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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Sivas Mebusu Ahmet özel, yemin etti. 
Bursa ve İstanbul Mebusluklarına seçilen Ce

lâl Bayar'm, İstanbul Mebusluğunu tercih etti
ğine; 

İçel ve Kayseri Mebusluklarına seçilen Refik 
Koraltan'm, İçel Mebusluğunu tercih ettiğine; 

Aydın ve İstanbul Mebusluklarına seçilen 
Adnan Menderes'in, İstanbul Mebusluğunu ter
cih ettiğine; 

İstanbul ve Zonguldak Mebusluklarına seçi
len Fuad Köprülü'nün, İstanbul Mebusluğunu 
tercih ettiğine dair takrirleri okundu. 

Başvekil Adnan Menderes, Hükümet Prog
ramını okudu. 

İnikada ara verildi. 

Lâyihalar 
1. — Makıina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

Kanununa tek kanun lâyiham (1/1) (Bütçe En
cümenine) 

2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Güm
rük Muhafaza Umum /Kumandanlığı işçilerine 
ilâve 'tediye yapılması hakkında ikamın lâyihası 
(1/2) (BÜfcçe Encümenine) 

3. —• 'Türlkiye Vakıflar Bankası Türk Ami
nim Ortaklığı Kanununun 15 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası (1/3) ^Ticaret 
ve Bütçe encümenlerin'e) 

4. — Âmme hizmetlerine 'muhassas 'olup kul
lanılmasına lüzum kalmıyan .gayr'imenkullerin 
tasfiyesi hakkında kanun lâyihası (1/4) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Türkiye ile Pakistan arasında Akdedi
len Dostane İş Birliği Andlaşmasmın ttasldikı-
na 'dair kanun lâyihası (1/5) (Hariciye Encü
menine) 

6. '— Millî Müdafaa Vekâletine ak iş yerle-
rin'de çalıştırılan işçilere ilalve 'tediye yapılması 
ha'kkm'da kanun 'lâyihası (1/6) (Bütçe Encü
menine) 

7. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasa 

İkinci Celse 

Encümenlere âza intihabı icra edildi. 
İnikada fasıla verildi. 

Üçüncü Celse 

Encümenler intihabının neticeleri bildirildi. 
26 . V . 1954 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere inikada son verildi. 

Beis Kâtip 
İçel Mebusu Çorum Mebusu 
R. Komitan . 8. Barem 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/ . Oülez 

hakkında kanun lâyihası (1/7) (Bütçe Encü
menine) 

Teklifler 
S. — Ankara Mebusu Atıf B,enderlioğlu ve 

3 arkadaşının, Belediye Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair olan 5669 sayılı Kanu
nun ek 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi '(2/2) '((Dahiliye Encümenine) 

9. — Ankara Mdbusu Atıf Benderlioğlu ve' 
3 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/3) (Dahiliye Encümenine) 

Mazbatalar 
10. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 

3 arkadaşının, Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldınîmasma dair olan 5669 sayılı Kanunun ek 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/2) 
(Ruznameye) 

11. — Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 3 
arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka-
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/3) 
(Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î E Î N G Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisveküi Tevfik Heri 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İhsan Crülez (Bolu). 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyorum. 

3. — İSTANBUL MEBUSU ADNAN MENDERES'İN KURDUĞU HÜKÜMETİN 
PROGRAMI 

REİS — Hükümet Programı üzerindeki mü
zakerelere ^başlıyoruz. 

Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis G'rupu 
adına Server Somuncuoğlu'aıundur. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA SERVER SOMUNCUOĞLU 
(Sinob) — Muhterem arkadaşlar, Yeni kurulan 
Hükümetin 'beyannamesini dikkatle dinledik, 
bırakılmış zaman içinde de önemle inceledik. 

Şimdi huzurunuzda C. H. P. Gropu olarak 
beyannamenin belli başlı meseleleri üzerinde 
görüşümüzü 'arz ledöceğiz. 

Her şeyden önce şu noktayı belirtmek iste
riz ki, demokrasinin iyi geleneklerle işlediği 
memleketlerde partiler, iktidar ve muhalefet 
olarak ayrılmaksızm seçimlere ilerde yapacak
ları icraatı ve millete karşı aldıkları taahhütle
ri gösteren seçim beyannameleriyle katılırla1:'. 
İktidar Partisi 1954 seçimlerine 'böyle bir 'be
yanname yayınlamadan girmiş olduğu için Hü
kümet beyannamesinde daha müşahhas yolların 
ve açık taahhütlerin yer alacağını beklemek
te idik. Umduğumuz çıkmadı. 

(Bu nıokıtayı iıstiıtraden aıraettti'ktenı sonra di
ğer meselelere geçiyoruz. 

İç politika mevzuları : 
Hükümet, 'beyannamesinde 1950 - 1954 dev-

•reskri bir intikal devri olarak göstermiş, acı, 
tatlı ne varsa tarihin sinesine tevdi etmenin ye-
rinjde olacağına inanıyoruz, demiştir. 

Memlekette gelen devrin geçmiş devirlere na
zaran daha iyi olmasını istemek, içtimai tekâ
mülü kabul etmek ve ona kıymet vermek de
mektir. Bu itibarla hu mülâhazanın taraftarı 
olduğumuzu açıkça beyan etmek isteriz. 

Fakat beyannameyi dinlerken ve tetkik 
ederken vardığımız netice o olmuştur ki, Hükü
met 1950 - 1954 devrini bir intikal devresi ola
rak vaısıflandırımakla yetinmemiş, aksine o dev
re içindeki hâdiseleri bir taraflı görüşlerle 
izaha çalışarak koyduğu esastan bizzat kendi
si ayrılmıştır. 

Beyannamenin hakikatte büyük bir kısmının 
geçmiş iktidar ve muhalefet hakkında indî ve 
tek taraflı görüşleri ve yersiz ithamları ihti
va etmiş olmasını iç politika bakımından yeni 
bir verimsiz ve lüzumsuz çekişme devresinin ha
zırlık ve 'başlangıcına -delâlet etmesi sebebiyle 
üzüntü ile karşıladık. 

Ayrıca şahsiyattan uzak kalmak; tezyif ve 
hakaretten sıyrılmak zaruretini tekrar eden 
beyannamenin iktidarımız ve muhalefetimiz za
manından ve şahıslardan bahsederken seçmiş 
olduğu üslubu, kullandığı tezyifkâr kelimelere 
Yüksek Meclisin dikkat nazarını ehemmiyetle 
çekmek isteriz. 

Memlekette huzurun sağlanması ve bilhassa 
Büyük Millet Meclisi çalışmalarının selâmeti 
geçmiş münakaşaların tekrarında olmadığına 
inanarak bu yolda Hükümeti takibetmemeye 
gayret edeceğiz. 

Ancak şurasını hemen kesin olarak arz ede
lim ki, beyannamenin 1950 - 1954 devresinde ve 
2 Mayıs seçim kampanyasında sıralanmış hâdi
seleri ve yapılmış münakaşaları ele alarak mu
halefeti daima hatalı çıkarmak ve onu itham 
etmek istiyen anlayışını katiyyen haksız bulu
yoruz. 

intikal devresi diye vasıflandırılan geçmiş 
dört senenin türlü mücadelelerle dolu olduğu doğ-
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t : 4 26.5. 
rudur; ancak bunların muhalefetin de demokrasi
nin esaslı ve teminatlı rüknfü olduğunun bir türlü 
kabul edilmemesinden ve çeşitli yollarla tasfiye 
gayretleri karşısında muhalefetin varlık müca
delesine mecbur bırakılmasından, kısacası demok
ratik nizamın en basit bedahetlerinin müdafaa 
ve münakaşasından doğup devam ettiği de aşi
kâr bir halikattır. 

Diğer taraftan bu hengâme sırasında kötü ha
reketlerin ve ağır vaziyetlerin doğmamış olmasını 
hükümet sadece iktidar tarafından alman tedbir
lerle izaha çalışmaktadır. 

Şayet memlekette elem verici büyük hâdiseler 
doğmamış ise bu neticede muhalefetin kanunla
rın verdiği haklara ve onların hudutlarına tam 
bîr sadakat ve riayet gösteren zihniyetinin en 
büyük payı olduğunda şüphe yoktur. (Sağdan, 
alkışlar). (Soldan, hi'ç te öyle değil sesleri). 

Demokrasinin bir zihniyet, bir yaşayış ve te
fekkür tarzı olduğu malûmdur. Onu soysuzlaş
tıran menfi âmillerden ayıklama bizim samimî 
görüşümüzdür. (Soldan, vah vah sesleri). 

Bejimin muhtaç olduğu mânevi iklimin yara
tılması bahsinde üniversite, kaza kuvveti1 ve Dev
let memurları hakkında sarf edilmiş sözleri- çok 
müphem buluyoruz. (Soldan, açık, açık sesleri). 

Bütün bu sıralanmış mütalâaların özlenen ik
limin yaratılmasına değil geciktirilmesine âmil 
olacak birtakım tasarruf ve icraatın gerekçesini 
ve mazeretini teşkil etmesi ihtimali bizi ciddi şe
kilde endişeye sevketmektedir. Daha müşahaas 
ve teferruata inen görüş ve mütalâalarımızı Hü
kümet beyannamesinde işaret edilen yenji kanun 
tasarıları geldiğinde Yüksek Meclise arz edeceği
miz tabiîdir. Ancak matbuata intikal eden ve 
halk arasında şayi olan icraatı mevcut kanunla
rın her vatandaş gibi memur ve hâkimlere tanı
dığı teminatı bir tarafa bırakarak girişilmiş mua
meleler telâkki ediyor ve son derece zararlı bulu
yoruz. 

