazırlanmış olduğu 
hissini uyandırıyordu. Halbuki bugün Türk Milleti 
tek parti hâkimiyetini yıkmış ve gerçek demok
ratik bir rejime kavuşmuştur. Totaliter bir idare 
sisteminden demokratik cumhuriyete geçmiştir. 
Bu inkilâp doğrudan doğruya Türk Milletinin 
eseridir. Bu eser, milletin zihniyet ve bünye
sinde büyük bir değişiklik vücuda getirmiştir. 
Türk vatandaşı artık Millî iradeye ve kanun hâ
kimiyetine inanacaktır. Böyle esaslı bir inkılâbın 
yanında suç işlemiş vatandaşlara da hürriyetle
rini bağışlamak ve onlara yeni'ruha uygun ser
best bir hayat kurmak fırsatını vermek, elbetteki 
lüzumlu ve zaruridir. Bu itibarla âdi suçlar 
için umumi ve şümullü bir affın faydalı olaca
ğına ben de kaniim. Ancak, sabık Hükümetin 
hazırlamış bulunduğu tasarının tamamen aksine 
olar&k Devletin varlığına ve toprak bütünlüğüne 
karşı işlenmiş suçların aftan istifade ettirilme
mesi lâzımgeleeeği kanaatindeyim. Bu sahada, 
adlî hatalar hakikaten vuku bulmuşsa tetkik edi
lerek hususi aflarla ıslah olunabilir. Fakat aşın 
sağ ve sol cereyanlara karşı uyanık kalacağını 
memnuniyetle öğrendiğim yeni Hükümetin, Türk 
varlığına karşı suç işlemiş olanların da affedil-

— n — 
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mesi talebiyle Meclis önüne çıkmıyacağını ümit 
etmek isterim. Solculuk ne şekle bürünmüş olur
sa olsun, bugünkü- şartlar altında kanaatimce 
düpedüz «hiyaneti vataniye» dir. 

Yatan hainleri ise asla affa lâyık değildirler. 
Programda sarahatle yer almadığını gördü

ğüm diğer bir nokta da memlekette hüküm rür-
düğünü esefle müşahede ettiğimiz ahlâki buh
rana karşı şiddetle mücadele edilmesi lüzumu
dur. Mektepte, sokakta ve Devlet işlerinde gö
rülen her türlü ahlâksızlıkla Devletin meşgul 
olması şarttır. Bilhassa iltimas ve ihtilas, zim
met ve rüşvet ve gayrimeşru yollardan mal ik
tisabı, içtimai hayatımızı yiyip bitiren ahlâki ve 
hukuki suiistimaller, istikbalde bize mazinin 
elemli hâtıralarım unutturacak derecede silin-
melidir. Ahlâksız insanlar cemiyet içinden ko-
vulmalıdır ki şerefli vatandaşlar ve haysiyet sa
hibi memurlar serbestçe yaşıyabilsinler. 

iktisadi sahada Hükümetin cezrî tedbirler 
almak niyetinde olduğunu da öğrenmekteyiz. 
Bilhassa Devlet sektörünü daraltmak, Devlet 
tesis ve işletmeciliğini, yalnız hususi teşebbüs 
ve sermayenin hiçbir surettle ele alamıyacağı iş
lere ve âmme hizmeti mahiyetinde o1 anlara has
retmek ve Devlet inhisarcılığını asgari hadde 
indirmek hususundaki iradesini yerinde bulmak
tayız. D. P. Hükümetinin tedricî bir şekilde 
Devletçilikten liberalizme kaymak niyetinde ol
duğunu görüyoruz. Fakat bu iki sahanın hududu 
maalesef programda kesin olarak belirtilmemiş
tir. Âmme hizmetlerinin ne olduğunu herkes bi
lir. Ama «hususi teşebbüs ve sermayenin hiçbir 
suretle ele alamıyacağı işler» tâbirinden ne kaste
dildiği anlaşılmamaktadır. Şahsi kanaatime göre 
âmme hizmetleri dışında ka7an bütün işleri, kü
çük veya büyük sermaye ile hususi teşebbüs ele 
alabilir. Binaenaleyh Hükümet âmme hizmetleri 
dışında kalan işlerden bir kısmını Devlet elin
de tutmak istiyorsa bunların hangileri olduğu
nu açıkça bildirmek ve hattâ kanunlaştırmak 
mecburiyetindedir. Böyle umumi ve müphem 
ifadelerle yerli ve yabancı hususi sermayeye 
emniyet telkin ohmamıyacağını zannediyorum. 
Hükümet Devletin hangi iktisadi işlerle uğraşa
cağım madde madde i1 ân etmelidir ki onun dı
şında kalan saha serbest kabul edilerek tam bir 
itimatla oraya para yatırılabilsin. Mamafih bu 
mevzuda esaslı kararlar alınmadan önce sürat
li, fakat isabetli tetkikler yaptırılması gerek-
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tiğini düşünüyoruz. Bunun için de esbak Hükü
metçe hazırlanan ve fakat maalesef şahısların 
değişmesi ile sabık Hükümet tarafından bir ta
rafta bekletilerek hükümsüz hale sokulan «Eko
nomi Genel Meclisi» kuruluşuna ait kanun tasa
rısının yeni Hükümet tarafından hemen ele alı
narak kanunun bu toplantıda Meclisten geçiril
mesini ve teşkilâttın derhal faaliyete konulma
s ı n lüzumlu addetmekteyiz. Çünki, ekonomik 
işler strüktürleri itibariyle parlâmentolar veya 
hükümetler tarafından halledilecek bir mahiyet 
taşımamaktadır. Şahsi malûmatıma istinaden ar
zı îderim ki Ekonomi Genel Meclisi Kanunu ta
sarısı uzun çalışmalar neticesinde hazırlanmış, 
n emleketin ilim ve fen heyetleri tarafından in
celenmiş ve Meclisin iki komisyonundan geçi
rilmişti. Yeni Hükümet şüphesiz ki, tasarıyı et
raflı bir tetkika tâbi tutmak hakkına maliktir. 
Temennimiz bu tetkik müddetinin uzun sürme
mesi hususuna aittir. 

Hükümet cezrî tasarruf, vergilerde ıslahat, 
bilhassa Devlet işletmelerini hususi teşebbüslere 
devir ve Devlet sektörü ile, hususi teşebbüs sek
törünün ayrılması işlerinde hangi ilmî ve tek
nik kaynaklardan faydalanacağını programda 
göstermemiştir. Kanaatimize göre, bir Ekonomi 
Genel Meclisi, memleketin ekonomik plânının 
hazırlanması işinde Hükümete büyük yardım
larda bulunabilir. Ancak bu sayededir ki, Dev
letin iktisadi politikasını, Hükümet değişiklik
lerinden müteessir olmıyacak şekilde tesbit et-
niıek mümkün olacaktır. Bu teşekkül belki biraz 
para sarfını mucip olacak, fakat kısa zamanda 
Devletin ekonomik bünyesinde yapacağı esaslı 
değişikliklerle milyonların tasarrufunu temin 
edecektir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Hükümet programında noksan saydığım 

mühim bir noktayı da son olarak zikretmekten 
kendimi alamıyacağım. Gönlüm isterdi k i ; 
Adnan Menderes Hükümeti, dokunduğu memle
ket dâvaları arasında nazarlarını, biraz da Türk 
Milletinin çalışkan, kötü idare yüzünden en çok 
f ikir düşmüş halkına; bölünmez bir bütün olan 
vatanın en münbit, fakat bakımsız bırakılmış 
bir parçasına da çevirerek programının birkaç 
s ıtırını da Doğu kalkınmasına hasretmiş olsun. 
Şark vilâyetlerimiz asırlarca ihmal edilmiş mem
leketin en çok ıstırap çeken ve Cumhuriyet ni
metlerinden en az istifade eden bir bölgesidir. 
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Buradaki nüfusumuzun mühim bir kısmı halen 
en iptidai bir cemiyet hayatı yaşamaktadır. Yol
suzluk, mektepsizlik, doktorsuzluk ve ziraat sa
hasındaki gerilik; memleketi bir bütün olarak 
bilen ve vatanın her köşesini aynı derecede se
ven her vatandaşı düşündürecek derecededir. 
Doğup büyüdüğüm vilâyete bugüne kadar baş
ka bir yerden tecrübeli bir vali gönderildiğini 
hatırlamıyorum. Bildiğim yegâne şey her vali
nin vekil olarak buraya geldiği ve asaletinin 
daima orada tasdik edildiğidir. En tecrübesiz 
ve en çok arzu edilmiyen memurlar nedense bu 
bölge halkına musallat edilmiştir. 

Doğu kalkınması mevzuu geçen seneler Mec
lisçe ele alınmış ve 1949 yılı bütçesine 10, 1950 
Bütçesine de 13 milyon liralık özel ödenek ay
rılmıştı. Yeni Hükümetin, bu bölgeye icraatın
da hususi bir itina göstererek en iyi memurları 
göndermesini isterim. 

Arkadaşlarımın bu temennimi memleketin 
bir parçasına imtiyaz tanımak mânasına değil, 
bilâkis geride bırakılmış bir parçayı bütünün 
seviyesine çıkardıktan sonra; kurmakta olduğu
muz hukuki Devletin, nimetlerinden ve adaletin
den her tarafın ayni derece ve nispette istifade 
ettirilmesi mânasına alacaklarını ve bu itibarla 
temennime iştirak edeceklerini ümit ediyorum. 
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Doğu illerinin, geopolitik vaziyeti de oı-aîarâ 
hususi bir ehemmiyet vermemizi icabettirmek-
tedir. 

Meclis ve Hükümet bu noktayı göz önünde 
tutmak zorundadır. Buralara Millî Kültürü aşı
lamak ,dilimizi öğretmek ve içtimai ve iktisadi 
sefaleti önlemek vazifemizdir. Bu da normal me
sai ile değil ancak fevkalâde bir gayetle müm
kündür. Bu itibarla memleketin umumi kalkın
ması için yapılan gayretlere ilâveten, Doğuya 
hususi bir ehemmiyet atfetmek zarureti vardır. 
Bu bölgeye lüzumlu itinanın gösterileceğini ve 
gerek konmuş tahsisatın mahalline sarfolunaca-
ğı ve gerekse önümüzdeki seneler daha da ar
tacak bir yardımla bu bölgenin maddi ve mâne
vi bakımlardan kalkındırılarak vatanın diğer 
parçalarına ulaştırılacağını yeni Hükümet Baş
kanının ağzından duymak, Şark'lı, Garp'li Şi
mal'li, Cenup'lu bütün vatandaşları sevindire
cektir. 

Bu samimî ve mütevazı tenkid temennilerim
le; üzerine ağır bir vazife almış olan Hükümete 
programını tatbik hususunda candan başarılar 
dilerim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — 15 dakika sonra toplanılmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

ÎKİNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 18,25 

BAŞKAN — Başkanvekili YIRGALI (Sıtkı - Balıkesir) . 

KÂTİPLER : KURBANOĞLU (Muzaffer - Manisa), ÂYBAR (Raif - Bursa) 

« • ^ 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. . 
Söz Hamdi Başar'indir. 
BAŞAR (Ahmet Hamdi - İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar; geçen gün yeni Hükümetin 
programını ve bugün de muhalefetin program 
hakkındaki tenkidini dinledikten sonra müsaa
denizle ben de programın bâzı kısımlarını tenkit 
için söz almış bulunuyorum. 

îlk Demokrat Hükümeti iktidarı teslim alır
ken, pek tabiî olarak, memleketin umumi man
zarasına bir göz atmak lüzumunu ^duymuştur. 

Programda tasvir edilen manzara karanlıktır, ve 
iç açıcı olmaktan uzaktır. Uzun yıllar beyhude 
israf edilmiş, istihsalimiz duraklamış, bütçe açı
ğı durmadan büyümüş, borçlaT milyarları aşmış, 
altın ihtiyatlarımız erimiş,tir. îş ve istihsal ha
yatı gittikçe kurumakta ve fakirleşmektedir. 
Gene programdan öğreniyoruz ki, Türkiye'de 
süratle iktisadi kalkınmayı sağlamak maksadiyle 
tatbik edilen Devletçilik hedef değiştirmiştir. 
Tatbik ettiğimiz Devletçiliğin vardığı hedef, va
tandaşı iktisaden de Devlet tahakkümü altına 
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sokmaktan ibarettir. Yani ekmek kapısının Dev
let elinde olması ve vatandaşın topluca kapı ku
lu haline gelmesi istenmiştir. Hedef bu olunca, 
programda da ifade edildiği veçhile,. müdahaleci 
kapitalist, brokratik ve inhisarcı bir Devletçili
ğin memlekete nelere mal olacağı kolaylıkla kes
tirilebilir. Devlet masrafları ve vatandaşın ver
gi mükellefiyeti mütemadiyen artmış ve Dev
let, iktisadi kaynak]arımızın tabiî genişlemesine 
bile engel olmuştur. 

İktidardan memleketi ne halde teslim aldı
ğımızı göstermek üzere Hükümet Progaramm-
da belirtilen başlıca noktalar bunlardır. 

Demokrat Hükümet, ilk defa olarak, millet 
iradesiyle iş başına geçerken devir bilançosunu 
gayet sahih olarak yapması lâzımdır. Onun için 
Hükümet Programında, evvelâ buı dardan bah
setmesini tabiî ve zaruri buluruz.' Fakat, ka
naatimce bilanço eksik rakamlara dayanmış, 
borçlar hanesine konması lâzırngelen diğer bir
takım menfi kıymetler hesapta gözönüne alın
mamıştır. Bundan dolayı Sayın Başbakanın 
programda tasvir ettiği memleket manzarası, 
bütün karanlığına ve acıklılığma rağmen, tam 
değildir ve program çok müsamahalı bir lisan
la yazılmıştır. 

Yeni Hükümet, devraldığı durumun ne ol
duğunu daha iyi tesbit etmeli idi. îsraf edil
miş olan uzun yılların hesabı bu kadar basit 
şekilde görülemez. Bu yıllar, memleket nasıl 
bir idare altında yaşadı ve bu idarenin dayan
dığı rejim ve prensipler ne idi? Bence asıl araş
tırılacak ve muhasebeye vurulacak olan cihet 
budur. 