Memurlar ve hâkimler ve umumiyetle vatan
daşlar hakkında siyasî mülâhazalarla ayıklama 
ve tasfiye muamelesi şimdiye kadar tarihimizde 
birçok siyasi devirlerde tecrübe ve tatbik olun
muştur. Hiç birinde arzu edilen siyasi maksat
lar elde edilememiş birçok aileler, vatandaşlar 
haksız yere ıstıraba ve ümitsizliğe sevk olun
muştur. (Soldan, sizin zamanınızda sesleri). 

Büyük Millet Meclisinin adaletin hak te
minatının bekçisi olarak böyle muameleleri tas-

1954 C : 1 
vibetmiyeceğine itimadımız Vardır. Hükümetin 
tamiri mümkün olmıyan hareketlere girmeden 
evvel bu meseleleri tekrar ve insaf ile, tetkik ede
rek basiret yoluna girmesini temenni ederiz. 

Demokratik hayatın önümüzdeki yıllarda 
muhtemel inkişafından bahseden beyannamenin 
Anayasa tadilâtını sükûtla geçiştirmesine mana 
vermek güçtür. Zira 1950 Hükümet beyanna
mesi bu zarurete işaret etmiş «Vatandaş hak ve 
hürriyetlerini kâfi teminat altında bulundura
cak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle 
millet hakimiyeti yerine tek parti hakimiyetinin 
kurulmasına mâni olamamıştır.» demek sure
tiyle demokratik nizamın tamamlanmasına ta
raftar görünmüştür. Arkada bıraktığımız dört 
yıl içinde ele alınamıyan bu çok esaslı tadilâtı bu 
devrede yapmak zaruridir. Siyasi huzuru en 
çok ihlâl eden cihetlerden biri Anyasaya 'aykırı 
kanunların çıkabilmesi imkânı olmuştur. 

RAUF ONURSAL (izmir) — Onu siz çı
karttınız. 

HALK PARTİSİ MECLİS GRUPU ADINA 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Kuv
vet muvazenesine dayanan Anayasa tadilâtı te
mel hakları teminat altına alacağı gibi Anayasaya 
aykırı kanun çıkması ihtimalini de imkânsız hale 
(koyacağı için bu bahislte büyük bir huzur ve 
tekâmül utmsutfu olacaktır. 

Hükümetin Anayasa tedilâtıfnldalki görlüşünü 
bilimıeifete fayda vardır. 

Siyasa huzura taalluk edeni nıolkltalıaır arasın
da radyonun kullanılış tarza, resmî Hamların 
•tevzii «şekli bugünkü sıiyaısıi havamlzninl halline 
acele olarak ihtiyaç duyduğu mievzularldır. Hü
kümetim bu ımıevzulardalfei görüşü üzeramde de 
«aıydıınıktılımaya ihtiyaç duymaktayız. 

ÎMaafriıf işleırönıe önfem vererek memlle/kötin 
bu husustaki ihtiyacınla) cevap verlLeceğind ifa
de edeni görüşü tasvibederiz. 

Millî Müdafaamızda şanlı ordumuzun her 
gün bir-aız daha artan mıoıderın) «silâh v« vaautıa-
'larda teçhiz edildiğini öğrenilmek ve kahramanı 
silâhlı kuvvetlerimizi hm an aziz vatannm ımü-
dafaasamı tesirli «surette yapmaya muktedir kıt
lara gayretlerin/ sıartöedilıeîeeğiınıi duymak bizi 
ımıemwun eder. 

(Dış politika/ : 
Dış polütika mıevztuunıda iBMieşm/iş (MHiliet-

üter idealine »amimiyetle bağlı kalmaya ve NA-
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TO gibi mıûgıtierıek müdafaa ıteşlkmLâtı içindeki 
şerefli mevlkiâlmiainı idamesinle ımıâıtnıf ıgaynetilıeriie 
itam fbiır tmutalbaıkalt (halindeyiz. 

'Türkiye - Yugoslavya/ - Yumamda/taını Paiktiyle 
sulha yardım eden çalışmıayı takdirle karş$la>-
,raz. Amcak bu Paktın askerî mahiyette gemiş-
ieftmesdmin Atlantik Paiktı âkıdılıaıriylıe odamı ıkar-
şııliklı müjkelefiyeıtleriLe kabili telif oimaısu zaruı-
retkui şart saymalktayız. 

A'tdıanıtitk Pakitiyie vücuda getirilmesi lâzom-
gelenı (müdafaa ıtarltipleırinıinı ibir am evvel ta
hakkuk ettMimesdınıi bütün müdafaa manızumıe*-
sinıia selâmeti için ıeaaeda bir ilhtiyaç »ayuyoıruz. 
iŞimdijye kadar bu tentilp asrücerî mamiyetıte bek-
Jıenıem mföticeyi henüz temini 'edememiştir. Bu 
cümleden! olanak Avrupa Müdafaa Birliğimin 
kurulmasında ve Garbi - AlmanyaJnın müdafaa 
•terkibinle iştinalk ettiriilımıesiinıde vukua gelen 
teehhürıle;rden> üzüntü duymalktayız. 

ISulhünı emniyetle tesis oluom asandan! bir 
müttefik olarak Türlkiye ne Ikadar alâkadan ise 
müşterek müdafaıa tertiplerinin tahakkulk etı-
ıtirilmıesinlde de o derece yakından ilgilidir. Müt
tefikler aırasınıdalki münakaşaların bir anı evvel 
halledildiğini görmek bizim» içim hayalti meselle 
ve çolk samimî bir aınzudur. 

'Kıymetli ımüttefiiHerimiz İngiltere ve Fran
sa ile yapılam ve om beş yülıik mazisi bulumıam 
IttifaJk Amkşmjasiiinam müddeti sona ermek üze
redir. Muahedede derpiş edilmiş müddetler 
ilcimde vazgeçildiğime dair tar&ıflarca bir arzu 
izhar «dilmediği takdirde 'beş yıl için ittifak 
kendilliğindeın yemilenımiş olacaktır, Şimdiye 
ıkadar taraflardan; Iböyle bir arzu izhan edil
mediğini ve binaenaleyh îtıtâfaifa Muamedesinim 
yeoiden beş yııl yürürlükte kalacağımı Hükü
metten öğrenmeîk bizi som derece memmıun ede-
oefktir. 

Birleşik Amerika'mam askerî ve iktisadi sa
hada 'Türlkiye 'ye yaptığı yardımlaırı memnun-
iulkla 'kaydeder ve Hükümetin! ıteşelkfcüıflerdmıe iş-
ıtirak ederiz. 

Almam'ya ve ttlalya l e münasebetlerin geli
şip (kuvvetlendiğimi işdtmıeık bizi müteşeıkkir et
miştir. 

Alman Şansölyesi Aden&uer'im ziyaretinin 
mesut hâtırasını memnuniyetle kaydederiz. 

Yugoslavya Devlet Reisi Mareşal Tito'nun 
memılelketimize seyahati vesilesiyle Hükümetin 
gösterdiği memmunıiıyete biz ide işitiraik ederiz. 

.1964 C : 1 
| Pakistan'la yapılan sdyaısi paktı bir sulb 

vasitasıı olarak; meımnumıluikia ikarşıilııyoru'z. At-
ılanıtılk Paktımın! ŞarJk'a doğru genişlemesi bu 
Pa'ktım üçüncü safbasaı mahiyetinde görüimek-
Itediir. Zeminde ınıe ıdeıteoe istidat hâsııl oiacağa-
nı bize zaman ıgöstıereeekıtir. 

Bu durum muvacehesinde Hükümetini dış 
poldrtlikıa mevzuunda saik sıuk Büyük Millet Mec-
İdsinıe izahat vereceğimi ve dünya sulhunum ku-
ıruiması için yapılanı ıgayreıtıleri izah edeceğini 

I umanız. 
İktisadi ve maiî 'meseleler : 

I ıMeımiLeıkette süratli Ikalıkınımayı sağlıyacak 
olan ilki mühimi esasım/ Hükümet beyanmıamesinı-
de yer aılmaimış olduğumu görmekteyiz. Buu
tlardan binincisi istihsal faaliyetinim programa 
ibağlanjmasT, ikincisi iktisaıdi gayretlerin/ (koor
dinasyonudur. 

İstihsalde istihsal nev'i, istihsal, mmtakaları, 
fiyat politikası, kredi şekilleri ve istihsal vasıta
larının tedariki ve onarımı belli bir programa 
bağlanmadıkça kalkınmaya muhtaç ve buna her 
bakımdan hak kazanmış olan memleketimizde 
mevcut imkânların yerinde ve zaman kaybına yer 
vermeden kullanılması kabil değildir. Memleke
timizdeki mütehassıslarla Birleşmiş Milletlerin 
mütehassıs teşkilâtının tavsiyeleri de bu yol-
dadıı. 