Arkadaşlar; devraldığımız Hükümetin en 
fena tarafı, vatandaşta mutlak şekilde bırak
tığı güvensizlik ve kararsızlık havası idi. Va
tandaşta hiçbir şeyin devamına güvenemiyor 
ve hiçbir işte dayanacak prensip bulamıyordu. 
Çünkü memlekette iyisi olsun, fenası olsun ka
bul edilmiş devamlı ve muayyen bir prensip 
yoktu, Devraldığımız iktidar, bir memle-
let idaresinin her şeyden evvel biri biri
ne bağlı olan, biri birini tamamlıyan 
prensip ve. esasların peşinen kabul edilmesi ol
duğu hakikatini bir türlü kavrayamamıştı. Onun 
için bugün yaptığını yarın bozabilir, bugün ver
diği sözü yarın unutabilirdi. Bizde idare eski
den de böyle idi. Fakat eski idareler iktisadi 
hayata karışmazlardı. Halbuki modern devlet, 
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bilhassa inkilâbımızdan sonra Türk Devleti ik
tisadi hayatın bilfiil içine girmek ve onu tan
zim etmek zorunda olunca iş değişti. Bu karar
sız ve prensipsiz idare tarzı iktisadi hayatı ber
bat etti. Ve kendiliğinden olması mümkün olan 
inkişaflara da set çekti. Devletçilik bu memle
kette bir ihsan yapmamış, bilâkis gölge etmiş
tir. iktisadi hayat her şeyden fazla istikrar is
ter, sükûn ve devamlılık ister. Halbuki bir ta
raftan memleketin bütün tabiî kaynakları, kâr 
kaynakları, madenleri, ormanları başlıca sana
yii, bütün kara ve deniz nakliye şebekesi, kredi 
müesseseleri elinde olan ve bunları kapitalist 
bir zihniyetle işleten bir Devlet, öbür tarafta va
tandaşa serbest bırakılmış iş sahasında köşebaşı 
bakkalının işine kadar karıştığı zaman her şey
den evvel prensipleri ve hüviyeti, yüzünden, le
kesizce belli olmalıdır. Dünyada ne kadar pren
sip ve doktrin varsa hepsinden işine geldiği şe
kilde istifade eden ve bunlar da yetmiyorsa 
«biz bize benzeriz» vecizesiyle aklına geleni te
reddütsüz yapıveren ve her yaptığını her zaman 
bozmaya amade olan bir Devlet tipine bütün 
dünyada ve belki bütün modern tarihte Türki
ye'den başka bir örnek gösterilemez. 

Eski iktidarı keşke biz fena prensip tatbik 
etti dr/e tenkid etseydik. Fakat, bugün mutlak 
şekilde prensipsizliği prensip addetmiş bir ikti
dardan memleket idaresini devrealıyoruz. Bize 
bırakılan mirasın en güç tarafı budur. 

Evet en güç tarafı; çünkü, prensipsizliği 
prensip olarak almış ve memleketi uzun yıllar 
idare etmiş bir iktidarın memlekette her saha
da bıraktığı korkunç boşlukları doldurmak ve 
açtığı yaraları tamir ve tedavi etmek çok güç 
olacaktır. Bu güçlükler hakkında bir misal ver
miş olmak için şunu söyliyeyim ki ; devraldığı
mız idare, şu bir buçuk iki asırdan beri modern 
dünyada görülmüş olan devlet, tiplerinin tama
men dışında idi. Çünkü modern devlet tipi - is
tisnasız şekilde - halk ve devlet bütünlüğüne ve 
halk idaresine dayanarak kurulur. Buralarda 
buhran devirlerinde ara sıra diktatörlükler bile 
olursa bunlar dahi halk çoğunluğuna ferahlık 
vermek ve onların rızalarını ve gönül hoşluğunu 
sağlamak için çalışırlar. Fakat bizim millet ira
desiyle devirdiğimiz devlet tipi ortaçağda ve 
bu çağla modern çağ arasında ve Avrupa'da 
sadece siyasi ve askerî sahada yaşamış olan ka
pı kulu İdevletçiliğinin iktisadi hayata da hâkim 
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olmuş, mütekâmil bir numunesi idi. Gösterişi 
modern, teşkilâtı, vasıtaları modern, fakat ru
hu ve esası tamamen ortaçağ idaresi bize Os
manlı İmparatorluğunun enkazı arasından geç
ti, bütün ruhu ile, zihniyetiyle dalkavukluğu 
ile, tahakkümü ile, ve hayatın ve milletin dışın
da kalan zorbalığı ve cehaleti ile aramızda uzun 
yıllar yaşadı. (Alkışlar) : 
. Böyle bir idarenin - ki kökü asırlar derinli

ğinde ortaçağdan Osmanlı İmparatorluğunun 
son devirlerine kadar iner - memlekette neler 
bıraktığı, maddi ve mânevi sahada neler alıp 
götürdüğünü iktidara geçerken iyice hesapla
mak ve bilançoyu ona göre yapmak lâzımdır. 
Sayın Adnan Menderes Hükümetinin bir devri 
sabık yaratmamak gibi âlicenap bir duygu al
tında meselenin bir an canlı tarafına progra
mında dokunmamış olmasını şahsan haklı gö
rürüm. Kanaatimce Hükümet, altın mevcudu
nu çoğaltmak, ticareti, hattâ istihsalimizi yük
seltmek gibi maddi sahada kolaylıkla muvaffak 
olabilir, fakat bir tahakküm idaresinin miras
larını temizlemek ve bu sâri hastalığa tutulma
dan Devleti zihniyeti, ananesi, usulleri ve ah
lâkiyle modern hale koymak vazifesini, devral
dığı durumun bu cephesini iyice hesap etmezse, 
kolaylıkla başaramaz. 

Arkadaşlar, nasıl kararsız ve bütün güven 
unsurlarından uzak bir idare içinde yaşamış ol
duğumuzu uzun boylu tarife lüzum görmüyo
rum. Kanunlarımızda tedbirlerimizde, vergi | 
usullerimizde hiçbir prensip hâkim olmadığı j 
karar ve istikrar bulunmadığı için her saha ki- { 
sır kalmıştır. Topraklarımız verimsiz kalmış, I 
oluk gibi memlekete akan iş fırsatları tart ve 
teb'it edilmiş, vatandaş prasmı imkânını bu
lursa yurt dışına kaçıracak kadar işten nefret 
etmiş, memleketin aydın, mütefekkir insanları 
susturulmuş, ehliyet ve kabiliyet sahipleri Dev
let kapısından uzaklaştırılmıştır. Çünkü idari 
ve iktisadi hayat kapı kulunun elindedir ve 
mahiyeti itibariyle tek başa bağlı olan bu ida
rede kanunların tatbikatı >sadece siyasi otorite
nin elindedir. Bu otorite ise yine bir başa bağ
lıdır. İstenen kimse iş başına geçirilir ve bu 
adama istediğini yapsın denir. Bundan dolayı 
en girift ve birbirini tutmıyan kanunlar ko
laylıkla çıkar ve vergi bir salgın halinde en ko- ı 
lay yerlerden ve rasgele alınır. Memurlar, iş
çiler, tabit ticarethane ve fabrika kurmuş 
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olanlar, yani göz önünde bulunanların üzerine 
en ağır vergi yükü biner ve vergi istihsali bal
talamak, sermaye topluluğunu önlemek için 

j çalışır. Kanunlar makabline teşmil edilerek 
hesabı görülmüş ve vergileri ödnemiş seneler 
için dahi yeniden vergiler tarheder. 

Müsaadenizle vergi bahsi geçtiği için söyli-
j yeyim: Bir vakitler- Varlık Vergisi diye bir 
I salma A'ergi konmuş, burada bütün Türk Mille-
j tinin asil duyguları ve istekleri hilâfına ikti

darı Türk vatandaşlar arasında hainane bir 
tefrik yaparak bunlardan bir kısmını iktisaden 
ezmek maksadı gütmüştü. 

Neticenin ne olduğunu hepimiz biliriz 
bu zalim vergi yüzünden me'mleketimizin malî 
itibarı muazzam bir sarsıntıya uğradı ve mil
letimizin yüzü kızardı. Ben kapıkulu iktidarım 
kendi serbest ve hür iradesiyle deviren Türk 
Milletinin samimî duygularına tercüman ola
rak ilk Demokrat Hükümet programında, bu 
emsalsiz derecede adaletsiz vergi karşısındaki 
nefretimizi ifade etmek ve artık Türkiye Devle
tinde hiçbir suretle ve hiçbir zaman Varlık Ver
gisi gibi ilk çağ salma vergilerinin yer bulaıııı-
yacağını milletimize ve bütün dünyaya açıkça 
ilân edilmiş görmek isterdim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Orta çoğ zihniyeti, usulleri ve elemanlariyle 

çalışan ve memleketin bütün iktisadi hayatına 
da elkoymuş olan bir kapıkulu Devdetinin 
memlekette her sahada izleri vardır. Kanatim-
ce Adnan Menderes Hükümetinin ilk ağızda 
halletmesi iâzımgelen en güç dâvası bu izleri sil
mektir. Biliyoruz ki, kapıkulu idarelerinde, 
yalnız Devlet memurluğu değil, fakat bütün ik
tisadi ve sosyal hayatın organları bu zümrenin 
tahakkümü altındadır. Devlet dairelerinde, 
Devletin işlettiği müesseselerinde büyük ve kü
çük memurluklarda kapıkulu adamı olduğu için 
ehliyetleri ve liyakatleri dışında geçmiş insan
ları ayı'k'lamak, bunlara hakiki yerlerini vermek 
ve buralara eihillerini getirmek lâzımdır. Bu, 
bir devri sabık tasfiyesi değildir. Yeni kuraca
ğımız modern devletin kurulması için ilk şart
tır. Ben kabine programında bu ciheti sarih ola
rak göremedim. 

Bu tasfiye yalnız Devlet dairelerine inhisar 
etmemelidir. Kapıkulu, Devlet bünyesi dışında 
bütün halk teşekküllerine, demokratik organla
ra da üşüşmüiştür. Belediyeler, ticaret odaları, 
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borsalar, birlikler, dernekler, anonim şirketler, 
sigorta şirketleri Devletin alâkalı olduğu mües
seseler ve sairede âza olarak, hattâ bazan fiilî 
iş sahibi olarak hep kapıkulu elemanları hiç li
yakat bahis mevzuu olmadan yerleştirilmiştir. 

Bunlardan bir devri sabık • havası yaratma-
malk gibi âlieenabane bir duygu ile olduğu gibi 
bırakılacak mıdır? Programlda bu noktayı da 
karanlık 'buldum. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım, çok mühim 
bir nokta üzerinde ısrarla duracağım : 

Yaşadığımız kapıkulu idaresini maalesef tah
sil ve terbiye sistemimizi mahıv ve perişan etmiş, 
idealsiz, kabiliyetsiz, gençler yetiştirme eSasma 
göre istikamet almıştır. (Bravo sesleri). 

Bir kapıkulu, ancak Devlet kapısında çalış
maya lâyık ve bunun haricinde kalırsa deniz
den çıkmış balık .gibi yaşıyamıyan gençler ye
tiştirir. (Alkışlar) Bu gençler' iktisadi hayatta 
(Hadım) olmuş insanlara benziyor, hemen hiç
bir işe yaramıyor, o derecede ki, serbest hayat
ta memurluk için tavsiye verdiğimiz gençleri 
«Üniversite mezunu» diye takdim ettiğimiz mü
esseseler sırf bu vasıflarından dolayı alamıyor
lar. Ve bizden taftısilsiz genç istiyorlar. 

Kapıkulu idaresi hakiki ilme, yaratıcı fikre 
ve zekâya düşman olur. Ve böyle idarelerde en 
zararlı şey fikir ticaretidir. Bir adam eroin sa-
taibilir, karaborsa ihtikârının en korkuncunu 
yapabilir, kanunun takibinden ve eranivetinden 
suiııazarından kurtulabilir. Fakat bir fikir mü
cadelesi yapmak, yeni bir fikir ortaya atmak is
terse yani fikir ticareti yaparsa cemiyetin ve 
idari zihniyetin amansız takip ve tedhişi altın
da ftalır. Bundan dolayı gençlik idealden, fikir
den uzak yaşamaya mecbur kalıyor ve cemiye
tin başına en ehliyetsiz, seciyesi meşkûk ve dal
kavukluk yapan insanların geçmesi yolu, bu bü
yük te'hlikeli yol daima açık kalıyor. 

ilk Demokrat Hükümetin Sayın Başkanı, 
her tarafına tamamen iştirak ettiğim değerli 
programınızda eksik bulduğum cihetleri böylece 
işaret ettikten sonra, müsaadenizle, şu iki nok
ta hakkında aydınlanmayı rica edeceğim : 

1. Müdahaleci kapitalist, (bürokrat ve inhi
sarcı Devletçiliğin tasfiyesine karar vermiş ol
duğunuzu ilân ederken Devlet dairelerinde, 
Devlet teşekküllerinde, belediye ve hususi ida
relerde, ticaret o'daları ve diğer teşkküllerde ve 
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şirketlerde, hülâsa hayatımızın her tarafında 
(hâkim ve âmil olan, haksız ve liyakatsiz şekil
de yer bulmuş olanları tasfiye edip işleri ehline 
verecek misiniz? Ve bunu tatbik için ne düşü
nüyor ve ne gibi bir program hazırlamış bulu
nuyorsunuz? 

2. Rapıkuluya adam yetiştirmek üzere ku-
mlmuş olan ve ilk mektepten üniversiteye ka
dar bu zihniyet ve usullerle çalışılan maarif dâ
vasında hayatın istediği adamları yetiştirmek 
inkılâbını nasıl yapacaksınız? 

Muhterem arkadaşlar, iktidarın bir partiden 
Ht ir başka partiye geçtiği gibi bir dâva hâkim 
olmaya başlıyor. 

AÖAOĞLU (Samet - Muğla) — Bunu kim 
s 3ylü yor ? 

BAŞAR (Ahmet Hamdi - Devamla) — Bunu 
bâzı muhitler söylüyor. Hakikatta iktidar bir 
partiden bir partiye değil, kapıkulu hâkimiye-
t'in'den bir millet hâkimiyetine geçmiştir. (Alkış
lar) Bu dâva bir inkilâp davasıdır. Tarihimizde 
en büyük inkılâp içindeyiz. Bu irikılâlbm mâna 
ve mefhumu, tahakküm idaresini ebediyen sona 
emdirmek ve Millî Hâkimiyet rejimini kurmak
tır. Tarihimizin en büyük inkılâbım yaptığımızı 
iftiharla ve şükranla ifade ederken, bu kurucu, 
b;ı büyük ruhlu Meclisin önünde ilk sözü söyli-
yen Demokrat Milletvekili sıfatiyle huşu ve hu
zur ile eğilirim. (Alkışlar). 

Yalnız arkadaşlar, bir iki kelime muhalefet 
partisinin şimdi okunan tenkidi üzerinde iki kü
çük noktaya da işaret etmeden gecemiyeceğim. 
Mazeret beyan ediyorlar ve diyorlar ki; büyük 
bir harbi nasıl unuttunuz, îkinci Dünya harbine 
girmedik ama, bu harbin sıkıntıları içinde biz 
no yapabilirdik? 

I Arkadaşlar, İkinci Dünya Harbi bize bir ni
meti ilâhî gibi idi. Biz bunun içinde dünyanın 
er: mesut bir memleketi olan, ve harb halinin 
doğurduğu imkânlardan çok istifade etmek şan
sına maliktik. Eğer-İkinci Dünya harbinin bu 
bijiyük nimetinden istifade edemedik isek, eğer 
Ilunci Dünya harbine karışmamış ve her iki mu
harip Devletlerden kur görmüş, yardım görmüş 
olduğumu?: halde,, ekmek bile bulamamış isek bu
nun en büyük mesuliyeti o zamanki iktidarın 
ta kendisidir. (Soldan bravo sesler ve alkışlarV 

Arkadaşlar, muhalif parti sözcüsü birşey da-
haj söyledi. Sözde Vergi yükü bu. memlekette di
ğer memleketlerden daha azmış. Buna sebep 
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olarak da istihsal üzerine, yani çiftçilere az mü
kellefiyet tatbik edildiğinden bahsedilmektedir. 
Muhalif parti olarak bu iddiayı ileri sürenlere 
söyliveceğim şudur ki: Bugün Türkiye'de vergi 
yükü, salma şeklindeki alma tarzı ile, Dünya 
memleketlerinin en ağır şekliyle tatbik ediliyor. 
Bunu istatistik ve vesikalarla ispata hazırız. 
Şimdi bunun münakaşasının sırası değildir. Fa
kat bir gün muhalif arkadaşlarımızla bu bahsi 
burada münakaşa etmekten zevk duyacağım. 

Müsaade ederseniz bu kürsüden konuştuğu
muz zaman rakamlar elimizde olmalı, hâdiselere 
karşı açık cephe yapmalıyız. Meselâ Faik Ah
met Barutçu arkadaşımız bir rakam verdi, beş 
yüz bin isterlin tahsisat ayrılmış, serbest arma-

•törler için, bununla yüz bin ton gemi alınacak 
dediler. Beş yüz bin isterimle yüz bin ton gemi 
alacaksak gayet memnun oluruz. Bu rakam on 
bin ton olsa gerektir. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, para politikasından, üç senelik 
istikrarlı bir para politikasından bahsettiler 
ve dediler k i : Biz iktidara, politikası munta
zam, bütün esasları muntazam ve sağlam bir 
para sistemi veriyoruz bu yolda demav edecek
ler mi? Bu hususta söz söylemeye ben salahiyet
li değilim tabiî; yalnız bir iktisatçı olarak ar-
zedeyim ki, bizim bilhassa üç senelik" para po
litikamız çok sakattır. Biz parayı yasağa daya
narak, polis kuvvetiyle durdurarak tutuyoruz. 
Paramız hakiki kıymetinden çok düşüktür. 
Zorla, paramızın dışarıdaki kıymeti şu kadar
dır diyerek tuttuğumuz ve bu yüzden memle
kette yeni kalkınmalara ve' hayat pahalılğım 
önlemeye imkân vermiyen sakat bir politikası 
nasıl medhedilir. Ben -eski iktidar arkadaşları
ma söyliyeyim ki, bu para politikasını müdafa
adan vazgeçsinler çünkü en çürük tarafların
dan -birisi de budur.'Hepinizi saygı ile selemla-
rım. (Alkışlar) 

BABAN (Cihad - izmir) Muhterem 
arkadaşlar; 

Türkiye'de uzun senelerden sonra, halk hâ
kimiyeti esası üzerine kurulan ilk Meclisin, ek
seriyet partisine mensup olan Adnan Menderes 
Hükümetinin programı, birkaç gündeııberi, mu
vafakat ve muhalefet çevrelerinde uzun tahlil
lere mevzu teşkil etmiş-; bulunuyor. 

îcra mevkiinde bulunan Hükümetin, kendi 
programını,'geni1? tahlil ve tenkidlere arzetmiş 
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bulunmasını, muvaffak olma arzusunun, en 
kuvvetli delili olarak kabul etmek lüzumunu 
hissediyoruz. Yine bizatihi sistemin kendiliiğin-
den doğan bir fayda üzerinde de durarak, 
diyoruz ki ; Menderes Hükümeti tek parti dev
rindeki kabinelere nazaran muvaffak olma yo
lunda elinde daha büyük imkânlar tutmakta
dır. , 

Çünkü, evvelâ; serbest idareye dayanan bir 
parti hayatının mahsulü olan bu kabine, Mec
lisin içinde ve dışında çok kuvvetli bir mura
kabeye tâbidir. O artık bilir ki, halka ve Millî 
iradeye rağmen, mevkiinde tutunmak mümkün 
değildir. Yerinde kalması ve müzaherete nail 
olması, ancak, icra mevkiindeki muvaffakiyet-
leriyle kabildir. Bu psikolojik unsur, demok
ratik bünyelerin tek muvaffakiyet kaynağıdır. 
Adnan Menderes Hükümeti düne kadar bu 
kaynaktan mahrum olan hükümetlere nazaran 
elbet daha ağır bir mesuliyetin ve o mesuliye
tin icabı olarak da daha verimli bir mesai 
sârfetmenin mecburiyeti altındadır. Yeni kabi
nenin içinde bulunduğu bu psikolojik halet 
üzerine dikkat nazarınızı çekmeyi lüzumlu, ve 
faydalı görüyorum. Demokrasi dâvasına, şah
siyet ve haysiyetleriyle angaje olan siz sayın 
milletvekilleri, muvafık veya muhalif elbet, 
Menderes Hükümetini memlekete hizmet yo-' 
lunda tahrik edeceksiniz. 

Menderes Hükümetinin içinde bulunduğu bu 
ruhî hale böylece işaret ettikten sonra, şimdi 
de programın dayandığı mesnetlere bir göz at
mak lüzumunu duyuyorum. 

Menderes Hükümetinin Programı, ekonomik 
bir görüşle ele alındığı zaman öyle zannediyo
rum ki, gelip geçen kabinelerin programlarına 
nazaran, tek programdır ki, bir amudu fıkariy-î 
maliktir. Adnan Menderes Programını külli olan 
bir görüşle, iktisadi hayatımızı bütün veçhele
riyle ele almış ve programını, bu mihver etra
fında toplamanın çaresini bulmuştur. 

Nazarı dikkatimizi celbeden ikinci hususi
yet de, şudur : 

tik defadır ki, Türkiye'de, bir Hükümet 
programı, mensup olduğu partinin programı ile 
mutabakat halindedir. Dikkat edilecek olursa, 
şenel erdenberi mevcut olmadığından bahsedilen 
Demokrat Parti Programı, Hükümet Programı
nın esaslarını teşkil etmektedir. Bu müvazilik, bi
ze şimdiye kadar görmeye alıştığımız, şahsi ve bı-
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ri birine zıt politikalar devrinden uzaklaştığım:-
zm bir müjdecisi gibi gelmektedir. Çünkü normal 
olan husus, iktidar partilerinin halka karşı mü-
taahiıit bulundukları hususları şahıslara bağlanım
dan yerine getirmeleri ve garip zikzaklar çizme
den bil:* program etrafında birleşmeleridir. Yeni 
Meclis, mütereddit, mütenakız, biri birini .n-ehye 
den ayni parti Hükümetlerinin, dağınık manza
rasını görmekten bu suretle kurtulmuş ohna'ıv 
ümidiyle memnundur.. 

Arkadaşlar, parti programına sadık kalan 
Adnan Menderes Hükümetinin beyannamesinde 
sarih olarak görünüyor ki, Türkiye'deki iktisadi j 
rejim, artık kökünden değişecektir. Devletçilik \ 
ismini verdiğimiz ve zamanla bir nevi Devlet ka- | 
pitilâzmi haline giren sistemi geride bırakıyoruz. J 
Bununla nazari sahada, her sistem gibi, kendi I 
müdafaasını da kendi elinde tutan Devletçiliği j 
topyekûn mahkûm etmek istemiyoruz. Fakat uzun ! 
senelerin tatbikatı bize göstermiştir ki, artık ye- J 
ni bir istihsal devrine girdiğimiz şu sırada Dev- ! 
letin elinde bulunan gayrişahsi sermayeyi, çok j 
şahsi olan sây ile bağdaştırmak mümkün Olma
makta ve aradaki bu alâkasızlıktan dolayı istih
sal hayatımız mutazarrır olmaktadır. Topyekûn 
kalkınma devrinde mütereddit duran; kâh Dev
letin nüfuzlu sermayedarlığından, kâh müdaha
leciliğinden, kâh kırtasiyeciliğinden ve teferruata 
karşı duyduğu aşktan dolayı bir türlü emniyetle 
istihsal hayatına giremiyen hususi teşebbüsü, ar
tık vazifeye çağırıyor. Ve ona emniyetle çalışma
nın bütün imkânlarını teinin etmek istiyor. Yap
mak istediği şey, müdahaleci, kapitalist, ilikleri
ne kadar bürokratik ve inhisarcı bir Devlet tipi 
nizamına nihayet vermektir. Demokrat Parti ge
çen zaman içinde Devletçiliğin ieabettirdiği za
ruretleri de nazarı dikkate alarak bu anın gelip 
çattığına artık emin bulunuyor. 

Şimdi arkadaşlar; 

Söz buraya gelmişken Muhterem Halk Parti
sinin üzerinde ısrarla durduğu emniyet mevzuu
na da temas etmek istiyorum. 

Emniyet de galiba hürriyet gibi, ve ona yapı
şık bir mefhumdur. Bir memlekette ya hürriyet 
vardır, ya yoktur, hürriyetin güdümlüsü, iktisa
disi, siyasisi olmadığı gibi, emniyetin de siyasisi, 
iktisadisi, olmaz. Emniyet ve istikrar faktörü
nün iktisadi hayatımızdaki eksikliği ile, yine em
niyet ve istikrar ü r ü r ü n u ı , siyasi hayatta ek-
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sj.fe oluşu arasında, doğrudan doğruya irtibat 
vjat'dır. 
j Siyasi sahadaki tek parti sisteminin, iktisa-

dji hayattaki tecellisi devlet kapitalizmi, devlet 
inhisarcılığı ve devlet bürokrasisi şeklinde te
celli etmiştir. 

^ Muhterem Halk Partisi, sayın liderinin ağzı 
iljî, iktidardan şunu istemektedir. «Bizim ikti
dardan tek istediğimiz şey, bizim iktidarda iken 
verdiğimiz kadar emniyetin bize verilmesidir.» 
demektedir. 

: Arkadaşlar, muhalefette iken, kendimizi 
mjutlak bir emniyet içinde hiçbir zaman hisset-
mjîdik.. 23 Temmuz seçimlerini mütaakıp, beş 

•Ağustosta açılan Mecliste, Sıkıyönetim Komu
tanlığının, tarafgir, politikacılığında bizzat 
Mjtlk Partisi ileri gelenlerini şikâyet ettikleri, 
hafiye ile takip edilme sistemi içinde, gazeteler 
kapanırken, ve makinelere mühür vurulurken, 
buj Meclis koridorlarında bu demokrasi dâvasına 
bir 

inî( 
rai 

yekûn çizgisi çekileceği tehditleri savrulur-
{ı ve bizzat Hükümet mümessillerinin, tstik-

Mahkemelerinden bahsettikleri ve kulak! a-
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinde 

yajıılı ceza hükmünü fısıldadıkları devirlerde, 
emjniyetten bahsetmek elbette mümkün değildi. 

, ildik Partisi iktidarının muhalefete temin etti
ği jemıuyet işte bu idi. Fakat, biz memleketin 
dört bii' ucundan bu memlekette siyasi ve içti
mai: hürriyeti tesis için kalkıp gelen milletvekil
leri hiçbirimiz hiçbir parti mülâhazası gütmedin 
çektiğimiz ıstırapları başkalarına reva görecek 
deliliz. (Soldan bravo sesleri alkışlar) 

jBu memleket bir zümre saltanatını, başka 
birjzüınre saltanatı yerine gelsin diye yıkmadık 
(Soildan bravo sesleri) 

jEğer Halk Partisinin muhalefete verdiği em-
. niyetten çok daha fazlasını, çok daha teminat-
lısııjıi bu memlekete biz veremezsek, Millî vazi
fenizi yapmamış oluruz. (Doğru sesleri) Ye Al
lah (göstermesin, eğer bir gün, böyle bir emni
yetsizlik havası eserse, Halk Partisi ve sayın 
Paşkanı, hiç merak buyurmasınla r, o ceryanm 
karcısında, kendilerinden evvel, yine biz dikile-
coğiji. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

üjfnhtercm arkadaşlar; muhterem muhalefet 
Partjisi, Hükümet beyannamesinin başındaki iba
relerden memnun görünmüyor. Halbuki biz bu-
"'n. z|kruri telâkki etmekteyiz. Kuvvetini millet
ten l!an bir parti, bir iktidar değişikliğinde hiç 
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olmazsa alelade şirketlerin yaptıkları kadar, 
bir bilanço ile ortaya çıkmak mecburiyetindedir. 
Ne iş yapacaktır? İmkânları nelerdir? Ne dere
ce muvaffak olacaktır? Muvaffak olamıyacak-
sa neden muvaffak olamıyacaktır? Bunların he
sabını vermekle mükelleftir. Bu hesap Halk Par
tisinin hicap rahnelerini gösteriyorsa, bunun bi
linmesinde memleket için yine fayda mülâhaza 
ediyoruz, 

Diyorlar k i : Bu geçmiş hesaplar içinde De
mokrat Partinin mesul mevkiinde olan şahısları 
da yer almışlardır, öyle zannediyorum ki, dün
kü iktidar, Devlet siyasetini, ve Parti işlerini 
şahıslara bağlamak gibi galat bir görüşten ken
disini hâlâ kurtarmış, değildir. (B.ravo sesleri). 

Bugün iktidara gelen parti, ne şunun ve ne 
de bunun partisidir. Şu ve bu, bu partiyi teşkil 
eden Türk fertlerinin emir ve direktiflerini, ar
zularını yerine getirmekle mükellef kimseler
dir. (Soldan, şiddetli alkışlar). Parti hayatı
nı demokratik inkişaf içinde gayrişahsi bir 
duruma doğru sevketmek isterken bu tarz mü
lâhazalara elbet yer olmamak lâzımdır. 

Arkadaşlar Hükümet Beyannamesi bir 
vâittir biz de biliriz ki, vait ile icra arasında 
büyük mesafeler mevcuttur. Aşılması, belki se
nelere mütevakkıf mesafeler. Memleket namına 
temennimiz, bu merhalelerin kolayca aşılabil
mesidir. Burada muvafık ve muhalif olarak ya
pacağımız tenkidler, ikazlar, zamanına: göre ih
tarlar, Hükümetin bu merhaleleri daha süratle 
aşmasına imkân verecektir. Tapmadığı zaman, 
reylerimiz, elimizdedir. 