Yürüyen hayatın idaresiyle uğraşırken çar
çabuk bir program hazırlanmasının kolay bir iş 
olmadığını müdrikiz. Fakat ne zaman başlarsak 
ilerisi için temin edeceği faydaların o kadar yak
laşmış olacağı şüphesizdir. Bu bakımdan Hükü
met görüşünü noksan buluruz. 

Diğer taraftan çeşitli istihsali artırmak için 
yatırımlara gitmek artan ihtiyaç karşısında it
halâtı temin etmek bunların yanı başında Dev
let hizmetlerinin birçok sahalarına imkân ha-

I zırlamak çok önemli fakat kolay olmıyan bir 
i iştir. 

Bu işlerde şartların zaruri kıldığı ahengi kur
mak için bir koordinasyona mutlak surette ihti
yaç vardır. Muvazeneli bir iktisada erişmenin, 
yolu budur. Hükümet beyannamesinde ayrı ayrı 
sıralanmış görünen birçok faaliyetler arasında 
tasavvur ettiğimiz koordinasyonun kurulacağına 
dair her hangi bir kayda; rasgelmedik. Bu nok
sana da işaret etmek isteriz. 

Hayat pahalılığı Hükümet iktisadi edebiya-
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t : 4 26.5. 
tindan tamamen çıkarılmıştır. İktidar tarafından | 
1950 yılında ağır bir yük ve içtimai sefaletin 
âmili olarak mütalâa edilen bu derde beyanname
de temas edilmemesini izah. etmek kabil değil
dir. Hayat pahalılığı 1950 deki seviyenin altına 
mı düşmüştür ki bununla artık meşgul olmaya 
lüzum duyulmamaktadır? 

Günlük hayatında bunun her gün ezici tesiri
ni hisseden aile reisinin karşısında ne kadar na
zari izahlar yapılmak kabilse yapılsın onun bu 
dertten duyduğu ıstırabı tahfife imkân yoktur. 

Başıboş gidişten Hükümetin ümitsizliğe dü
şerek beyannamesinde hayat bahalılığmdan söz 
açmaması düşündüğümüz ihtimallerin en acısı
dır. Bunların yanmasında memleket ekonomi* 
sinin mesnedi olan ziraate verilen öneme işti
rak etmekteyiz. Makineleşmeden elde edilen 
faydaların küçük ziraat yapan vatandaşlara da 
teşmilini ciddî bir temenni olarak izhar ede
riz. İhracatı mümkün kılan ve dış pazarlarda 
rekabet imkânı veren fiyat politikasını zaruri 
görmekle beraber istihsali kamçılıyan fiyat des
teklemelerine de taraftarız. 

Hayvan yetiştirmede, mütehassısları tara
fından hazırlanmış iyi bir programa ihtiyaç ol
duğunu tekrar edeceğiz. Zira hayvancılık, zirai 
hayatımızın çok büyük imkânlar sağlıyacak 
bir kolu ve zirai hammadde olarak zaman za
man ihracında zorluk çekeceğimiz maddeler ye
rine kolayca dış pazarlarda satabileceğimiz ih
raç maddesinin elde edilmesi yoludur. 

Köylü kalkınmasını ve köy ihtiyaçlarını te
min etmek için alman ve alınacak olan tedbir
leri çok yerinde buluruz. Köyde ilköğretimin 
bir an önce tamamlanmasını, köy yollarının ve 
sularının israfa meydan vermiyecek bir prog
ram ile süratle temin edilmesini ve sağlık va
zifelerinin, koruyucu olanlar da dâhil, bir an 
önce köye götürülmesini bütün gücümüzle des-
tekliyeceğiz. 

Sanayi ve maden sahalarının ve bu arada 
esnafın muhtaç olduğu kredinin sağlanması 
için girişilecek gayretlerin mahiyeti sarahatle 
anlaşılmamakla beraber, bunların mesele ola
rak ele alınmasını müspet işaret saymaktayız. 

Hükümet beyannamesinde Yabancı Sermaye 
Kanunu ile Petrol Kanunundan ehemmiyetle 
bahsedilmiştir. Mevzuun ehemmiyeti tereddüde 
lüzum göstermez. Biz bu kanunlar hakkında ! 
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ve şartlarımızı tamamiyle muhafaza ediyoruz. 
Görüşlerin doğruluğunu müstakbel tatbikatın 
tesbit edeceğini hesaba katarak bu konuda 
münakaşa açmayı bugün için lüzumsuz bulu
ruz. (Soldan, gülüşmeler). 

Yabancı sermaye yatırımları için salahiyetli 
merci tarafından verilen müsaadelerin zaman 
zaman yatırım sahaları ile hacımlarma ait te
ferruatla birlikte âmme efkârına açıklanması 
için Hükümetin tedbir almasını temenni ede
riz. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Vatanı satı
yorlar, dediniz. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Böyle bir usulledir ki, kanun tatbikatını takip 
ve murakabeye imkân bulacağız. 

Ticari sahada etrafı belli edilmiş bir görüşe, 
beyannamede tesadüf etmek kabil olmadı. Tedi
ye güçlükleri ve döviz darlığı üzerindeki müta
lâalar bunların giderilmesi için alınacak tedbir
leri göstermekten ziyade zorluğu ve darlığı ya
ratan sebepleri izah için sıralanmıştır. Hemen 
söyliyelim ki Hükümetin bu neticeye sebep ola
rak gösterdiği âmillerin yanıbaşmda program-
sızlık ve koordinasyon yokluğu büyük rol oyna
mıştır. Bugün olan olmuştur. Beyannamede. ya
zıldığı gibi hassasiyetle üzerinde durulmaya de
vam edileceği şeklindeki mütalâa büyük bir şey 
ifade etmez. Müspet çareler bulmak zorundayız. 
Uzunca bir vâdede tahakkuk edecek çarelerden 
gayrı yakın gelecekte tesirini gösterecek tedbir
lere olan 'ihtiyaç da çok şiddetlidir. Bugünkü 
borçları uzun vâdelerle ödemek imkânlarını te
min edecek anlaşmalara girişmek cari ithalâtı 
da ihracat kudretimize göre hemen ayarlamak 
düşündüğümüz acele tedbirlerdendir. 

Dış piyasaya karşı borcun mevcudiyetini ka
bul etmek ve vâdesinde behemahal ödemeyi sağ-
lıyarak emniyeti tesis etmek müstakbel inkişafla
rın anahtarı olacaktır. Aksi halde dış ticarette
ki intizamsızlık hem iç ve hem de dış piyasada 
huzursuzluğun âmili olmaya devam edecek çok 
muhtemeldir ki yatırımların temposunu ağırlaş
tırmaya da sebep olacaktır. 

Malî meselelere gelince : 
Her şeyden evvel para kıymeti üzerinde bir 

değişiktik yapılmıyacağı teminatını veren beya
nı yaşıyan bir ihtiyacın karşılığı telâkki ederiz. 

i Bizim kanaatimize göre de içinde bulunduğumuz 

- 52 



İ : 4 26.5 
zorlukların bir para. ameliyesiyle halledilmesi 
mümkün değildir. 

Fakat iradi plarak Türk parası kıymetinde 
indirmelerin yapılmıyacağmı beyan eden Hükü
metin, iktisadi âmillerin tesiri altında Türk pa
rası kıymetinin gerek iç piyasada ve gerek ya
bancı dövizler karşısında düşmemesi için de ted
birler almaya mecbur olduğunu düşünüyoruz. 

Zincirleme birbirine bağlı iktisadi ve malî. 
* hayatın her safhasındaki tedbirin diğer saf ha-
lardaki tedbirlerle ahenkli olması icabettiğini 
hatırlatmak isteriz. 

Part i olarak düşündüğümüz bâzı vergi ısla
hatının Hükümet beyannamesinde derpiş edil
diğini görmekteyiz. (Soldan, gülüşmeler). Ge
lir Vergisi ile Kurumlar Vergisi ve Usul Kanu
nunda tadilâtın zaruret olduğuna inanıyoruz. 
Küçük esnafın vergi yükünden kurtarılacağı, 
Esnaf Vergisinin ihtiyaca uygun hale getirile
ceği, Hayvan Vergisinin tamamen kaldırılacağı 
hakkındaki tasavvurları görüşlerimize uygun 
olmasa bakımından yerinde telâkki ederiz. (Sol
dan, gürültüler, Varlık Vergisinden bahsede
lim sesleri) Sanayi hayatını gelişmeden alıko
yan imalât Muamele Vergisinin bugünkü şekil 
ve tatbikatiyle kaldırılacağını tasvip etmekte
yiz. Bunların dışında Gelir Vergisi Kanunu ve 
Usul Kanunu 1950 yılından bu yana tatbikat 
görürken, kasdi olanlar dışında, birçok masum 
vatandaşların yeni bir rejime intibak hunusun-
daki tecrübelerinin azlığı yüzünden çok ağır 
vaziyetlere düştükleri bir hakikattir. Hüküme
tin bu mevzuu tetkik etmesini teklif ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet beyanna
mesi hakkındaki görüşlerimizi kısaca arz etmiş 
bulunuyoruz. Tasvibettiğimiz cihetleri açıkça 
ifadeye çalıştık. Prensiplerde ve tatbikatta mu
tabık olmadığımız kısımları hiçbir yanlış an
layışa mahal vermiyecek bir vuzuhla ifade et
meye ehemmiyet verdik. 