Yalnızşunu da ilâve etmeliyim. Kanaatim
ce program, realist bir eda taşımaktadır. Çok 
haklı olarak Hükümet, başaramıyacağı işleri 
vâdetmekten içtinap etmiştir. Fakat bütün bu 
dâvalar ortasında, eğer vâdettiği gibi, orman 
ıstırabına bir nihayet verirse, eğer denk bir 
bütçe teminine muvaffak olursa, eğer başta 
Matbuat Kanunu olmak üzere bütün antidemok
ratik kanunları değiştirmeye muvaffak olursa, 
eğer memlekette siyasi ve iktisadi, hürriyet ve 
îmniyetites^ş. ederse ; millete mal olmuş inkılâp
ları mahfuz tutar ve yıkı>cı cereyanların başını 
azerse, köylüye biraz kalkınmak imkânını ve
rirse, lüksten israftan kaçınırsa, adalet cihazı
nızı tam, ve müstakil bir hale getirir ve Halk 
Partisinin de tasvip, edeceği bir Anayasa ile, de-
nokratik inkılâbımızın esaslarını mahfuz tut-
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mak yoluna giderse, öyle zannediyorum ki, ye
ni bir seçim Kanunu tedvinettiği için Şemset
tin Günaltay Hükümetinin hizmetlerini kâfi 
derecede, takdire müstahak gören- sabık ikti
dar partisi, bu hizmetleri de hakşinas olarak 
takdir edecektir. (Soldan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, 
Demokrat Parti Milletvekilleri, muhalefetin de 
tasvip edeceğinden emin olarak bir nokta üze
rinde müttefiktirler. Sarsıntısız bir intikal yap
mak... Bu intikali sarsıntısız olarak geçirmeye, 
bu memlektin dış itibarını yükseltmek bakımın
dan mecburuz. 12 sene evvel Atatürk fâni ha
yata gözlerini kapadığı zaman, bu memlekette, 
başlar arasında bir mücadelenin başlıyacağmı 
umanlar, hüsrana uğramışlar ve o tarihteki te
miz intikal bu milletin şeref ve itibarını çok 
yükseltmişti. 10 günden beri bütün dünya ba
sını Türk dehasının tarihte ilk defa emsali gö
rülen yeni bir mucizesini övmekle meşguldür
ler. Ve Türk Devletinin itibarının artması dost
larım ızı,memnun ve hayran bırakmakta, düşman
larımızın da ümütlerini kırmaktadır. Bu yeni 
zafer, ne Demokrat Partinin zaferidir, ne de 
Halk Partisinin mağlûbiyetidir. Topyekûn Türk 
Milletinin zaferidir. (Alkışlar) 

Bu zaferi, bu mücadelenin galip ve mağiû?> 
ları, sessizce yüreğimizde tesit ediyoruz. 

Eğer Yüksek Meclis müsaade ederse, bu saa
det ve sürurumuza iştirak eden yakın dostlarımı
za da bu kürsüden şükranlarımızı ifade edeyim. 
Komşumuz Yunanistan'ın Parlâmento Başkam, 
ve Basını, italyan ve isviçre basını, Türkiye'ye 
karşı halisane temenniler izharmden geri durma
maktadırlar. istiklâl ve inkılâp dâvalarında, Tür
kiye'yi kendine rehber edinen kardeş Pakistan 
ve bize ruhi yakınlığını her an izhar eden Hin
distan ve yakın komşularımız Arap memleketle
rine dostluklarımızı ve sempatilerimizi bu kür
süden izhar edersek umarız ki, Büyük Meçi is bizi 
tasvip etsin. (Alkışlar). 

Sözlerimi bitirirken, yeni bir devrin eşiğinde, 
yeni Hükümetin muazzam mesuliyetlerini teba
rüz ettirmeyi bir vazife bilir ve memleketin 
esenliği namına muvaffak olmasını temenni ede
riz. (Alkışlar) 

SAROL (Mükerrem - istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümeti tenkid etmekten ziyade bir 
seçim propaganda konuşması yapan muhalefet 
partisinin sayın sözcüsü ne derse desin Başbaka-
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ııın okuduğu çalışma programı, bugüne kadar 
gelmiş geçmiş hükümetlerin getirdikleri hiçbir 
program ile mukayese edilemiyecek kadar bir 
mükemmeliyet taşımaktadır. 

Samimiyet, vuzuh ve bilhassa meselelerin tak
dimi bakımından yepyeni bir devrin yepyeni bir 
görüşünü a'çıklıyan bu vesika siyasi edebiyatımı
za mal edilecek güzel ve müspet bir eserdir. Bu 
eseri mesut bir geleceğin ilk müjdesi olarak mu
habbetle selâmlarız. 

Zaman zaman çok çetin ve tehlikeli şekillere 
giren bir mücadeleden sonra İktidara gelen De
mokrat Parti, iktidarı elemle itiraf etmek lâzım
dır ki, muhalefetin reddetmesine rağmen mem
leketi maddi ve mânevi bakımdan yarı enkaz ha
linde bulmuştur. 2,5 milyar lira gibi korkunç bir 
rakamla henüz doğmamış nesilleri borçlu bırakan 
sabık iktidara Türk Milleti ekseriyeti rahmet oku
mayacaktır.. Zirai istihsali 15 - 20 sene evvelki 
seviyelerden stasyoner kalmış, dış ticaret yekûnu 
geçmiş senelerinkine nazaran çok daha aşağı bir 
seviyeye düşmüş, altın stoku 214 tondan 133 to-' 
na inmiş, dövizleri tamamen erimiş, bir Devlet 
teknesiyle, yola çıkmanın zorluğunu haklı gör
memeye imkân yoktur. 

Hükümet raporunda iş ve istihsal hayatımızı 
kısırlaştıran, iktisadi kaynaklarımızı dumura uğ
ratan sebepleri çok güzel teşrih etmiştir. Realist 
ölçüleri elden bırakmamış ve hayale kapılmamış
tır. Yurdu bir anda cennete çevireceği iddiası 
yoktur. Takip edeceği yollarda kendisine. rehber 
olan, iktisadi fikirlerde isabet vardır. Alacağı 
tedbirlerle memleketin her sahasında nisbî bir re
fahın gelişeceğine inanıyoruz. Devlet müdahelele-
rini temdit eden, hususi teşebbüs sahalarını geniş
leten kararları takdirle karşılarız. 

İktisadi sahanın her şeyden evvel ferde veya 
hususi teşebbüslere ait olması hususunda tesis 
edilen prensipler vatandaşlar arasında yarın 
için emniyet, ferahlık yaratacaktır. 

Ofisler üzerinde icabeden kararlan alacağını 
vadeden Hükümete bilhassa Toprak Mahsulleri 
Ofisi üzerinde hassasiyetle durmasını tavsiye 
ederiz. Geniş ve aşırı israfa kaçan bir kadroya 
malik olan, giriştiği her teşebbüsten zararlı çı
kan ve zaman, zaman, kuruluş maksadının dışın
daki mevzularla meşgul olan bu müesseseyi kısır 
durumundan kurtarmak ve bugünün şartlarına 
göre yeniden kurmak lâzımdır kanaatindeyiz. 
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Tekel mevzuunda Hükümetin almak istediği 

karanlarda isabet vardır. Ancak topluluk haya
tımızda çeşitli fenalıklarını müşahede ettiğimiz 
ve neslimizi tahrip etmek bakımından meşum 
bir fol oynıyan yüksek dereceli alkollü içkiler 
üzerende Hükümetin nazarı dikkatini celbederiz. 
Gelip; bakımından sağladığı menfaatlere nzaran 
tevlit ettiği içtimai zararlar mukayese edilemi-
yeceft: kadar büyük ve korkunçtur. 

Aziz arkadaşlar, 30 milyon lira gibi gülünç 
bir yakamla bu memlekette ziraat dâvalarını 
halletmek elbette kabil değildir. Köylü vatan
daşların kağnı ve karasabana niçin mahkûm edil
diğim ve ortaçağ hayatından niçin kurtulamadı
ğını izah edecek bundan daha veciz bir sebep 
olamaz. Memlekette sanki asayiş buhranı varmış 
gibi yıllarca polis, jandarma ve Mah Teşkilâ
tına yüzlerce milyon lira vermekten çekinmiyen 
buna, mukabil bu memleketin en ağır mesuliyeti 
omurlarında taşıyan Ziraat Vekâletine Bütçesi
nin ancak f/o 3 ünü lütfeden sabık iktdarm ida
re anlayışı karşısında ibretle durmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar, bugün orman bölgelerine 2 
milypnluk küsur vatandaş yoksulluğun elîm se-
f alet^ içinde ümidini bize bağlamış çırpınıp dur
makladır. Hiçbir adalet ölçüsüne sığmıyan ve 
mülkiyet haklarını gasbeden kanunlarla vatan
daşlarımızın ellerinden alman ormanları sahip
lerinle iade etmek lâzımdır. Gelirinin '% 77,5 ini 
memur ve müstahdemlerine dağıtan bir müesse
seni^ yurdumuzun en mühim servetlerinden bi
risi olan ormanlarımızı idare edeceğine kani de-
ğilizk Hükümetin bu mevzuda alacağını vâdetti-
ği çezrî kararların bir an evvel tahakkukunu 
temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Karayollarımıza 
(lıemmiyet vermek ve bilhassa bu iltisakları 
köylere kadar götürmek, yapı ve imar işlerinde 
lüksten, israftan kaçınmak, kati ihtiyaç ve 
iktisadi maksatlara uymayan inşaatı durdur-
ıvıakj kararlarım takdirle karşılarız. Bu meyan-
da Jlükümetin gittikçe içtimai bir dert haline 
gelen mesken dâvasını süratle ele almasını rica 
etleriz. Gecekondularda yaşıyaıı yüz binlerce 
insanın nasıl bir sefalet içinde yüzdüğü hepi
mizce malûmdur. Işıkları yoktur, suları yoktur. 
Belediye ve sağlık teşkilâtı buralara henüz gir-
menjıiştir. Çeşitli hastalıkların hüküm sürdüğü 
bu yerlerde kış bir felâket halinde tecelli eder. 
Büyfük şehirlerimizin bu mevzularda çektiği ıs-
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tıraplara kati çareler bulmak lâzımdır. 

Ankara'nın göbeğinde milyonlarca lira sar^ 
federek lüks mahalleler yaptıran sabık İktidar 
orta ve işçi sınıfı hiç düşünmemiş ve bu zaval
lıları gecekondu cehenneminde yaşamaya mah
kûm bırakmıştır. Ancak seçimlerin arifesinde 
bâzı yerlerde ve bilhassa istanbul'da İstanbul 
Valisi asla tahakkuk ettiremiyeceği vaitlerde 
bulunarak eski İktidar lehine seçim propagan
dası yapmaktan çekinmemiştir. Birçok mesele
lerimiz de bile lâyikiyle yerleşememiştir. Biraz 
evvel bu kürsüden reklâmları yapılan ve milyon
larca lira sarfına sebep olan, hattâ, frengi ve 
trahom savaşları hedefine ulaşmaktan çok 
uzaktır. Bu mevzuda Ulaştırma, Bayındırlık, 
Çalışma ve bilhassa Tarım Bakanlıkları Sağlık 
Bakanlığı ile müştereken çalışmazsa müspet ne
ticeler sağlanamaz. Her şeyden evvel hasta 
vatandaşı tedavi etmek değil, vatandaşı hasta 
etmemek prensipini ele almak lâzımdır. Bu dâ
vaları başarabilmek için millî bir sağlık kalkın
ma plânının hazırlanmasına katî ihtiyaç vardır? 
Nüfusumuzun % 80 nini teşkil eden köylümüz 
yoksulluğun, açlığın, sefaletin içinde çırpın
makta ve çok iptidai bir hayat sürmektedir. 
Güzelliğiyle, sağlamlığiyle, heybetiyle bütün 

dünyaya şan veren Türk neslini bugünkü cılız, 
ve perişan halinden kurtarmaya mecburuz. 
Unutmamak lâ2imdır ki, istikbalimiz ve millî 
sermayemiz köyde, yaşamaktadır. 

Nüfus politikamıza ilmî ve medeni bir istika
met verebilmek için çocuk vefiyatiyle ciddî su
rette meşgul olmak lâzımdır. Hekim ve hasta
ne kadroları süratle ıslah edilmelidir. İlme, 
kabiliyete, zekâye lâyık olduğu değeri vermek 
şarttır. Binlerce vatandaşın hastane kapıla
rında, polikilinik koridorlarında çektikleri ezi
yete nihayet vermek lâzımdır. Büyük ve fu
zuli masraflara sebep olan doğum evlerim müs
takil bir tesis olarak muhafaza etmek bugünün 
ihtiyaçlarına aykırıdır. Bu müesseseleri Dev
let hastanelerine ilâve etmek ve bu suretle di
ğer" şubelerin yardımına mazhar kılmakta isa
bet vardır. Köhne ve kırtasi bir zihniyetle ça
lışan Bakanlık teşkilâtı modern şartlara ve 
meçieni ihtiyaçlara göre tanzim edilmelidir. 
İsminden başka hekimlikle hiçbir ilgisi kal-
mıyân etibba odalarının vekâletle alâkası kesil
meli ve bu müessese tababet ailesine yarar şek
le sokulmalıdır, 
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siz genç hekimleri hastanelerde muayyen şube
lerde (Avrupada olduğu gibi) iki sene staja tâ
bi tutmadan belediye ve Hükümet hekimlikleri
ne tâyin etmemelidir. Tam teşkilâtla hastane
lerde tekâmül kursları açarak hekim ordusunu 
devamlı yeni bilgilerle teçhiz etmek vekâletin 
meşgul olacağı vazifeler olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 25 senedenberi bir 
türlü istikrar bulamıyan talim ve terbiye siste
mimiz Adnan Menderes Hükümetinin üstünde 
hassasiyetle durduğu çok önemli bir davamızdır. 
Tamamen demokratik bir ruh ile ve ilmin son 
neticelerine göre hazırlanacağı karar altına alı
nan maarif plânına üniversitemizin de ithalini" 
temenni ederiz. Bilhassa Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin kuruluşunda işlenen hatalar. 
milletlerarası ilim itibarımızı sarsacak kadar 
büyük olmuştur. Kariyer Ekademik, mensup ol-
mıyan meslek hayatları kupkuru geçen zevatın 
tepeden inme emir ve kararlarla profesörlükle
re getirilmeleri affedilmez birer hata olmuştur. 
1933 te yapılan cezrî ıslahata rağmen ne şerşı ne 
de keşif sahasında millî gururumuzu okşayacak 
bir başarı elde etmek mümkün olamamıştır. 
Dilimizin bugünkü perişan hali süratle ıslaha 
muhtaçtır. Maşerî vicdanın reddettiği kelimele
ri kanun yollariyle lisanımıza sokanların günah
ları küçümsenemez. Bu yolu terketmek ve va
tandaşın kullandığı dile dönmek kaçınılmaz bir 
zarurettir. 