Muhalefet olarak vazifemiz bu devrede de 
düşündüklerimizi ve gördüklerimizi samimî bir 
anlayışla Yüks'ek Meclise ve Türk âmme efkâ
rına arz etmektir. Bu suretle Meclisteki kadro
muz ne olursa olsun geniş vatandaş kütlesinin 
bize tevdi ettiği murakabe vazifesini bütün gü
cümüzle ve imkânlarımızla yapmaya d'evam ede
ceğiz. 

Büyük Millet Meclisinin önümüzdeki çalış-
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ma devresinin aziz Türk milletine hayırlı olma
sını temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar). 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Hükümetin 
programı üzerinde konuşan her kesin evvel be-
evvel Demokrat Partinin son yıllarda geliştirdi
ği ekonomik işleri takdir etmesi lâzımdır. Ben 
de bu husustaki takdirimi ifade etmekle işe 
başlıyorum. (Soldan, bravo sesleri) Bunu mu
halefet inkâr edemez, her kes gibi onun da bu 
ciheti takdir etmesi lâzımdır, yoksa söyledikle
rinin kıymeti düşer. Bu bakımdan da bunu ka
bul etmek lâzımdır. 

Bu günkü Hükümet, memleketi en iyi yolda 
sevku idare etmektedir, bundan da ancak ifti
har edilir. Hükümet aynı zamanda Batı anlayı
şı ile cesur olarak bâzı esaslı kararlar almış ve 
memleketi ileriye doğru götürmüştür. Bilhassa 
köylünün birkaç yıl evvelki durumu ile, bugün
kü durumu büyük fark arz etmektedir. Bu da 
ekonomik işler kadar önemlidir. Çünkü nihayet 
bu memleketin temel halkı köylüdür. Bunları 
muhakeme ederken şunu belirtmek isterim : 
Biz yüzlerce yıl geri kalmış bir millete men
subuz. 300 yıldan beri yalnız felâket görmüşüz 
denebilir. Biz Atatürk devrinde hamleler yap
tık, ilerledik. Ondan sonra 12 yıl kadar geçti. 
1938 ile 1950 arası büyük bir durgunluk devri
dir. Bunun 5-6 yılı dünya savaşı ile izah edile
bilir. Fakat 7 yılı dünya savaşı ile izah edile
mez. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Şu vardır : Türk milleti birtakım Şark mil
letleri gibi esasen âtıl bir millet midir? Ve tesa
düfen bir dâhinin gelmesiyle mi 10-15 yıl par
lak bir tarihe mazhar olmuştur? Onun için bu 
gayritabiî bir ilerleme midir? Yoksa iki yüz 
yıllık yıkım devrinin devamı mıdır içinde bu
lunduğumuz devir? Atatürk'ten sonra dahi 
kendini gösterecek hamleler yapmış olarak öbür 
Batı milletleri kadar ileri gidecek midir? 

Son dört yıl bize göstermiştir ki, bunların 
hepsi kabildir. Biz Atatürk ' ten sonra dahi ile
ri gidebiliyoruz, hamleler yapabiliyoruz. Bir 
kısım Doğu milletlerinde vâki olan durgun
luk bizde yoktur. Bu bakımdan son dört yıllık 
devrede, bilhassa son iki üç yıl bu hamlelerin 
şükrana değer neticelerini gördük. Tenkidler 
yapılıyordu. Ben de tenkid yaptım. Tenkid ya
pılır, fakat müspet neticeleri gördükten sonra 
onları takdir etmek lâzımdır. Biz de hamleci 
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bir millet olduğumuzu son yıllarda göstermişiz- ı 
dir. (Alkışlar) Esasen halk bunu anlamıştır. 
Halkla yaptığımız konuşmalarda ve temaslarda 
bunu anlamıştık. Oy verirken de takdir ettiği
ni göstermiştir. 

Şimdi bunları söyledikten sonra yapılması 
istenilecek işlere gelmek istiyorum. Bunlar üze
rinde, leh ve aleyhte türlü mütalâalarım ola
caktır. Şimdi aarkadaşlar, antidemokratik ka
nunlar meselesi var. Bunu ben ele alırken şunu 
belirtmek isterim : 

(Bumdan altı, yedi yıl .evveline kadar antide
mokratik kanunlar başka /türlü ele alınırdı, bu
gün ibaş'ka türlü ele almıyor. 

iSbn yıllarda ne gördük? 'Komünizmin şid
detli ve (büyük baskısı altında 'birçok demok
rat memleketlerde teyakkuz, haltta bu teyak
kuzun icabı olarak anayasalarına ve insan hak
larına aykırı hareketler (görüldü. Şimdi bun
ları 'birtakım örnekler vererek hatırlatacağım. 
Amerika, demokratik memleketlerin başında
dır. Burada birçok memurlar- sıygaya çekildi, 
komünist misin, değil misin, 'komünistlikle il
gin var mı? diye, sualler soruldu, ıhattâ bu, si
nema yıldızlarına kadar teşmil edilmiştir. 

Şimdi Anayasa ve insan hakları ele alınır 
ve bir kimse her hangi bir fiiliyatta (bulunma
dığı halde sırf kanaatinden dolayı sorguya çe
kilmesi ve işinden mahrum edilmesi tecviz edi
lemez. Dblayısiyle Ibu gibi Sorgular Anayasa ve 
însşn Ha)klarma aykırıdır. Ama bâzı zaruret
ler 'bunu yaptırıyor ve Amerika'da yapılmıştır. 
Keza bugün Fransa'da komünist, idareye alın
maz, orduya subay olarak alınmaz, emniyete 
ve sadreye alınmaz. Hallbuki Anayasa ve İn
san Haklarına Igöre eğer <o kimse fiiliyatta bir 
şey yapmadıysa bu igibi vazifelerden mahrum 
.edilemez. Ben de bütün antidemokratik ka
nunlardan ^bahsederken bu gibi kayıtlar altın
da, fakat huıgüne kadar 'bizde yapılmış olandan 
daha fazlasının yapılmasıını dileyerek konuşu
yorum. Antidemokratik kanunların Ibellilbaşlı 
l an hakkında ilmî heyetin verdiği rapordaki 
noktai 'nazarları Sıra ile, derece, derece istenil
diği ölçüde tatbik edilebilir. Bu yapıllmaliıdır. * 

ıŞimdi, arkadaşlar, Başvekilin 'evvelki igün-
kü ıbeyanatından (bir parça 'alacağım: Diyor k i : 
«.Bir memlekette. hürriyet fikri, demokratik ni
zam aleyhinde artık açıkça konulşma'k zararlı 
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ve harekete .geçmek ise imkânsız bir hal olacak 
kadar rejim benimsenmiş 'olursa o takdirde mu
vaffakiyet için takip olunacak tek yol benim
senmiş olan prensipleri son derece ifrata ıgötür-
mek suretiyle rejimi soysuzlaştırmaktan ibaret 
kalır.» 

Bu, ıgayet doğru Ibir şeydir. Bunu her yer
de görüyoruz, buna Fransızlar «La politique 
du pire» derler. Biz de demokrasiyi soysuz
laştırmak iıstiyenlerin noktai nazarından işi ele 
alacak olursak, eski ıbir itip tâbini ile, «Teda-
vii fasit ba efset» diyebiliriz. Bu komünist tak
tiğidir, bilinen bir .şeydir, her şeyi mütemadi
yen soysuzlaştırmak, iflâsını istemek ve ondan 
sonra da bu durumdan istifade etmek. Tutulan 
yol malûm; hürriyet ve demokrasi sayesinde 
iktidara ıgelmek, sonra da demokrasiyi yok et
mek. Bizde komünizmden ayrı hir de irtica 
var, fakat aynı ıgayeyi ıgüder. Komünizm teh
likesi daha ziyade Avrupa'da vardır, bizde, 
irtica vardır. Antidemokratik (kanunlardan 
•bahsederken bunların kal/dırılması keyfiyeti 
ona göre ayarlanmalıdır. Fakat bu antidemok
ratik kanunların kaldırılması işine bir an önce 
başlanmalıdır. 

Şimdi hürriyeti, demokrasiyi ifrata götürüp 
soysuzlaştırmak istiyenlerin ne gibi amaçlar 
güttüklerine gülelim. .Bu amaçlar başlıca iki 
tanedir : 

1. Ülkeyi anarşiye götürmek, ö sayede bir 
şey yapmak, kapmak. 