Muhterem arkadaşlar, tek parti zihniyetinin 
hüküm sürdüğü devrede adalet hissinin nasıl 
hırpalandığını hep biliriz. Bu memlekette her şe
yin temeli olan adalet ve kanunu geçer akça ha
line getirmek, ve vatandaşları mutlak surette 
onun teminatı altında yaşatmak lâzımdır. Ada
leti tevzi eden müesseseyi haricî tesirlerden ve 
bilhassa bakanlığın nüfuzundan kurtarmak, ona 
muhtaç olduğu mutlak istiklâli en kısa zaman-. 
da vermek mecburiyetindeyiz. 

Adnan Menderes, Hükümetini aynı partiye 
mensup insanlardan teslim almamıştır. Türk 
vatandaşları bu emaneti kendilerine devredinceye 
kadar türlü mihnet ve meşakkate katlanmışlar ve 
namütenahi kahir çekmişlerdir. 

Türk vatandaşının sahip olduğu üstün mezi
yet ve kabiliyetlere bir türlü inanamıyan, yalnız 
alâyiş ve gösterişe inanan, Devlet makinasmı iyi 
kötü işler bir halde tutmak için her vasıtaya mü-
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racaattan çekinmiyen eski iktidar felsefesiyle, 
zihniyet ve sakin görüşü ile artık geride kalmış
tır. Bu topraklar üstünde vatandaşlar bir daha 
Senirkent, Lalapaşa ve bir Aslan köy faciaları 
yaşamamalıdır. Siyasi kanaatinden dolayı hiçbir 
vatandaş işkence görmemelidir. Bunları bekle
mek hakkımızdır. 

Aziz arkadaşlar; hürriyet ve hakkı boğan 
müessese nizamı darma dağın eden komünizm ce
reyanlarına ve onun türlü nikabma bürünerek. 
içimizde fesat yaratmıya çalışan ajanlarına 
aziz topraklarımızda yaşama hakkı tanımıyacağı-
m bildiren ve bu uğurda cesur kararlar almaktan 
çekinmiyeceğini cesaretle ifade eden Hükümete 
teşekkürler ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; idare cihazının mesu 
liyetini- omuzlarında taşıyan bâzı vali, kayma
kam ve nahiye müdürlerinin parti hayatının se
bep olduğu alışkanlıkla bu teşekkülü iktidarın 
her istediğini yapmaktan çekînmiyen muti bir 
müessese haline getirmişlerdi. Büyük milletimizi 
gelecekte bu gibi âfetlerden korumak için, zaman 
zaman vatandaşları insan haklarından mahrum 
bırakan bu müessesenin zihniyetini, temelinden 
yıkmak ve kanunları bütün vatandaşlara seyya
nen tatbik edecek yeni bir zihniyetle kurmak lâ
zımdır. Bir cümle ile ifade etmek lâzımgelirse; 
idare cihazımıza vatandaş ve insan haklarına say
gı gösterecek yeni bir idari zihniyet vermek 
mecburidir. Bu itibarla idare memurlarımızın 
yetişme ve terbiyelerinde yeni esaslar araştırıl
malı ve yeni istikametler verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, akıl ve hayale gel
mez iftiralara, çeşitli tahrik ve teşviklere rağ
men ahlâk ve fazilet hattından ayrılmıyan yur
dun menfaatini her şeyin üstünde tutmasını bi
len, seçim mücadelesi sırasında ve bilhassa ikti
dara geldikten sonra da bunların en güzel ör
neklerini veren Demokrat Parti devri sabık ya-
•ratmıyacağmı fiilen ispat etmiş bulunmaktadır. 
Bununla beraber beş senelik siyasi mücadele ha
yatında vatandaşlarda, Millî vicdanlarda kapan
maz yaralar açacak kadar kanunsuzluklar yapan, 
ellerindeki silâhlarla insan haklarını çiğniyen 
ve emirlerindeki masum memurlara bu istika
mette direktif ve telkinlerde bulunan kimseleri 
ve temsil ettikleri meşum zihniyeti unutmıyaca-
ğız. Bu gibi mesullerin adaletin pençesine tevdi 
edileceğini ümit etmek hakkımızdır. Aksakal!ı 
masum ihtiyarlardan* saçı bitmedik yetimlere ka-
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clkr çekilen acıları unutmaya ve zavallı milleti
mize hudutsuz kahir çektiren kimseleri affetme
ye hakkımız yoktur; Biz affetsek bunları tarih 
affetmiyecektir. 

Aziz arkadaşlar; Demokrat Parti iktidara gel
dikten sonra Türk vatandaşları istikballerinden 
emin olmanın huzuruna kavuşmuşlardır. Nabız
ları daha sağlam ve daha sıhhatli atmaya başla
mıştır. Emniyet ve rahatlık bakımından hariç
te ve dâhilde görülen değişiklikleri müşahede et
mekle bahtiyarız. Türk milletinin kahir ekseri
yeti Menderes Hükümetinin ve temsil ettiği zih
niyetin arkasındadır. Kendisine inanıyoruz. 
Allah namuslu ve doğruların yardımcısıdır. Yol
ları açık olsun. (Alkışlar). 

YARDIMCI (Celâl - Ağrı) — Efendim, şim
di muttali olduğum bir hâdise hakkında usul 
noktasından bir iki kelime söylemek üzere söz 
isliyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YARDIMCI (Celâl - Ağrı) — Arkadaşlar, ' 

söz hakkının tevzii mevzuunda İçtüzüğü karış
tırdım, söz istemenin nerede başhyacağı hakkm-
(İ£ bir sarahat göremedim. Şu itibarla olsa olsa 
söz istemenin, Meclisin açıldığı dakikadan iti-. 
baren başlamış olması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

Biraz evvel, Sayın. Celıesoy'-dan sonra söz is
tedim. Sıram geçti, kaçıncı olduğumu anlamak 
için Başkanın önündeki yazılı listeye bakmaya 
gittim, baktım ki, daktilo ile yazılmış bir liste 
var. Biz Ali Fuad Cebes>oy'la 17 - 18 nei gel
mekte idik. 

Bu listenin ne zaman .hazırlandığını, nasıl 
verildiğini ve niçin verildiğini anlamak istiyo
rum. Saniyen eğer, liste vermek suretiyle söz sı
racının tesbit meselesi mevzuu'bahis ise, Baş
kan, celseyi açmadan evvel o listede, kimin ve 
hangi arkadaşın daha evvel sıra aldığını tesbit 
imkânı güçtür. Bu bir teşevvüşe meydan verir. 
BUL itibarla Yüksek Mecliste arzu eden her arka
daşın Başkandan söz istemesini ve bunun yine 
Yüksek Meclise bildirmesini, söz sırasının da 
'bıı|na göre tesbitini rica ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir fıkra 
vardır, arzedeyim. içtüzüğün 205 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası, kâtiplerin, birleşimden önce 
sö|: istiyenlerin isimlerini yazmalarına dairdir. 

YARDIMCI (Celâl - Ağrı) — Aynı zaman-
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•da oiı tane söz istiyen olursa hangisini peşin ya
zacak? 

BAŞKAN — Abdürrahman Üoy acı güler. 
YARDIMCI (Celâl - Devamla) — Teklifimin 

reye-İcbn'masını istedim. 
BAŞKAN — Reye konmaz. Tüzükteki hü

küm reye konmaz. 
BOYA0IGÎLLER (Abdürrahman - Zongul

d a k ) — Muhterem arkadaşlar, muhalefet parti
si a^ıtıâ konuşan Sayın Faik Ahmed Barutçu'-
nun, programlımızın tenkidine mütaallik olan 
mütalâalarını objektif bir tetkikin mahsulü ola
rak Jaibul edemiyoruz. Şu balkımdan ki, üç mil
yon vatandaşın oyuna sahip muhalefet partisi 
sıfatiyle, fikir ve prensiplerde murakabe vazi
femizi yapacağız deniyor. Bu üç milyon vatan
daş seçimlerde Halk Partisine reyini vermiştir. 
Fakat hakiki mânasiyle bu üç milyon vatandaş 
bilerek, istiyerek bize muhalefette bulunmamış
tır. Vatandaş reylerinin mühim bir kısmı para 
ile satvnalınmış vatandaşların reyleri, köy 
muhtarları tesir yapmak suretiyle temin edil
miştir. (Sağdan ayıp sesleri) 

BORAN (Mehmet Kâmil - Mardin) — Baş
kanı, vazifesini yapmıya davet ederiz. 

BOYACIGÎLLER (Abdürrahman - Devam
la) — Bu itibarla bir muhalefet partisi, eski 
iktidarın kendisine verdiği imtiyazdan sıyrıl-
malı hakikati görmeye çalışmalıdır. Fikir ve 
prensip bakımından parti programımız aleyhi
ne serd'edecekleri mütalâayı daima teşekkürle 
karşılıyacağız. Yalnız fikir ve prensipten bah
seden bir partinin, umumiyet itibariyle dema
goji yapmaması, Meclis kürsüsünden, partisine 
sempati kazandırmak için konuşmaması lâzım
dır. Ö parti, ki, milletin kendisine vermiş ol
duğu büyük dersden uyanmaya, yeni sistem 
ve yeni muhalefet usulünü ona göre tanzim et
meye meelmrdur. Görüyoruz ki, muhalefet par
tisi milletin hakiki mümessili olan Meclis hu-
'zurıinda muhalefet vazifesini yapmaya çal ışı r-
ken jeski. itiyatlarından bir türlü ayrılmak is
temiyor. Bunun misalini şu cümle ile ifade edi
yorlar: Demokrat Parti programında 14 Mayıs 
1950 seçimlerinin yeni bir devir açtığını ifade 

• etmiştir. Bunu niçin inkâr ediyorlar, niçin ka-
: bul #ntek iatetniybrlar. Kendileri bilhassa se
ç i m d i ^^^ fikirlerini, prensiplerini müda-

-ffla'©tmeye:çâlişan muhalefet gazeteleri bunun 
îyerii bir rdevir olduğunu ifade ettikleri halde C. 

. İÖBÖ Ö : â 
I i. Partisi adına konuşan Faik Ahmet Barutçu> 
l)iı yeni bir devir değildir, denmekle, bilhassa 
kendilerinin bir taşını koydukları yeni demok
rasi rejimini inkâr etmiş olmuyorlar mı? 14 
Mayıs 1950,.Demokrat Parti Hükümetinin.prog
ramında hakikaten düşünülerek ve etrafiyle 
incelenerek yer almış bir cümle ile en iyi şekil
de ifade edilmiştir. Cumhuriyet devri 1923 den 
başlıyor diyorlar. Bilhassa 1923 tarihli, Türk 
inkılâp tarihinin yeni bir devridir* Fakat bu 
devirde kurulan Cumhuriyet müessesesi* tekâ
mülünü ve hakiki mânasiyle millet iradesiyle 
teeelli eden demokrasi, rejimini, Cumhuriyet 
idaresiyle birleştirmek suretiyle ancak ve ancatî 
14 Mayıs 1950 tarihinde Türk Milletine arma
ğan etmiş bulunuyor. Bu bakımdan İ4 Mayıs 
1950 tarihli yeni bir devri bütün mâna ve şü
mulü ile ifade eder. 

Bunun yeni bir devir olup olmadığını tetkik 
ve mütalâa etmek gayet basittir. Alıştığımız 
tenkid, Cumhuriyet rejiminin 1923 tarihindeki 
tesisiyle değil, vatandaşlar fikirlerini ve müta
lâalarını matbuat sütunlarında, toplantılarda 
bugünkü şekilde vuzuhla ve korkusuzca ifade 
edemezlerdi. Ancak bugün, bütün memlekette 
mevcut olan siyasi partiler tam bir serbestlik 
içinde, tam bir müsamaha içinde, kanunların te
minatı altında geniş b i -c şekilde çalışma imkâ
nını bulmuşlardır. O halde bu devri yeni bir de
vir olarak kabul yçmek ı^in ortada kuvvetli de
lillerimiz vardır. 14 Mayıs 1950 tarihinden ev
vel muhalefet vazifesini gören Demokrat Parti, 
bütün milletin bildiği üzere, derin bir baskı al
tında yaşıyor, vatandaşlar korkudan mâsun bir 
halde idamei hayat edemiyorlardı. Bir Devlet 
memuru, bir Demokrat Partili ile konuştu diye 
memuriyetinden sürülüyor, vatandaşın işine ni
hayet veriliyordu. Zonguldak havzasından gelen, 
bir vatandaş sıfatiyle arzediyorum ki, en mü
nevver mühendis, teknisiyen, ustabaşılar De
mokrat Partiye yazıldı diye primleri kesiliyor, 
mmtakaları değiştiriliyor ve Demokrat Parti
den istifa etmediği takdirde işine nihayet veri
liyordu.. Bugün, artık Halk Partisine mensup 
mühendis, işçi işinden atılmak, menfaatinden 
mahrum edilmek gibi bir tehlike ile karşı kar
şıya değildir. Bir devlet memuru bir Halk Par
tili ile konuştu diye en küçük bir endişe duymı-
yaeaktır. Çünkü yeni iktidar, yeni partinin ikti-
darı, bütün vatandaşlara dilediği insanlarla 
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konuşmak hak ve salâhiyetini vermiştir. Onun 
için bu devre, 14 Mayıs 1950 devresi yeni bir de
virdir, yeni bir çığır açmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Faik Ahmed Barutçu 
arkadaşımız Hükümet programında sarih beyan
lar ifade etmiyor diyorlar. 

Biz de Hükümet programını tetkik ettik. 
Partimizin ortaya atmış olduğu prensiplerin, 
Demokrat Parti programında yer almış olan 
formüllerin bu programda maddeleşmiş şekilde, 
vuzuhlu olarak ifade edilmiş olduğunu gördük. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız da pek 
güzel ifade buyurdular. Parti iktidara yeni gel
miştir. Anayasa hükümlerine göre kısa bir za
man içinde bir program tanzim etmek ve Yük
sek Meclisinizin muvafakatini alan Hükümeti
miz, eski Hükümetin bozuk idari, malî, iktisadi 
ve siyasi durumunu kısa bir zaman içinde müta
lâa edip müspet delillerle huzurunuza gelmesi 
ve müspet şekilde ifade edilmiş bir programla 
huzurunuza çıkması hiç şüphe yok ki imkânsız
dır. 

Buna rağmen programda maddeleşmiş olan 
hükümler Demokrat Parti Hükümetinin şimdi 
ciddiyetle ele aldığı bu mevzuları çok iyi şekil
de işlediğini ortaya koymuştur. Yeni iktidara 
gelen bu partinin kendisinden önce iktidarda 
bulunan partinin icraatını, hatalı hareketlerim 
tesbitle işe başlaması gayet tabiîdir. Çünkü o ik
tidar ki memleketin malî sistemini, memleketin 
iktisadi düzenini, siyasi, içtimai durumunu alt
üst etmiş, ortada bir istikrarsızlık yaratmıştır. 
Nasıl olurda yeni iktidara gelen Hükümet bun
ları tenkid etmez? Bunu Türk Milletine arzet-
mez? 