2. Daha sinsice bir siyaset güderek daha 
çok muvaffak olmak. 

O da iktidarı şaşırtmak, baskı yapmaya 
sevk etmek, istibdat yapmaya sevk etmektir, 
Böylelikle Hükümete karşı memnuniyeti azalt
mak. Mütemadiyen hürriyet diye bağırmak ve 
iktidarı şaşırtmak. Bu büyük bir tuzaktır. Mu
halefet mütemadiyen patırdı, gürültü yapar, o 
vakit iktidar şaşırır. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) Dolayısiyle arkadaşlar; bu gibi memle
keti tahrik edenlere karşı tedbir alırken ikti
darın soğukkanlılığını kaybetmemesi lâzımdır. 
Bu yüzden istibdada kaçan yola gidilmemelidir. 
Çünkü, karşı tarafın kurduğu tuzağa düşmek 
olur. Yurdumuzda iki büyük parti vardır, öte
kiler ufaktır. Bunların ikisi de nihayet Ata
türkçüdürler. Yani Atatürk'ün inkılâplarını, 
devrimlerini onun devrinde yapılmış olan dev
rimleri kabul etmiş' olan partilerdir. Ancak, 
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bunlardan birisi, bugünkü tecellisi ile, dinamik
tir, faaldir; öbürü âtıl durmuştur. Şimdi ne ya
zık bir şeydir ki^ dinamik ve faal olan kısım, 
bu antidemokratik olan kanunları bugün im
kân dairesinde ortadan kaldırmak ve hafiflet
mek yoluna girmemekle birçok samimî hürri
yet sever aydınları, Atatürkçü partilerin âtıl 
kısmına doğru sevk ediyor. Birçok hürriyet 
sever gençlik vardır ki, bugün muhaliftir. Ni
çin? Antidemokratik kanunlar yüzünden. Hal
buki bunları tashih etmek imkân dairesindedir. 
Komünist ve irtica tehlikesini göz önünde tu
tarak tashih etmek kabildir. O vakit bütün bu 
gençlik ye münevverler tamamiyle D. P. ye ya
ni dinamik partiye katılabilir. 

Keza irticai ele alalım. Atatürk' ten evvelki 
devirleri alalım. Ne kadar geriye gitsek, bin 
yıl da geriye gitsek yine istibdattan başka bir 
şey göremeyiz. Beğenmediğine kâfir, zındık de
miştir, adam idam ettirmiştir". Ne bileyim, bi
zim gençliğimizde saçları görülen kadınlar, ka
rakola giderdi. Oruç yiyenler, hap*se giderdi. 
Fakat bugün yine bunlar da vicdan hürriyeti 
diye bağırıyorlar. Ve antidemokratik kanunlar 
gerektiği gibi ıslah edilmediği için birçok ay
dınlar da bunlara kapılıyorlar. Binaenaleyh ir
ticaın bu gibi imkânlardan mahrum edilmesi 
memleketin ve demokrasinin menfaati icabıdır. 

Bu antidemokratik kanunların nasıl ıslah 
edilmesi lâzımgeldiği koca bir raporla buraya 
gelmiştir. -Meselâ basında komünizmi veya ir
ticai .önliyerek birçok ıslahat yapmak; meselâ 
gazetelere birini tenkid edince ona ispat hak 
kını tanımak, büyük bir terakki olacaktır. Bu 
hak iş başındakilerin şerefi bakımından da fay
dalıdır» Radyoda daha cömert davranmak, ilân 
veren gazetenin ilânını neşretmek lâzımdn*. 
Umumiyetle daha cömert davranmak, hürriyeti 
seven gençliği iktidara daha çok yaklaştırır. 

Memurlar için son münakaşaya karışmak 
istemiyorum. îki tarafın da doğru ve yanlış ta
rafları olabilir. Yalnız ne olacaksa, tasfiye mi
dir, nedir? Bir defaya mahsus olarak yapılma
lıdır. (Siöldan, bravo sesleri, alkışlar). Ondan 
sonra, memur da, yargrç da tam vicdan hürriye
ti, tam teminat içinde çalışmalıdır. Bu zaruri 
bir şeydir. Yoksa, ondan sonra ben, her yirmi 
beş seneyi ikmal edeni tekaüde sevk ederim telâk
kisi memuru, yargıcı tamamiyle mefluç bir hale 
sokar, ki bu doğru bir şey değildir. Bugün, 
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suçlu ise tasfiye edersin, kötü ise tasfiye eder
sin, ondan sonra dürüst memur, dürüst yargıç 
tam ıbir emniyetle, vicdan huzuru ile vazifesine de
vam eder. 

Arkadaşlar; Başvekil bahsetmedi ama, mem
leketimizde bir Seçim Kanunu dâvası vardır. 
Bu, bilhassa son seçim esnasında muhalefet tara
fından ileri sümlmüştür. Bu böyle bırakılırsa 
en fena şekilde çözülme yoluna gidebilir. Gerçi 
bu kanunun münakaşasının sırası şimdi değildir. 
Fakat isterim ki, iktidar ve Hükümet dahi ufak 
dairelik seçime doğru gitse, ilce seçim bölgesi 
olsa, böyle bir derece ihdas edilse daha 
âdilâne olur. Büyük fark olan yerlerde 
meselâ; istanbul'da iktidarla muhailetfet 
arasında yüz bin gaibi bir fark vardır. (îki yüz 
bin, sesleri). Evet pardon, iki yüz bin. Orada 
ilce seçim bölgesi de olsa, muhalefet birşey kaza
namaz. Anglo - Safcson dünyası gibi demokra
sinin kökü olan memleketlerde böyledir. Anka
ra'da dört ilçede muhalefet kazanabilirdi. Yoz-
gad'da, Tokad'da Adana'da bunlar olabilirdi. 
Bu suretle bir emniyet supapı kurulmuş olur. 
Nispî seçim gibi kötü bir yola gitmektense ufak 
'bölgeler üzerinde bir tecrübe yapılabilir. Her
kes nispî «!eçim diyor, bun'dan bahsediyor. Böy
le devam ederse 8 - 1 0 yıl »sonra nispî seçim zi
hinlerde yerleşecektir. Ondan korktuğum için 
ufak daire, ilçeyi seçim böTjgesi meselesi şimdiden 
ortaya atılmış olsun. 

Arkadaşlar; tarım işlerinden bahsedeceğim; 
benim bu hususta uzmanlığım yoktur. Herkesin 
gördüğü bâzı şeyler vardır. Bizdeki tarım piyon-
go ve kumar halindedir. Bir dolu, bir sel gelir, 
veyahut şu ve şu sebepler dolayısiyle bâzı tarlayı 
har'ap eder, yanındaki tarlayı olduğu gibi bı
rakır. Zarar gören adamın kabahati nedir? Dün
ya bunun çaresini tarım sigortasiyle bulmuştur. 
Umarız kî, bu dört yıl içinde bu iş ele alınsın ve 
halledilsin. Bu hususta Hükümetin yardımı olu
yor, birçok işlerde olduğu gibi. Felâkete uğrıyanm 
vergisi hafifletiliyor, Ziraat Bankasına olan 
borcu tecil ediliyor. Fakat esas gaye, onun kay
bınım % 80 veyahut % 70 i ödensin. îkineisi 
Hükümetin yardımı işinde borç tecili, vergi tecili 
ve saire yanında bu fiyat düşülmesi de itibara 
alınmalıdır. 

Bu husus bizim memleketimizde şimdiye kadar 
nadiren nazara alınmıştır. Meselâ bu sene üzüm 
80 kuruştan satılmıştır. Müstahsil gelecek sene 
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Seksen kuruş hesabiyle çalışacaktır, takat fiyat
lar birden 30 kuruşa düşebilir ve düşüyor. Bu 
vaziyette müstahsil çok müşkül durumda kalmak
tadır. Bu şartlar altında Hükümetin prim ve 
saire yardımları da olmadığı takdirde, bu müs
tahsillerin vergi ve banka borçları tecil edilmeli
dir. Yoksa bir vatandaş zümresinjin lüzumsuz 
yere ezilmesine sebebiyet verilmiş olur. 

Başbakan hububat ihracatımızdan bahsetti, 
hepimiz memnun olduk, iftihar duyduk. Yalnız 
benim bu hususta bir ricam olacaktır : Bundan 
dört yıl sonra buğday ihracatından bahsedildiği 
vakit aynı zamanda denilebilsin ki, çünkü Bir
leşik Amerika'da ve Kanada'da ihracattan! bah
sedilirken insan ve hayvanların tamamen doy
muş olduğu, bu ifade tahtında müstetirdir. Bizde 
insan ve hayvanlarımızı tamamen doyurmuş ola
rak şu kadar ton buğday ihracettik diyebilmeliyiz. 
(Soldan, gülüşmeler). Bugün memleketimizde 
insanlarımızı doyuruyoruz. Fakat hayvanları
mıza istihkakları olan yemi verdiğimize yani on
ları doyurduğumuza kaani değilim. (Soldan, 
fazlasiyle doyuyor, hattâ» israf bile var sesleri). 
Bu husus da temin edilerek, bunlar yapıldıktan 
sonra bu kadar ihracat yapıyoruz demek, şüphe
siz ki, bizim için bir kuvvettir. 

işçi dâvaları üzerinde de duracağım; 
İşçileri ilgilendiren dâvaların, ekonomik 

bünye içinde halledilmesi temenniye şayandır. 
Yani îşçi ile iş verenin arasındaki dâvalar ken
di aralarında bir dereceye kadar, halledilebil-
melidir. Bu da şu veya bu ölçü ile işçilere grev 
hakkının tanınmasiyle olur. Ben bu grev hak
kından bahsederken, birçok yerlerdeki mutlak 
.grev hakkını anlamak istemiyorum. Bundan 4-5 
yıl kadar evvel Amerika'da Huver Kanunu ile 
grev hakkında bir tahdidat konulmuştur. Yani 
işçiler greve başlamadan evvel hakeme gitmek 
gibi şu veya bu şekilde birçok kademeler, mer
haleler mevcuttur. Binaenaleyh bu kademeler 
içinde bizim de ekonomik gelişmemiz nazarı iti
bara alınarak memleketimizde de işçilerimize 
grev hakları tanınırsa bu çok iyi olur ve bu su
retle memleketimizde iş barışı kurulmuş olur. 