Sayın Faik Ahme.d Barutçu burada Cumhu
riyet Halk Partisinin müdafaasını yaptı. Hem 
de 30 senelik icraatının müdafaasını yaptı. Ba
na kalsa çok yoruldu. Yalnız dört senelik ic
raatın buradan müdafaasını yapsaydı biz yine 
kendisine teşekkür ederdik. Çünkü memleke
timizde parti hayatı ancak 1946 da başlar. On
dan evvelki bir devrin müdafaasını yapmak Sa
yın Faik Ahmed Barutçu'ya ve Haîk Partisine 
taallûk etmez. Çünkü o devir Atatürk devri
dir. O devri bir partiye maletmeye ne huku-
kan, ne de mantıkan imkân yoktur. Halk Par
tisi 1946 dan itibaren başlamış olan yeni devre 
göre mütalâasına başlamalı ve ona göre tenkit-
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lerine veçhe vermelidir. Bu bakımdan tenkit
lerini yersiz buluyorum. 

Fatik Ahmed Barutçu muhalefet vazifesini 
ifa ederken bize yeni bir fikir getirmemiştir, 
yeni bir yol göstermemiştir. Münhasıran Halk 
Partisini tahsin ile vakit geçirmiştir. Halk Par
tisi iktidarı ziraatte, ticarette, Devlet idaresin^ 
c e, ormancılıkta, hayvan ve çeşitli zirai mah
sulleri babında memleketi bugünkü duruma 
sokan ve perişan eden hali her halde tahsin ile 
karşılanacak bir durum değildir. 

Demokrat parti iktidarından görecektir ki, 
Halk Partisi onları istikrarlı bir duruma soka
cak zirai ve iktisadi durumu en kısa bir zaman
da hiç olmazsa ıslah edecektir. 

Diğer hususlarda benden sonra söz a l to 
arkadaşlar bulunuyor, Malî sahaya ve bütçe
ye taallûk eden kısımlara cevap vermiyeceğim. 

Yalnız şuna işaretle iktifa ediyorum ki, 
Demokrat Parti Hükümeti bu beyannamesi ile 
şu hususlarda yenilikler getirmiştir. 

Demokrat Parti iktidarı ile siyasi sahada 
hürriyet rejimi kurulmak yoluna girmiştir. İk
tisadi hürriyet yolu açılmaya başlanmıştır. Bir 
memleket yalnız kapitalist Devletçiliğin tatbi
katı ile refah ve saadete kavuşamaz. Hürriyet 
VB. istiklâl milletimizin ruhunda yaşıyan ve do
ğuştan iktisap edilmiş olan büyük kuvvetler
dir. Biz milletçe kakınmamızı Demokrat Parti 
programında yer almış olan esaslarla tahakkuk 
ei;tireceğiz. Bu bakımdan Halk Partisi Devlet
çiliği ile mutabık değiliz. 

Demokrat Partinin Devletçilik görüşü Halk 
Partisinin Devletçilik görüşü ile taban tabana 
zıttır. Çünkü Halk Partisi Devletçiliği yalnız 
bur gaye olarak ele almıştır. Demokrat Parti, 
Devletçiliği bir vasıta olarak almıştır. Şöyle ki : 

1. Demokrat Parti Devletçiliği iktisat ve 
ticaret sahalarında liberal bir görüşe sahiptir. 
özel teşebbüs ve sermaye sahipleri her zaman 
kendilerini malî ve idari bir emniyet içinde bu
lacaklar ve çalışmalarında memlekete hizmet 
edeceklerdir. 

Devlet imalâtçı faaliyetlerini ve âmme hiz
metlerini zaruri olarak mütalâa etmekte ve bü
tün bu sahalarda prensip olarak vatandaşların, 
öael teşebbüs ve sermayenin yapamadığı işleri 
eline almış bulunmaktadır. Millî ve ecnebi ser
maye çalışacak saha ve malî, idari ve iktisadi 
hürriyetler için çalışacağına göre Demokrat 

84 



B : 4 31.5 
Parti programı, esa&lariyle bunu sağlamaktadır. 
Onlara kilitlenmiş olan iş. ve çalışma sahaları 
açılmıştır. Sınai ve ticari rekabet ve serbest fa
aliyet sahası da bir memlekette kurulacak sa
nayii ilerletir. Amerika, Fransa, İtalya, Belçika, 
İngiltere, Finlandiya bu sayede bugünkü yük
sek seviyeye ulaşmışlardır. 

Arkadaşlar, bilirsiniz ki, Finlandiya bugün 
beş bin tonluk gemi yapacak tersanelere malik
tir. Biz ki, tekne dahi yapamıyoruz. Amerika'
nın J840 tarihinde nüfusu 25 milyondu, memle
kette sakin olan insanlar bedevi halde yaşıyor
lardı, nasıl oluyor da bu kadar kısa bir müddet 
içinde en modern bir medeniyete sahip oluyor
lar. Belçika, Fransa, ttalya nasıl oluyor da bu 
100 sene içinde büyük bir tekâmül seyrine ulaş
mış oluyorlar? İşte bütün bunların sebebi; ora
larda siyasi ve iktisadi hürriyetin var oluşu
dur. Halk Partisi senelerce iktidarda kalmanın 
tesiriyle vatandaşların, birçok müesseselerin bu 
sahalarda faaliyette bulunmalarına engel ol
muş, özel teşebbüsler aşırı bir devletçilik ile ha
leldar olmuştur, ilim sabası bakımından keza 
hürriyet rejiminin muhtaç olduğu ilimin yara
tıcı bir yol olacağını Demokrat Parti bugünkü 
programa almış ve buna geniş bir saha açmış
tır. 

Zirai ve sınai istihsalin çokluğu, memleketin 
kalkınması için şarttır. Bunu artırmak zirai ve 
sınai istihsalin çoğalması yanında serbest bir 
rejime tâbi ollnasiyle mümkün olur. 

Demokrat Parti işte bütün bunların sağlayı
cı esasları derpiş etmiş ve programına almış bu
lunuyor. 

Devletçilik 1925 - 1950 seneleri içinde fena 
tatbik edilmiş olmasaydı bugünkü iktisadi ve 
malî takatimiz bu kadar fena bir duruma gir
mezdi. Binaenaley faydasız münakaşalara ni
hayet vermiş olmak için biz sözlerimizi burada 
kesiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Devletçili
ği ne kadar fena bir şekilde idare edildiğinin 
en güzel delili Max Torenburg'un eseridir. 
Max Tarenburg bu esıerinde diyor ki; Cumhuri
yet Halk Partisi iktidarının tatbik etmekte 
olduğu Devletçilik komünizme muhit hazırla
mıştır. Demokrat Partiyi bu sahada tenkid eden 
muhalefetin bu Devletçilik zihniyeti karşısında 
hayatı ucuzlatarak komünizmle mücadeleyi ko
laylaştırmış bulunmaktadır. Bu vaziyet karşı
sında bize teşekkür etmeleri lâzımdır. Demok-
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rat Parti programına girmiş olan bu esaslar 
dairesinde, memleketin refahını artırmakla 
binnetice memlekette komünizmin önüne geç
miş olacak ve bu suretle de kanuni hükümler
den ayrı olarak bir de iktisat sahasında nâzım 
rolü oynıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Faik Ahmed Barutçu 
arkadaşımız, Devlet işletmeleri üzerinde de 
durdular ve bu müesseselerin memlekete başarı
lı neticeler getirdiğini söylediler. Bir dakika 
için 1950 Bütçesinin 25 nci maddesine bakınız. 
Orada Devlet İktisadi Teşekküllerinin kârı ha
nesinde sıfır görülmektedir. Yani bunun ta-
zammun ettiği mâna Devlet İktisadi Teşekkül
lerinin, Halk Partisi Devletçiliği sistemi için
de daima zararla işlemiş olduğudur. Bu zarar
lar bugün milyarlara varan büyük bir rahne 
açmıştır. Bunu muvaffafiyet olarak göstermek 
için, üzülerek söylüyorum, insanın idrakten 
mahrum olması lâzımdır. Kendi havzamızda 
tatbik edilen Devletçilikten de bir örnek ver
mek isterim Ereğli Kömür İşletmeleri her sene 
18 milyon lira zarar etmektedir. Bu, bu mües
sesenin rasyonel bir şekilde işletilemediğinin 
delilidir. Max Torenburg yine bu mevzuda, ese
rinde birçok şeyler söylemiş, ocakların Etilen
den kalma şekilde işletildiğini ifade etmiş kö
mürler elle ve iptidai vasıtalarla çıkarılmış
tır. Bu müessese memlekete faydalı olacak şe
kilde çalışacağı yerde murakabesiz çalışılarak 
işin zararla kapatılmasına sebebiyet verilmiş
tir. Müesseseyi idare edenler işi ıslah yerine 
kendi mensupları arasında 30 - 40 bin liraya 
mal .olan ziyafetler vermişlerdir. Bunların birço
ğu aramızdadır. 

Muhterem arkadaşlar, köy ve köy kalkın
ması dâvası Demokrat Parti Hükümeti progra
mında yer almış bulunmaktadır. Birçok arka
daşlar bu mevzu üzerinde konuştular. Sayın 
Faik Ahmed Barutçu, tatbik ettiğimiz politika 
memlekete refah sağlamıştır diyor. Kendisi Ka
radeniz Bölgesinden Milletvekili seçilmiştir. 
Memleketin zirai bakımdan en kötü durumda 
olan mıntakaları Doğu ve Karadeniz Bölgesi 
ziraatin. en iptidai şekilde iş gördüğü saha ve 
bölgelerdir. Doğu Anadolu köylüsüne ve Kara
deniz halkına, esefle söyliyeyim M, 25 yıldır 
hiçbir zaman yardım edilmemiş ve kendi haline 
terkedilmek suretiyle arpa, buğday ve darı ek
mekten başka bir zirai mahsul ekimine alıştınl-
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mamış ve ziraat sahasında plânlı ve programlı 
bir çalınmaya tesadüf edilmemiştir. En çok ih
male uğrıyan mevzu, ziraat sahası ve köylümüz 
olmuştur. 

Bugün memlekettin büyük br «kseriyeti, umu
miyet itibariyle, köylerde yaşıyor. Köylümüz 
perişandır, açtır dediğimiz zaman Halk Partisi 
buna matimaja: ye daima reddetti. Açlık nerede 
var1 dedi. Demokrat- Partiyi tutan ve ona rey 
veren, onu yürüten ekseriyet köylüdür arkadaş
lar. İktidarı Demokrat Partiye emanet eden 
yine köylü olmuştur. Çünkü memleketin bün
yesini teşkil eden köylüdür. Demokrat Parti Hü
kümeti, programında köy ve köylünün kalkın
masını, tatbik edeceği programlarla tatbikat sa
hasına koyacak, onun refah ve saadetini- 'temin 
'edecektir. 

Buyurdular ki ormancılığımız, hayvancılığı
mız hakkında esaslı fikirler ileri sürülmüyor. 
Kendilerinin bugüne kadar tatbik etmiş olduk
ları ormancılık siyaseti, başlarına iktidardan düş
mek gibi bir akibeti getirmiştir. Bu vaziyet, hiç 
olmazsa #£> 15 - 20 nispetinde kendilerine rey 
keybettirmiştir. Çünki Halk Partisi iktidarı ne 
orman dâvasını anlamış, ne köy dâvasını anla
mış ve ne de bunlara hizmet etmek için fennî 
ve teknik imkânını elde edememiştir. Orman 
işletmelerini bünyemize sokmuş olmakla bir hiz
met ettiğine kani olan Halk Partisi iktidarı bu 
kanal ile memlekete büyük zararlar ika etmiş, 
milyonlarca liranın heba olmasına sebebiyet ver,-
mştir. 

Buna mukabil Demokrat Parti programında 
ormancılığa ayrılan yer küçük olmakla beraber 
bizler köyün içinden gelen, orman mıntakalarm-
dan gelen, dâvaya vâkıf, orman dâvasının nasıl 
halledileceğini, mevcut olan sistemin bozuk oldu
ğunu ve bozuk olan mı halin nasıl İslah edilece
ğini bilerek seçilmiş gelmiş bulunuyoruz. 

Hükümet karşısında ayrıca Demokrat Parti 
Milletvekilleri vardır, muhalefeti, yalnız mu-
'halif parti mensupları • yapamıyacaktır, mura
kabeyi yalnız muhalif parti mensupları yapim* 
yacsklardır; onların karşısında ayrıca Demok
rat Parti Milletvekilleri vardır ve ayrıcamda 
bizi ve Meclisi- murakabe r«decek vatandaşları
mız vardır. 

• Bîr proff&mda >kusur* -.* ^bulunabilir. Recep 
-Beke'r ve-HaSan^Saka Hükümetlerinin tanımı 
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ektikleri '• programlarında birçok maddeler yer 
alnfış olduğu halde bu maddelerin tatbik edile-

ini görmüş "bulunuyoruz. -Bir program 
tassa! olabilir, fakat tatbik kabiliyeti yok-
üieye yarar! Hükümet programı ile kabili 

tatbik olau hususu ele almış ve iyi bir şekilde 
işlemiştir. 

Muhterem •'arkadaşlar; iş ve çalışma ha
yati ırnıza gelince: Grev mevzuunu ele âlntış bu» 
lunıuyoruz. Bu mevzu üzerinde bilhassa maden 
havzasında çalışmış, hizmet ederek gelmiş olan 

er bu dâva ile yakinen alâkalıyız. Demokrat 
Türk işçisine hür sendikaları bir hak ola-

tanıyacaktır. Fakat onların, bu hakkın 
terflişini «Hiyanet» olarak tavsif etmelerine 
mukabil, biz bunu iş ve çalışma hayatının zaru-

ir neticesi sayıyoruz. Çünkü grev hakkı iş 
çalışma hayatının zaruri bir icabıdır. Hür-

rejimi demek olan demokrasi rejimimiz-
birçok sahalarda hürriyet rejimini kabul 

de, onu çalışma ve iş sahasında tanıma z-
bizzat demokrasiyi inkâr etmiş olmazmı-

? Bir müessese zararlı olabilir. Fakat o za-
bertaraf etmek mümkündür. Zaten biz 
hakkını ameleye değil teşkilâtlanmış sen

dikalara tanıyacağız. Grev hakkını kullanma-
çalışan bir sendika kendi bünyesine giren 

grev imkânlarına malik olması için 
dlâtlanm asını şart koşacağız. Halbuki Cinn

et Halk Partisi iktidarı memleketimizde 
sendikalar teşekkülüne ve bunların hür bir 

şekjilde çalışmalarına dahi imkân vermemiştir'. 
Demokrat Parti iktidarının ilk tesis edece-

jey memleketimizde kurulmuş olan İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bünyesinde yer almış ol-

dışmda kalmış bulunsun bütün sendika-
hür bir mahiyet vermek ve onların galış-

siyasi cereyanlardan azade bulundur
mam prensipi olacaktır. 

İşçiye grev hakkı verilmekle memleket za-
görür diye söyleniyor. 

Bu, bir mevzudur ki, kanunu huzurunuza 
iği zaman büyük ve geniş ölçüde münakaşa 

Ubilecektir. Yalnız şunu ifade etmekten 
ekpımiyeeeğim ki; Türk işçisi milliyetper-

vatanperverdir. Bizim müşahedelerimiz 
onıin en ağır tahrikler karşısında bile milliyet
perver ve vatanperverlik duygularından hiçbir 
zaman azade kalmadığını göstermiştiv. Grev 
halikı memleketin menfaatlerine uygun olmı-
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yan bir şekilde kullana bilecek ne bir sendika, 
no de Türk işçisi tanımıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat parti pro
gramında diğer bâzı noktalara dokunuldu. Mar
şa! Yard,mı ile memlekette mucizeler yarata
bileceğine kani olan Halk Partisi iktidarı mem
lekette teraküm edecek olan sermayeyi hiç na
zarı itibara almadan bütçe açıklarını dahi 
Marşal Yardımı ile kapatma yoluna gitti. Bir
azcık -Cumhuriyet-Halk Partisi Hükümetleri, 
Demokrat Parti programdan ve huzurunuza 
getirilen Hükümet programından ilham alabil
seydi ve bunu mütalâa edebilseydi -yapacağı 
tasarruflar bumemlekette birçok imkânlar, ve 
birçok işler başarabilirdi. Bir misal vermiş ol
mak için söylüyorum. 1950 Bütçesinde İçişleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Umum 
Müdürlüğü Bütçesi neydi arkadaşlar, bilir misi
niz! 99 milyon lira. Zirai karaktere sahip olan 
Türkiye'mizde Ziraat Bütçesi ne idi arkadaşlar, 
biliyor musunuz ? 43 milyon lira. 

Köylüye ve ziraata bu kadar önem vernıiyen 
Halk. Partisinin polis Devlet telâkkisine sahip 
olarak vatandaşlara itimat göstermemesi işte on
ları bugünkü durumuna düşürmüştür. Halbuki 
ayni'., Hükümet vatandaşlarına itimat etseydi, 
bu, İçişleri, Jandarma Gfenel Komutanlığı ve 
Emniyet Umum Müdürlüğü Bütçesinden büyük 
tasarrufla? yapar, oradan artıracağı paralarla 
hiç olmazsa ziraatı takviye yoluna gidebilirdi. 

Görüyorsunuz ki bizi tenkid eden dünkü ik
tidar, muhalefet vazifesini de lâyikiyle yap
maktan mahrumdur. 

Demokrat Partiyi ilk gününde iyi olmıyan 
bir alışkanlıkla tenkide çalışan muhalefet parti
si bize'hakikaten çok kötü bir miras bırakarak 
ayrılmıştır. Teftiş ve murakabe teşkilâtının kö
tü, gayrikâfi oluşu suiistimallere yol açtı. Sene^ 
lerce Posta, Demiryolları, Devlet müesseseleri
mi? dahi sıkı ve devamlı bir teftişe mâruz kal
madıkları için her çeşit suiistimaller alıp yürü
müştür. Demokrat Parti programında bu mües
seseyi lâyikiyle işlettiği gün memleketimizde 
aşırı derecede bir suiistimal görülmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, biz iktidarı yeni al
dık. Arzettiğim gibi çok. çalışmaya mecburuz. 

Kıymetli arkadaşlarımın zamanını çok ko
nuşmakla israf etmek istemiyorum. Kısaca üze
rinde; d u r u ğ u m ,m^ her halde Demokrat 
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Partinin muvaffakiyetine müessir olacak mahi
yettedir. 

Yeni Hükümeti programı ile millet huturun
da muvaffak gördüğüm gün, mensubu olduğum 
partinin muvaffakiyetine ben de iştirak etmiş 
olacağım. Ve murakabe vazifemi burada bir mil
letvekili olarak Hükümetin karşısında h&r za
man kuvvetle ifa edeceğim. 

BAŞKAN — Osman Kapanı. 
KAPANI (Osman - îzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; Hükümet beyannamesinde iktidarın 
hangi şartlar altında devralmdığmı öğrehıniş bu
lunuyoruz. 

Çizilen hazin tablo karşısında derin bit' tees
sür duymamak elden gelmiyor. Türk Milletinin 
ezici bir çoğunlukla iktidar değişikliğine lüzum 
görmesinin sebep ve mânasın* işte bu acı hakikat
lerin feryadında aramak lâzımdır. ; 

Ezcümle 1950 yılı Bütçesindeki 174 milyon 
liralık açığın taraflar arasında mutabakata var
madan, 155 milyon lirasını Marşal Plânı yardı
mından kapamaya kalkmak. Tilkiyi avlamâdaiL 
kürkünü satmakla ne farkı var d i r i Eski iktida
rın bu tedbirsizliği, yeni Hükümetin omuzlarımı 
büyük bir ağırlık yüklemektedir. Menderes Hü
kümetinin basireti sayesinde bu yükün hafifliye-
ceğini ümid ediyorum. 

Keza 2,5 milyara yaklaşan Devlet borçlarıma 
altından kalkmak muhakkak ki büyük bir gayrete 
ihtiyaç göstermektedir. Allah Menderes Hüküme
tinin yardımcısı olsun. 

Vaktiyle tutulan yol o kadar yanlış ve hatalı 
idi ki, bugünkünden bir misli fazla borç bırakma
dıklarına yine şükretmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, derhal şurasını ilâve 
edeyim ki, Menderes Hükümetinin programının 
yapıcı kısmı üzüntülerimizi dağıtmaya kâfi gel
miş ve gönüllerimize su serpmiştir. 

Bilhassa istihsal dâvasına verilen ehemmiyet 
istikbale huzurla bakmamızı temin ediyor. 

İkinci Dünya Harbinden zararla çıkan dev
letlerden hirisi de Fransa'dır. Fransa iktisadiya
tını kalkındırmak; re harbden evvelki vaziyetini el
de etmek için Monnet Plânını . tatbik eiiaiş ve 
muvaffak olmuştur. Bu plân gereğince Fransa 
evvelâ memleketin can damarlarını teşkil eden 
sanayii yeniden korumak için berveçhi peşin ha
rap olan endüstrisini tamir etmek suretiyle işe 
başlamıştır. Fransa daha ziyade sanayi memleketi 
olduğu için elbetteki bu şekilde hareket edecektir, 
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Bize gelince; harbe girmedik ama, iktisadi ba

kımdan harbe giren devletlerden daha geri bir 
durumda kaldık. Biz ziraat memleketi olmamız 
hasebiyle ilk önce Millî ekonomimizin kaynağını 
teşkil eden istihsal meselelerini öne almamız ica-
bediyordu. Nitekim Menderes Hükümeti zirai 
kalkınmayı ön plâna almakla, Millî iktisadiyatı
mızı yükseltecek ve ona mesut bir istikbalin ka
pılarını açacak sihirli anahtarı bulmuş oluyor. 

tik defa olarak binanın inşasına çatıdan de
ğil, fakat temelden başlıyan bir Hükümet prog-
ramiyle karşı karşıyayız. 

Nüfusumuzun ekseriyeti 43 486 adedini bulan 
köylerde yaşamaktadır. Kanaatimce, köy ekono
misini geliştirmezsek Millî geliri artırmaya asla, 
imkân hâsıl olamaz. Milletçe refah ve saadete 
ulaşmanın temel şar\ı, köylünün hayat seviyesi
ni yükseltmek onun almterinin mukabilini ver
mek ve idrak ettiği mahsulleri değer fiyatiyb 
sattırmakla mümkündür. 

Esefle söyliyeyim • ki, geçen iktidar hükümet
leri bu derdin çaresini bir türlü bulamamışlar-. 
dır. 

Mahsul fiyatlarımı yükselişi daima mahsulün 
köylünün elinden çıkıp mutavassıta geçtikten son
ra vâki olmuş ve müstahsil bundan faydalan
mak imkânını bulamamıştır. Menderes Hükü
metinin vaktinde alaeağı tedbir ve isabetli ka
rarlarla bundan sonra böyle bir vaziyete mey
dan vermiyeceğine katı kanaatim, vardır. 

Esaslı bir döviz kaynağımız olan tütün me
selesini halletmek bundan evvelki Hükümetlere 
müyesser olamamış ve tütün müstahsili her sene 
boynu bükük ve perişan durumuyla başbaşa bı
rakılmıştır. Yeni Hükümetin bu yaraya gereken 
merhemi bulacağını ümit ediyorum. Köylüye 
ucuz faizli ve uzun vadeli kredi temin edilir
ken, kredi müesseselerinin dün olduğu gibi bi
rer iktisadi baskı yuvası olmaktan •çıkarılması' 
bir zaruretin ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, köy kalkınır ve zen
ginleşirse köylü arzuladığı refaha kavuşursa, 
bugünkü benzi solmuş bir millî ekonomi yeri
ne, yüzünden sıhhat akan iktisadi bir bünyeye 
sahip olacağımıza şüphe yoktur. 

Marshall Yardım Plânının zirai inkişafımı
za büyük bir hız verdiği tartışma götürmez bir 
hakikatti*. Fakat itiraf etmek lâzımgelirse 
bundan ancak mahdut bir kısım müstahsılleri-
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miz faydalanmışlardır. Küçük çiftçiye esaslı 
bir yardım temin edilememiştir. Menderes Hü
kümetinden ricam, bu yardımdan daha geniş 
mikyasta istifade imkânları araması ve bilhas
sa küçük çiftçinin hayvan, pulluk gibi zaruri ih
tiyaçlarını «temin etmesidir. Bu hususta yalnız 
Marshaîl Plânına bel bağlanmıyarak Hüküme
tin kendi membalarını da harekete getirmesi 
icabı itmektedir. 

Hükümet programında memnuniyetimi mu
cip jlan bir husus da işçi dâvasına verilen 
ehemmiyettir. Fakat bu* mühim meselenin halli, 
kanaatimizce, her şeyden evvel asgari geçim se
viyesinin tesbit edilmiş olmasına bağlıdır. 
Menderes Hükümetinden, ilmî bir istatistik ya
pılarak iş hayatının buna göre ayarlanacağı 
vadini alırsam bahtiyarlık duyacağım. 

Şimdiye kadar iş verenle işçi arasındaki mü
nasebetleri düzenleyen ve işçinin meslekî hak
larını koruyan mevzuat çok noksandır. İşçinin is
tikbali teminat altında olmaktan çok uzaktır. 
Lokıvt kanunen yasak olduğu halde, bir kısım 
iş verenler mevcut kanunların boşluklarından 
sızarak bunu fiilen tatbik etmek imkânını bul
muşlardır. İstihsal"unsuru olarak çalışmaya 
sermaye ile aynı hakkı tanımak, hattâ bunlar
dan daha zayıf olana el uzatmak modern Dev
let telâkkisinin en tabiî bir icabıdır. 

İçtimai adalet ve tesanüt prensiplerinden 
mül'iem olarak Menderes Hükümetinin iş hu
kukumuza bir çok yenilikler getireceğine şüp
he etmiyorum. 

1 ihtiyarlık Sigortası Kanunundaki kadın iş
çilerimiz hakkındaki haksız hükümlerin değiş
tirilmesini ve ücretli hafta tatili ile senelik is-
tiraiiat hakkını tanıyacak kanun projelerinin 
Yüksek Meclise bir an evvel sunulmasını Men
deres Hükümetinden rica ederim. 

Bu arada işçiye ucuz mesken temini husu
sunda yapılacak teşebbüsleri büyük bir iştiyak
la bekliyorum. 

'Muhterem muhaliflerimiz grev hakkını kâh 
kesrin bir kılıç, kâh yivi şeddi 'bozuk bir silâih 
olarak vasıflandırmaktan hattâ bir irtica olarak 
telâkki etmekten kendilerini alamamışlardır. 

Halbuki totaliter idareler müstesna bütün 
derrokratik rejimlerde, grev hakkı, işlinin en 
tabii bir müdafaa silâhı olarak tanınmış ve ka-
nu^l'&ruı teminatı altına alınmıştır. Halk Parti-
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si < iktidarının işçiye grev hakkını tanımaması 
kanaatimce bir prensip meselesi değil, Türk .iş
çisine olan itimatsızlığının -neticesidir. 

Menderes Hükümetinin demokrasi prensip
lerine uygun hareket ederek sırf meslekî hak
ların savunulması için grev hürriyetine bâzı 
şartlar altında programında yer vermesi, de
mokrasi idealinin pürüzsüz olarak tahakkuk et
mesini ne kadar samimî olarak arzuladığının bir 
ifadesidir. 

/Muhterem, arkadaşlar; 
/Mitaar güzel bir plân yapmış ve bizlere sun

muştur. Meftunluk- duymamak imkânsızdır. Ya-
İşm ı'bir» zaman'da eserini ikmal ederek bizi muh
teşem bir tablo seyir etmek bahtiyarlığına ka
vuşturacağına eminim. 

Yeni Hükümet istihsal dâvası ve köy kalkın-
m/asını tahakkuk ettirerek büyük şehirlerdeki 
binaların gösterişçi cazip refahı ile köyün se
fil manzarası arasındaki tezadı kaldırırsa o za-
ı ^ n birbirinden ayrı iki Türkiye yerine aynı 
jsefah imkânlarına sahip bir Türkiye'nin mesut 
{manzarasını görmek nasip olacaiktır. Adnan 
^e\nderes Hükümetine itimat oyumu verirken 
büyük bir huzur duymaktayım. (Soldan alkış
lar). 

DOĞAN (Avni - Yozgad) -*- «Muhterem 
arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümet 
programı hakkındaki görüşünü bildirmiştir. 
Ben bunun dışında sonradan hadis olan bir iki 
nokta üzerinde mütalâa beyan edeceğim: 

-, Millet Partisi namına konuşan Sayın Osman 
Bölükbaşı, IJükümet programında yer alan 
«bir devri sabık yaratmıyacağız» cümlesini şu 
mânada izah ettiler. Yani iktidara gelen De
mokrat Parti Hükümeti, kendisinden evvelki 
Cumhuriyet Hükümetlerinin yaptığı «kötülük
leri, suçları bir süngerle silmek mi istiyor?» de
diler. Hükümetin programında kullanılan bu 
cümlenin ihtiva ettiği şümul ve mânayı bilmiyo
rum. Fakat bir Halk Partili olarak kötülüğü, 
namussuzluğu, suçu tervice asla müsamahalı ol
madığımızı arzetmek isterim. (Sağdan bravo 
sesleri alkışlar). 

Eğer suç varsa, iktidar Partisinin bunu ni
zam içerisinde takip etmesi borcu olduğu gibi, 
biz de yanında takdirkârı olmaktan başka bir 
şey yapmıyacağız! (Sağdan bravo sesleri). 
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İkinci nokta: Bir arkadaşımız çok mütekâ

mil şekilde bir seçimden sonra milletin hakikî 
mümessilleri olarak bulunduğumuz bu Meclisin 
mazisini inkâr etti ve birinci Cumhurbaşkanı 
olarak Sayın Celâl Bayar'ı tevsim etti. 