Arkadaşlar, kurulmakta olan fabrikalarda, 
santirallerde ve saierede pek çok işçiye ihtiyaç 
olacaktır. Buna göre artık geciktirilmemelidir. 
Anglo-sakson ve 'Cermen ülkelerinde işçi ve iş 
veren münasebetleri nispeten barış içinde geliş
miş ve az narsmtı doğurmuştur. Çünkü işçilere 
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verilen haklar, fazla gerginliğe mahal verilme
den gerginlik husule getirmeden verilmiştir. 

Her hangi hak ki, iktidar güç durumda bu-
I lunduğu sırada biraz da zorla alınırsa o hak 

daima önce düşünülenden çok daha fazlasiyle 
alınır. Hangi hak ki, iktidar tarafından adalet 
dairesinde vaktinde verilirse aşırı yollara gö
türmez ve memlekette sarsıntı yapmaz. Bu ba
kımdan önümüzdeki dört sene içinde grev me
selesi, önemle ele alınmalıdır. 

Arkadaşlar; birçok kanunlar üzerinde ko
nuştum. Bunların bir kısmı takdir, bir kısmı 
t'enkiddir. Yalnız kürsüden inerken şunu söy-
liyeyim: Bugünkü ekonomik gelişme devam eder 
ve Hükümet itidalini muhafaza eylerse bütün 
dâvalarımız hiç sarsıntısız ve millete zahmet ve 
külfet vermeden halledilir. Halledilmiyecek bir 
sıkıntılı durumumuz yoktur. Geleceğe güvenle 
bakabiliriz. Ve millet dâvalarında çok iyi neti
celer elde edebiliriz. Elverir ki, ekonomik ge
lişme, böylece devam etsin. Her derde çare bu
lunur, her parasızlığa çare bulunur. Bunları 
söylemek istedim. (Alkışlar). 

İHSAN HAMİD TÎĞREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, ben de, benden evvel ko
nuşan muhterem Hikmet Bayur gibi, her türlü 
parti mülâhazaları haricinde ve parti kayıtların
dan azade olarak memleketin bâzı ana mesele
leri üzerinde görüşlerimi ve fikirlerimi yüksek 
heyetinize ve Hükümetin dikkatine arz etmek 
isterim. 

Memleketin ana meseleleri denince başta mu
halefet partisinin temas ettiği üzere Anayasanın 
tadili meselesi hatıra gelir. Tek parti zihniyetine 
ve tek parti sistemine göre tedvin edilmiş olan 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz bugünkü ihtiyaç
ları ve bugünkü telâkkileri karşılamaktan çok 
uzaktır. Ferdin ve cemiyetin hak ve hürriyetini 
tahdit eden maddeler olduğu gibi, ferdin ve ce
miyetin hak ve hürriyetini teminat altına alan 
maddelerde de, vuzuhsuzluk, müphemiyet ve ki
fayetsizlik vardır. Gerek bu bakımdan, gerek 
Devlet idaresi şeklini tâyin bakımından, yani 
kuvvetlerin ayrılması, muvazenesi bakımından 
meseleyi ele almak, tahlil etmek bir zaruret ha
lindedir. 

Bu nokta hakkında görüşlerimi arz ettikten 
sonra Hikmet Bayur arkadaşımızın temas ettik
leri Seçim Kanunu hakkında da görüşlerimi kı-

I saca arz edeyim. 
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Ekseriyet usulüne dayanan Seçim Kanunu, 

zaman olabilir ki Büyük Millet Meclisini yalnız 
bir partinin idaresine tevdi edebilir ve netice 
değişebilir. (Uğultular) 

Eğer 64 vilâyetten dördünü muhalefet par
tisi kazanmışsa, bu; demokrasinin gelişmesi için, 
şans telâkki edilmelidir. 

Bunun aksi de olabilir. 4 sene, sekiz sene son
ra her hangi bir partinin büyük bir ekseriyeti 
veya tamam bir partinin Büyük Millet Mec
lisini işgal etmesi varittir. Bunun için ekseri
yet usulü mü, yoksa dar bölge usulü mü, yoksa 
nispî seçim usulü mü tercih edilmelidir ? Bunun 
için Seçim Kanunu üzerinde durmak ve bir rö-
ıışa tâbi tutmak bence zaruret halindedir. 

Programda mevzuubahis edilmiyen bu mese
leyi kısaca anlattıktan sonra Hükümetin üzerin
de ehemmiyetle durduğu iktisadi gelişmeler hak
kında görüşlerimi arz edeceğim. 

4 senelik Demokrat Parti iktidarının memle
kette geniş mikyasta bir iktisadi inkişaf temin 
ettiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu 
iktisadi inkişafa hız vermek için alınacak ted
birler vardır. Bilhassa ziraat sektöründeki inki
şafı çok büyük bir memnuniyetle telâkki ediyo
ruz. Ancak bu gelişmenin yanında ortaya bir de 
içtimai dert çıkmıştır. Bu içtimai dert de köylü
nün toprak davasıdır. 

Evvelce Ibirıçoık mıınitakaıliarda geniş araziye 
sahip olan kimseler ıbu arazilerini maraba sure
tiyle, orıtaklıik suretiyle veya icar suretiyle 
köylüye veriM.rdi ve ondam hetm kendisi istifa-. 
de ederdi, hem de köylü bundan; müstefit oiur-
du, ziriaatinıi yapandı. Fakat bugün şayana 
memnuniyet olan makime zira atinin yananda 
köylünün bu araziden istifadesi imkânu -azal
mıştır. Su halde yapılacak şey; köylüye top-
raik tevzii meselesine hız venmek, Toprak Ka
nunu üzerinde tadiller yaparak mülkiyet 'haik-
ikini tamım ak suretiyle fazıla arazi sahipl erlinin 
•elinden değer paihasıınıa alıinıaicak araziyi köy
lüye tevzi etımeık lâzımdur. Aksi halde (köylüyü 
bu içtimai dertten kurtarana iımlkânı yoktur. 

(Hükümetini topnaik tevzi meselesini esasen 
ele aldığımı memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Ancak, Toprak; Kanunu1 tadil edilmedikçe ve 
•arazi sahiplierinin ımüllbiyelt haikkıma da riayet 
etmelk suretiyle değer pahası verüimediikıçe me
selemin hallinle imkân göremem. 
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iİSMET UISLU (Seyhan) — Âpartmaniarı da 

taksim edelim, mesken dâvası hallledilımıiş olur. 
İHıSAN HAMÎD TİĞREL (İDevamla) — Kar

şımdaki arkadaşını titiz davrandığın* görıüyo-
rum . Evvelâ söyliyeyilm k i ; ben de araızi sa
hibiyim. Ben de değer pahasiyle elimdeki ara
ziyi köylüye memnuniyetle veririm. 

Muhalefet sözcüsünün, buğday fiyatı ihak-
ikındaJki noktai nazariinı, Hükümetin ınoktai na
zarıma göre, telif etmesi 'mucibi memmındyettir. 
Şimdiye kadar yatpitıiklaıraı beyanatta, yazdılkia-
rı yazlılarda-, buğday fiyatiarittiaını yüikse'k 'oldu
ğumu ve dünya piyasasuma uıymıaıdığuruı ve bu 
sebeple indirilmesi lâzojmgelüiğini ileri sürü
yorlardı. Şimdi Server So'mTinıcuoğlu arkada
şım; Hükümetiırij taJrijbettiği buğday pıoılitikası-
•nın yerince olduğunu ifade ediyorlar.. Bunu 
ifade etmeleri mucibi memnuniyettir. 

Hükümet, programlımda bankacılık ve kredi 
mevzuu üzerimde ibir kamum getireceğini ifade 
etımiiiştir. Hüküm etin, Bankalar Kanununu ta
dil edenken bilhassa bir noktaya ehemmiyet 
vennıesina hassatlan rica ederim. 

Bankalarımız birer piyango, talih gişesi ma
hiyetini almaktadır. Birkaç müteşebbis, bulduk
ları bir miktar sermaye ile bir banka kuruyor, 
apartman dairesi, altın vadediyor ve bu suretle 
vatandaşlardan kendisine kredi temin etmek 
yoluna giriyorlar. 

Arkadaşlar, iktisadi hayat normal yürüdüğü 
takdirde bunun kıymeti olmıyaltilir. Fakat 
1928 - 1929 krizî gibi bir kriz dünyayı sarsarsa 
bu küçük bankaların vatandaşların haklarına 
nasıl karşılıyabileceğini düşünmek lâzımdır. 
Böyle bir krizin daima muhtemel bulunduğunu 
iktisadi mevzularla uğraşan Avrupa muharrir
lerinin yazılarından anlamaktayız. Bu itibarla 
Hükümet bu piyango işine bir son vermelidir. 
Esasen hiçbir banka, bankacılık işi ile uğraş
tığı takdirde bu masrafları karşılamak imkân
larına malik değildir. 

Ancak elde ettiği paraları iştirak suretiyle 
başka işlere yatırarak aradaki farkı telâfi eder. 
Bir iktisadi 'buhran yüz binlerce vatandaşı ne
reye kadar götürür 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Osmanlı 
Bankasına yatırsın. 