Arkadaşlar; hiçbir şey kaya kovuğundan 
çıkmaz, devirler tekâmülle olur. Bizim inkllâ-
bimızm çeşitli, merhaleleri yardır. İstiklâl ile 
başlıyan bu merhalede bütün vatandaş, kadın 
erkek, köylü, sınıf farkı olmaksızın hepsinin 
bir şeref payı vardır. O; bittikten sonra muh
telif Meclisler, bu memlekette, millete maledil-
diğini hepimizin ifade ettiği büyük inkılâplar 
yapmıştır. Eğer bütün bunlar yok işe ye siz. 
meşru olan Meclisin, meşru bir kanunu ile 
intihap edilmemişseniz, bunun bir mânası kal
maz. 

Bu itibarla varlığımızın ye memleket kurutu
luşunun hikmetinde ,en büyük âmil olan, Büvük 
Atatürk'ün inkâr edildiğini cami zaferle bir 
sermest söyliyebilir. 

Fakat ben eminim ki, şim.di Atatürk'ün ika
metgâhı olan Çankaya'da bulunan Üçüncü 
Cumhurbaşkanı da bu inkârdan benim kadar 
ıstırap duymuş olacaktır. (Sağdan bravo ses
leri). 

Aziz, arkadaşlar, üçüncü .noktada sözlerim 
şu noktaya, münhasır kalacak. 

ölmeden yaşamak, çok iyi bir şeydir. Biz 
uzun devre Hükümet yapmış insanlarız, İşleri
miz var, tenkid, edebilirsiniz. Sizinki ise henüz 
yeni başlıyor. 

Temenni ederim ki, eksiksiz iş göresiniz. Bu, 
millet hesabına büyük bir bahtiyarlık olur. 

Ancak Cumhuriyet Halk Partisine verilen 
üç milyon reyin para ile verildiğini ifade eden 
bir arkadaşımızı gördüm. Seçmenlerin yüzde 
40 ma tekabül eden ve kendi aziz milletinin 
bu evlâtlarını para ile reyini satan küçük in
sanlar olarak temsil etmesini insafla kabili telif 
görmedim, barin buldum. Buna sizin de iştirak 
etmiyeceğinize emniyetim vardır. (Sağdan al
kışlar.)» 

TEKİN (Füruzan - istanbul) —. Mjınjte,r.e*o. 
arkadaşlar, iki gün .önce Yüsek. Hu^uEunu ẑıda 
okunmuş olan .J&ayın, Menderes ı Hükümetinin 
programı hakkında söyliyecek sözlerim; y^r^ı. 
Ancak bunları bendenu;eyye} .^o^u^şnıuş, plan 
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kıymetli arkadaşlarım ifade ettikleri için kıs
men söylemiyeeeğim. Buna mukabil sayın mu
halefet partisinin Muhterem Barutçu ifadesiyle 
söylediği bâzı sözleri notlarına ilâve etmek mec
buriyetinde kaldım. 

Dikkati çeken ilk nokta şudur: Muhterem 
arkadaşlarımı 14 Mayıs gününün milletin ha
kiki idaresini ilk defa olarak temsil ettiğini 
belirttikleri bu seçime, muhalefet cevaben, 
bunun böyle olmadığını iddia etmiştir, demişr 
tir ki, bu, millet iradesinin daha mütekâmil 
bir usul ile tahakkukudur. 

Arkadaşlar, daha mütekâmil bir usul ile 
tahakkuku ise, ondan >ewelki merhale ile bunu 
mukayese etmek icabeder. 1946 seçimleri ile 
1950 seçimleri arasındaki fark zannderim ki ve 
mâkul tabiî bir seyir icabı değildir. 1946 ile 
1950 seçimleri mukayese edilemez. Bundan do
layı bu, doğrudan doğruya milletin ilk defa 
vâki olan iradesinin tecellisidir. Bunda bende
niz ısrar etmekte fayda buldum. 

İkinci nokta da şudur arkadaşlar; Sayın 
Menderes programının bidayetinde olan ten
kitleri daha doğrusu teşrihi, içinde bulunduğu
muz vaziyetin izahını, muhalefet partisi aldı, 
şümullendirdi, ifadede bulunmıyan tazammun-
lara kadar götürdü. 1920 senesine kadar indi, 
ve esasen kendiliğinden bu ifadelerle gidilemi-
yecek, inilemiyecek bir devri hatırlattı. Başka 
bir tâbirle ifade edeyim bunu Atatürk inkılâp
larına kadar götürdü. Arkadaşlar, biz tenkidle-
rimizi hiçbir zaman Atatürk inkılâplarına tev
cih etmedik. Atatürk inkılâpları içinde biz de 
yaşadık. O inkılâplara biz de iştirak ettik. Şu
nu bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki; bugün 
muhalefette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 
zaman zaman ve sık sık inhisarcılık zihniyetini 
buraya kadar götürmektedir. Bu inhisarcılık 
zihniyetinden kendilerini kurtarmalarını canı 
gönülden arzu ederiz. Atatürk inkılâpları hiç
bir partinin değil, Türk Milletinin inkılâpları
dır. (Alkışlar) Ve biz, bilhassa Atatürk'ün kay
bolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan izinin 
kaybolmaması için kurulmuş olan ve o izde yü-
Tftekte bulunan bir partiyiz. Atatürk inkılâpla
rını tahakkuk ettirmek için kurulmuş bir par
tiyiz. Buna bilhassa işaret etmeyi yerinde bulu
yorum. 

Devlet kapitalizminden bahseden programla 
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mıhalefet partisi, Devlet kapitalizminin, şahsi 
teşebbüsü inkâr eden bfo sistem olduğunu, fakat 
C. H. P. sistemlerinde şahsi teşebbüsü inkâr et-
meik olmadığını ifade buyurdular. 

Lâf zan, C. H. P. Hükümetleri hiçbir zaman 
şahsi teşebbüsü inkâr etmemişlerdir. Ancak fi
iliyat tamamen bunun tersi olmuştur. Şahsi 
teşebbüs, hiçbir zaman kendisini bir emniyet 
ksrşısmda bulmamıştır. Bunu da itiraf etmek 
lâzımdır. Bunu itiraf etınek lâzımdır, çünkü, 
bütün bunları unutmamak, bir hatayı seve, seve 
k« bul etmek ve bundan sonra da bunun devamına 
saik olacak bir zihniyetin içinde bulunmadıkla
rını ifade bakımından lâzımdır. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar serbest teşebbü
sün daima Devlet rekabetinin imtiyazı ile karşı 
karşıya bulunması bir hakikattir. Devlet reka
betinin imtiyazlı olduğu, memleketi gezmiş gör
müş ve tetkik etmiş ve nihayet raporunu vermiş 
olan bir Amerikalı mütahassısın ifadesinde de 
vardır. Demektedir ki: Türkiye'nin tealisi ve te
rakkisi her şeyden evvel Devletin serbest teşeb
büs erbabına karşı keyfi ve indi kararlardan ka
çınması ve serbest teşebbüs yanında ancak eşit 
haklarla rekabet etmesiyle mümkündür. îşte 
Sayın Menderes'in programında biz bu havayı 
v£ zihniyeti gördüğümüz için memnunuz, mesu
duz. Serbest teşebbüs erbabına artık saha açık
tır, bir emniyet sahası vardır ve bu emniyet sa
hası içinde elbetteki neticeler feyizli olacaktır. 

Sayın muhalefet sözcüsü dış ticaret işlerine 
temas ederek, bunda vuzuh bulunmadığını belirt
tiler. Efendim, dış ticaret işlerimizde uzun boy
lu bir plân ve program sunmak imkânsızdır. Dış 
tiearet işlerimizin istikrar bulacağını ifade et
mek suretiyle Menderes programında herşeyi 
ifade etmiştir. Çünkü bugüne kadar dış ticaret 
işlerimizin aksaması, büyük ölçüde, bu sahada 
istikrarın mevcut olmasındandır. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar dış ticaret işleri
miz üzerinde parti görüşlerine, parti program
ları icaplarına göre değil, fakat değişen bakan
ların düşüncelerine göre mütemadiyen değişik
likler yapılmıştır. Bu itbarla dış ticaret rejimi
miz daima aksamaktadır. Bundan sonrası için 
dış ticaret rejiminde etraflı olarak yapılacak 
olan plân, bir bakanın yerini diğer bir bakana 
bırakması neticesinde değişecek bir plân olmı-
yıcaktır ve müstekar kalacaktır, Biz, bunu böy
le ümit ediyoruz, 
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Sayın muhalefet sözcüsünün sözleri arasında 

gençliğe taallûk eden bir nokta vardır. Onda, 
Hükümetin programında, geçen sözleri, gençli
ği rencide edecek sözler olarak tavsif etmeye 
kadar varmışlardır. Biz kendilerine daima bu 
yolda, millî ve mânevi faziletler yolunda çalış
malarını tavsiye ederiz. Fakat bu anların bu 
hasletlerden mahrum olduklarını göstermez. Biz 
böyle birşey düşünmedik ve programda da böyle 
bir ifadede bulunmadık. Gençlik her zaman De
mokrat Parti ile beraber olmuştur. Her zaman 
ona sempatisini göstermiştir. Bizim dileğimiz, De-
rokrat Padtinin yanında bulunan diğer partile
rin de en az Demokrat Parti kadar gençlikten 
tevveccüh ve sevgi görmeleridir. O itibarla, söy
lemediğimiz, düşünmediğimiz birtakım sözleri 
bize isnat etmek yolunda fazla ısrar etmemeleri
ni halisane tavsiye ederim. Bu tavsiyemi iyi ça
lışmamız, gençliğe karşı tam olarak vazifemizi 
yapmamız ve ona iyi olan duygularımızı izhar 
etmemiz bakımından lüzumlu telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar; arkadaşlarca temas edilen nok
talardan birisi de üniversite işleridir. Bugün 
üniversitemize destek olan liselerimizde büyük 
noksan olarak beliren şudur: Liselerde yetişen 
gençlerimiz, gönül ister ki, kendi dillerine, ana 
dillerine tam vukuf ve tasarruftan sonra, ona 
iyice tasarruf ettikten sonra, bir hayat adamı 
olarak yetişeceğine göre, beynelmilel iş müna
sebetlerine girişeceklerine veyahut üniversite
ye geçip yine akademik kariyerlerini tamamla
mak zorunda bulunduklarına göre, bir ecnebi li
sana da vakıf olmaları şarttır. Bugün bütün 
dünyada, beynelmilel lisanlardan birisine, ken
di lisanına iyice tasarruf ettikten sonra, vâkıf 
olmak bir zaruret halindedir arkadaşlar. Maale
sef şimdiye kadar gördüğümüz vaziyet, lise ça
lışmalarında bu yol daima aksak bir halde yü
rümüştür. Üniversiteye geçen gençler daima bu 
noktada aksaklık göstermişlerdir. Akademik 
çalışmalar dilenildiği kadar verimli ve neticeli 
olamamıştır. Bu itibarla maarif faslına dikkkat 
edilmesini ve lâyik olduğu ehemmiyetin veril
mesini halisane tavsiye etmek zaruretini duyu
yorum. 

Arkadaşlar, muhalefet Sözcüsü bir de verem 
âfetine temas ettiler ve dediler ki, yatakları ar
tırdık ve daha da artırmak yoluna gidiyorduk. 

Muhterem arkadaşlar; verem âfetini önliye-
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cek tedbir, takdir buyurursunuz ki yalnız ya
takları arttırmak:, hastanelerde fazla yatak te
min etmek değildir. Bundan sonraki hükümet
lerden ümit ve temenni ediyorum ki, bu mevzuu 
bu şekilde anlamıyacaklardır. Esasen program
da iktisadi problemlerle bunun yakın alâkası 
vardır. Verem âfetini önlemek; açlığı, yoksullu
ğu önlemekle kabildir. Yatak adedinin artırılma
sı sadece ve sadece âfetin sürüp gitmesine, ileride 
daha hazin tecelliler getireceğine inanmaktır. 

Biz herşeyden evvel iktisadi, problemin tam 
ve kâmil bir surette memleketin sıhhat dâvasını 

halledecek şekle gireceğine inanıyoruz.. 
Bir küçük nokta daha vardır ki, muhterem 

arkadaşlar, onu da arzettikten sonra yüksek hu
zurunuzdan çekileceğim. 

Muhalefet sözcüsü muhterem arkadaşınız prog
ramda Beden Terbiyesi işine temas edilmediğine 
işaret buyurdular. 

Arkadaşlar, bu, maarif dâvasının içinde el
bette kendiliğinden vardır. Fakat bundan evvel
ki hükümetlerin bu yolda sarfettikleri gayretler 
ve bu yolda vardıkları neticelerin bir ifadesi de
mek olan bir tasarının henüz Büyük Millet Mec
lisine gelmediğini söylemek ve bu tasarıyı övme 
yoluna gitmek, bizce pek isabetli bir iddia de
ğildir. 

Mesut bir netice olarak bugün Büyük Mec
lisin de, bu dâva uğrunda çalışmış ve bu dâva 
uğrunda çok emek vermiş, bu dâvanın ıstrabnı 
duymuş arkadaşlarınız vardır, zamanı gelince 
göreceksiniz, bu arkadaşlarınız bu mevzuu 
ele aldığı zaman; bu m%vzuuu konuştukları 
zaman, şimdiye kadar yapılan şeylerin ne ka
dar kifayetsiz, hattâ,ne kadar zararlı şekilde 
olduğunu size ispat edeceklerdir. O itibarla 
programda fazla temas edilmemiştir, dedikten 
sonra bundan evvelki Hükümetin bu işi mu
vaffakiyetle yaptığını söylemek yanlıştır. Bunu 
tashih etmelerini kendilerinden halisane rica 
ederim. Buradaki arkadaşlarımız nasıl yapıla
cağını kendilerine göstereceklerdir. 

Arkadaşlar, sözüme başlarken ifade ettiğim 
gibi birçok hususları kıymetli arkadaşlarımız 
açıklamış bulunuyor. Bundan sonra da konuşa
cak daha birçok arkadaşlrımın bulunduğunu 
zannediyorum. Bu itibarla Yüksek Huzurunuzu 
daha fazla işgal etmiyeceğim, hepinizi hürmete 
selâmlarım. 
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beş geçiyor, daha muhtelif; partilerden 23 ar
kadaş söz almış bulunmaktadır. Bunlar da 
konuştuktan sonra Hükümet cevap verecektir. 
ve belki ondan sonra da görüşmeler devam 

edecektir. 

Bu bakımdan Ctima günü saat 15 te devam 
etmubk üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,36 
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T. B. M. M. Basımevi 