İHSAN HAMlD TİGREL (Devamla) — İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyetini de yeni 
baştan gözden geçirmek lâzımdır. Baftınız Sa-
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yın Başvekil 1950 beyannamesinde ne diyor
lardı : 

(Devlet İktisadi Teşekküllerinin, her türlü 
gümrük duvarları ve türlü imtiyazlar himaye
sinde verimsiz çalışmaları ve mamullerini pa
halıya maledip pahalıya satmaları memleketi 
tazyik eden çok büyük bir yük teşkil etmek
tedir.) 

O günden bu,güne İktisadi Devlet Teşekkül
leriyle alâkalı kanunlarda hiçbir değişiklik ol
madığına göre Muhterem Başvekilin ileri sür
dükleri bu mahzur bu gün dahi mevcuttur. 

İdare meclisleri dediğimiz teşekküller vazi
felerini lâyikiyle yapabilmek imkânına malik 
değillerdir. Bu meclisler maalesef, bazan bir 
melce bir meva vaziyetine düşmektedir. Onun 
için evvel emirde bu idare meclisleri üzerinde 
durmak lâzımdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin murakabesini Umumi Murakabe Heyeti ya
par., Sonra, bu müesseselerin murakabesini Mec
lis namına da Meclis âzalarının bâzıları tara
fından teşkil edilmiş olan bir teşekkül ifa eder. j 
Bu usulü tekemmül ettirmek için bir kanuna j 
ihtiyaç vardır. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Kanun ta
sarısı hazırdır. 

İHSAN HAMİD TÎĞREL (Devamla) — 
Şefik Bakay arkadaşımız, kanunun tasarısının 
hazır olduğunu söylüyor, teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; bütün iktisadi inkişaflara, de-
mıoforatiik inkişaflara nağmeni) ildare cühaaımıa 
büyük bir aksaklık mevcut olduğunu da müşa
hede etmekteyiz. Vatandaşlar işlerini daireler
den çok geç çıkartıyorlar. Kırtasiyeciliğin önü
ne bir türlü geçilememektedir. Nihayet bir haf
tada, on günde çıkartılacak bir iş mahkemeler
de olsun, dairelerde olsun, aylarca ve aylarca 
sürünmektedir. Bunun için Hükümet memur 
tasfiyesi... (Böyle bir şey yok sesleri) veya sair 
sebeple ıslahatı ele alırken mevzuatımız arasına 
bir de (İlmî mesuliyet) hükmünü de koymak 
lâzımdır. 

Nasıl bir memur vazifesini iyi yapmaz veya 
suiistimal ederse, kendisinin kanunun pençesi
ne sevkı gerekirse ihmalkârlık yüzünden vatan- I 
daşm hakkını sürüncemede bırakan memurları 
aynı şekilde mesul etmek lâzımdır. Bunun için 
imevzıuıaıtıa ienai mesuliyet yammda1 bir de (ih
mali mesuliyet) hükmünü koymak yegâne ça
redir. / 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mında mevzuubahis olmıyan bir dâvayı, bir 
memleket dâvasını son olarak arz etmeme mü
saadenizi rica ederim. Memleket bir küldür, 
Türk milleti bir vahdeti kâmile içindedir. Bu
nu şükranla müşahede etmekteyiz. Memleketi 
Garp vilâyeti, Şark vilâyeti diye ikiye ayıran, 
Şarkta keyfî muamele tatbik eden, vatanda
şı muhakemesiz alıp nefiy ve tağrip eden ve ıs
lahat namı altında mektepleri kapıyan zihniye
tin hüsranını görmek bahtiyarlığına ermiş bu
lunuyoruz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Bu
gün memleketimizde Şark vilâyeti halkı da, 
Ruzvelt'in dediği gibi, korkudan kurtulma 
hürriyetine sahip olmuştur. Korkudan kurtulma 
hürriyetinin ne demek olduğunu o devir içinde 
yaşamış olanlar çok iyi bilirler. Bir vatandaş 
akşam evine gittikten sonra yarın kalkıp da 
nereye gidileceğini bilmemezlik gibi bir korku
nun, bugün bu demokrasi idaresi sayesinde ve 
bilhassa son devir icraatının müspet tezahürü 
karşısında yeri kalmamıştır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) Vakıa bugün de bâzı çatlak 
sesler bu vahdeti bozacak şekilde çalışmakta, 
hattâ Şark vilâyetlerini siyasi haklardan mah
rum etmek, seçim hakkı tanımamak gibi bâzı 
gazetelerin baş sayfalarında seçim mücadelesi 
zam anamda bâzı yazılar gördük. (ISağdam', İkimi 
ıfeasdediyorsuıru'? Açık söyief sesleri') (Sloldan, 
'gürültüler, devam devam sıesleril). 

REİS r— Cevap vermeyin efendim, devam 
ediniz. 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Diyarbakır) — 
Arkadaşlar arzu ederlerse isim de verebilirim. 
(ıSoMam ve sağdan, isim. ver sesleri) Ulus ve 
Dünya gazeteleri (Halk Partili bir mebusa mü
teveccihen) arkadaşımı tatmin edebildim mi 
acaba? Arkadaşlar, bu tezahürleri ben kötü 
bir şoveoiısımin tecellisi' olaıralk değil gözlerini ih
tiras ve menfaat bürümüş olan bâzı hasta dimağ
ların hezayanı veya tabiî bir indifaı olarak te
lâkki ediyorum. 

Bu, böyle olmakla beraber muhterem arkadaş
larım, memleketin bâzı kısımlarının politik va
ziyeti itibariyle Cenuptan ve Şarktan ve her za
man Şimalden gelmesi melhuz, olan birtakım te
sirlerin tazyiki altında birtakım tehlikeler karşı
sındayız. Hükümet aldığı ve alacağı inzibati ve 
idari birtakım tedbirlerle bu tesirleri önlemek 
kudretine mâliktir. Buna güvenim vardır. Fa-
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kat ben bu idari ve inzibati tedbirleri kâfi gör- I 
müyorum. 

Arkadaşlar, bu mıntakalarda tehlikeye karşı 
en büyük silâh iktisaden ve irfanen yükseltilmek 
yoluna gitmektir. (Ünversîte geliyor sesleri). 

Dört sene içinde büyük bir memnuniyetle 
müşahede ettiğimiz Türkiye çapındaki iktisadi 
imkânlardan, teessürle ifade etmek isterim ki, o 
mıntıkanın nasibi az olmuştur, (öyle değil ses- I 
leri). Benim bu sözüm daha iyi iş yapma arzu
sundan mütevellit bir temenni olarak kabul et- I 
menizi rica ediyorum. I 

Şarkta bir taraftan yollar, köprüler yapılır
ken bîr taraftan da maarif işi de ehemmiyetle ele 
alınmalıdır. Diyarbakır'ın 1 000 köyü vardır. Bu- I 
rada dört senede 80 mektep yapılmıştır. Bu 
80 mektep kâfi değildir. Esasen nüfusunun, 
kesafet vaziyeti, köylerin dağılış vaziyeti bura- I 
larda ayrı bir maarif sisteminin, ayrı bir maa
rif programının tanzimini lüzumlu göstermekte
dir. (Soldan, hayır hayır sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, bu söylerimin ayrı
lık mânasına alınmamasını rica ederim. Çün
kü köylerimizin dağınık vaziyetleri itibariyle 
Fransızların (ecol des roches) dedikleri mektep
ler tarzındaki mektepler vücuda getirmek sure
tiyle daha kısa zamanda çocukları okutabilmek 
arzusundan ibaret bir temennidir. 

Bütütn bu fikirlerimi huzurunuzda arz et
tikten sonra tek sözüm Muhterem Adnan Men
deres Kabinesine büyük başarılar temenni et
mek, yurdun kalkınması yolundaki mesailerinde, 
intikal, devresinin tabiî aksaklıklarından azade 
olarak devam edip muvaffak olmalarını temen
ni etmekten ibarettir. (Sağdan, soldan alkışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, Hükümet programı hakkın
da C. M. Partisi Meclis Grupunun görüş ve te
mennilerini açıklamadan evvel dem'okraitik bir 
nizamın her türlü şartlarını gerçekleştirmek gi
bi tarühî ve şerefli bir vazife» ile karşı karşıya 
bulunan yüksek heyetinizi saygı ile selâmla
rım. 

Hiçbir vatandaşın gayret ve himmetinden 
müstağni kalamıyacak olan vatanımızda ikti
dar ve muhalefete mensup olan bütün vatan
daşlarımızın vatanpervemne bir şuur hamlesi 
içinde her türlü ayırıcı hisleri bir tarafa bıraka
rak siyasi mücadeleyi medeni ölçülere göre J 
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ayarlamaları ve demokrat ve müreffeh bir Tür-
kiyenin mimarı olmaları en halisane temenna-
ımizdir. (Bravo sesleri). Bu ruh ve zihniyetle 
hareket etmesini dilediğimiz D. P. iktidarının 
muvaffakiyetini müşterek bir kader şuuru için
de kendi muvaffâkiyetimiz sayacağımızı yüksek 
Meclise araeıtmek isteriz. 

Program vesilesiyle yapacağımız tenkidler, 
ister acı, ister tatlı telâkki edilsin hepsi bu hedef 
ve gayenin emrinde olacatır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Adnan Mende
res'in okumuş bulunduğu Hükümet programı
nın mühim bir kısmı dört, senelik hâdiselerin 
ikendi görüş zaviyelerinden tahliline inhîsar et
mekte ve bir Hükümet programından ziyade 
bir mücadele nutku intibaını vermektedir. Bu
rada temas edilen hususlara icabeden cevapları 
vermeden evvelnımumi kanaatimiz olarak şunu 
söyliyeyian ki, Mecliste ezici bir ekseriyet temin 
ederek iktidarda kalan bir parti Hükümetini 
daha mutedil ve serin bir üslûpla konuşmasını, 
adalet ölçülerini tek taraflı kullanarak muha
lefeti ağır ithamlar altında bulundurmamasını 
ve kelime • ve cümlelerin arkasında gizlenen 
mızrak uçlarına lüzum hissetmemesini gönül 
çok arzu ederdi. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet progra
mında müşahede ettiğimiz en büyük noksanlık, 
iktidar ve muhalefetin dört yıllık siyasi çatış
malarının ana mevzuunu teşkil eden rejim me
selelerine yer verilmemiş bulunmasıdır. Âdeta 
program bu mevzuda muallâkta bir mesele kal
mamış dntılbaını vermek gayesini takilbeder gö
zükmektedir. önümüzdeki dörrt sene içerisin
de içme suyu getirilmemiş köy bırakılmryaca'k 
diyen Hükümet, tâbir caizse, mânevi sususluğu 
giderecek ve her türlü kalkınmanın kaynağı 
olan huzur ve emniyet duygusunu tesis edecek 
olan rejim çeşmelerinin ikmal edileceğine dair 
bir beyanda bulunmak lüzumunu hissetmemekte
dir. (Soldan, gürültüler). 

Müstakbel inkişaflar hakkında görüşlerini 
açıklamadan evvel dört yıllık hâdiseler üzerin
de duran ve memlekette demokratik hayaltın in
kişafı bakımından bunları bir tahlile tâbi tumak 
lüzumunu hiâseden Hükümete muvazi olarak, biz 
de hâdiseleri konuşturarak, görüş ve temennile
rimizi tesbite çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, bilinen bir hakikattir 
ki, bir memlekette yeni bir devrin, açılması, hak 
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ve hürriyetlerin teminat altına alınması şahımla
rın yer değiştirmedi ve sözde kalan teminatlar 
ile değil, iktidara hâkim olan zihniyetin değişme
si .ve bunun ifade ve tezahürü olarak yeni dev
rin, icaplarının kanunlarda ve müesseselerde mâ
nasını ve yerini bulma'siyle mümkündür. 

Demokratik bir nizamın 'kurulmuş sayılabil-
mesi için her şeyden evvel Garp dünyasınca mu-
tearıfe halinde tesbit edilmiş olan birtakım esas>-
ların, Devlet bünyesinde kamun ve müessese ola
rak yaşaması her şeyden evvel lâzımdır. 

Bu hakikıatlar Demokrat Parti tarafından da 
muhalefette bulunduğu yıllarda açıkça beyan ve 
müdafaa edildiği halde, şimdi demokrasiyi mü
cerret bir seçim mekanizması telâkki eden yanlış 
bir zihniyet iktidara ve onun hükümetine hâkim 
gözükmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet programın
da «şimdi bunlar demokrasiyi istedikleri gibi 
tefsir etmekte, bâzı mefhumları da mahsus mak
satlarına göre mânalandırmaya çalışmaktadır
lar» deniyor. 

Bu sözlerle kimlerin hedef alındığının açık
lanması Hükümete düşer. Biz tahlil ve tenkidle-
rimizi yaparken, Hükümetin «bunlar» diye bah
settiği kimselerin telâkki ve anlayışlarını bir ta
rafa bırakarak, bizzat Demokrat Partinin vaktiy
le ortaya koyduğu demokrasi ve hukuk Devleti 
anlayışını kendimize rehber ittihaz edeceğiz. Bu 
suretle siyasi hayatımızda sabıkalı bir tâbir olan 
«maksadı mahsus» ile damgalanmaktan, tenkid 
ve muahazeye mâruz kalmaktan kendimizi koru
yacağımızı ümidetmefcteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Bir Meclis seçmek ve hattâ bu.Mecliste bir 

miktar muhalif milletvekili bulundurmakla, de
mokratik bir idare teessüs etmiş olmaz. Demok 
rasi teminatlar rejimidir. Anayasanın vatandaş
lara verdiği hak ve hürriyetler teminat altında 
bulunmadıkça memlekette demokrasiden, hak ve 
'hürriyetten bahsetmeye imkân yoktur.» (Soldan, 
gürültüler, gülüşmeler) 

RAUF ONURSAL (îzmir) — Millet böyle is
tiyor. Ne yapalım?. 

OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Arka
daşlarıma sükûnet tavsiye ederim. Bu sözler Men
deres'indir. (Sağdan, sürekli alkılşar) 

Birer mütearife kıymetini taşıyan bu fikir
leri, muhalefette bulunduğu zaman bugünkü Baş-
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vekilin lisaniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde ifade ve müdafaa etmiş bulunan De
mokrat Parti, prensip ve müesseselere mutlak bir 
saygı gösterecek yeni bir devir açmak ve bu dev
rin ifadesi olan kanun ve müesseselerle vatandaş 
hak ve hürriyetlerini tam mânasiyle teminat al
tına alacak bir Devlet nizamı kurmak vait ve 
mesuliy etiyle iktidara gelmişti. (Soldan, kurdu 
sesleri). 

Muhalefet yıllarındaki vaitlere ve 1950 Seçim 
Beyannamesindeki esaslara muvazi olarak, Birin
ci Menderes Hükümeti tarafından okunan ve 
Meclisin tasvibine iktiran eden Hükümet prog
ramında ise şu esaslar yer almıştı : 

«Demokratik inkılâbımızın bugüne kadar el
de edilmiş neticelerini mahfuz tutmakla kal
mayıp, Anayasada vatandaş hak ve hürriyet
lerine ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir 
Devlet nizamını teminat altında bulunduracak 
esaslı tadiller hazırlayıp huzurunuza arz etmek 
kararındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasa
mızın kuvvetlenen birilği esasına dayanması ve 
vatandaş hak ve hürriyetlerini kâfi teminat 
altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum 
olmak itibariyle millet hâkimiyeti yerine tek 
parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni olama
mış bulunmasıdır. Buna muvazi olarak kanun
larımızda, itiyatyatlarımızda ve telâkkilerimiz
de tek parti devrinden artakalan ne varsa tam 
olarak tasfiye edeceğiz... Yargıçlarımızın, Ana
yasadan aldıkları teminatı hakkiyle gerçekleş
tirecek hükümleri tesis etmenin, zaruretine ina
nıyoruz. Bunun için yargıcın hukuki durumunu 
tâyin eden Hâkimler Kanunu yeni baştan göz
den geçirilerek kendilerine teminat sağlanması 
zarureti tesis olunacaktır. Yine memlekette is
tikrarı teyit ve vatandaş haklarını teminat 
altında bulundurmak bakımından idare cihazı
mızın iktidar değişmesinin tesirlerinden masun ve 
yalnız kanunun emrinde ve milletin hizmetlerin
de bulundurulmasını zaruri görmekteyiz. Bu mak
satla elde edilmesi her şeyden evvel her sınıf 
memur hak ve haysiyetinin kanunlarla mah
fuz buluııdurulma'sına bağlıdır. Devlet memurla
rının şahıs veya zümrelerin emir ve arzusuna 
tâbi olmaktan kurtarılmaları esbabı üzerinde 
duracağız.» 

Hukuk devleti haysiyetine talip bir idarede 
varlığı zaruri olan bu esasların hemen hiçbirisi 

— 60 — 
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biraz sonna arz edeceğimiz üzere maalesef bu 
güne kadar gerçekleşmemiştir. 

ABÎDÎN TEKÖN (îzmir) —Ayıp Bölükbaşı, 
Allahtan utan. Bu'milletten sıkılmıyor musun? 
Ayıp sana. Böyle konuşamazsın bu kürsüden! 

BEÎS — Abidin Bey, sözünü kesemezsiniz.. 
Devam edin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mo

dern devletin ve âmme hukukunun nizamı te
sis ederken diğer tarafta da hürriyetleri... 

İSMET USLU (Seyhan) — Hangi hürriyet? 
Hürriyeti tasrih edin! Küfür hürriyeti mi ? 

REÎS — Beyefendi, sözü kesmeyin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kabil 

olduğu kadar ıtemîinat altına alacak çareleri 
bulmaktan ibarettir. Serbest seçimlerle Dev
let idaresinde ekseriyetin iradesini hâlkim kıl
mak hürriyetin Iteminat ai'tına alınması için 
şüphesiz iyli bir vasıtadır. 'Fakat her zaman kâfi 
değildir.» 

«Devlet 'kuvvetlerini elinde bulunduranların 
ellerindeki kuvvete dayanrak millet ve vatan
daş haklarına tecavüz ve millî (hakimiyet esas
larını ihmal etmeleri ihtimaline karşı demok
ratik rejimlerde bütün anayasalar türlü temi
nat ve müeyyideler (koymuşlardır. Ye bunun 
böyle olmasını »ç'olk tabiî (görmek ieabeder. İn
sanlık tarihi âmme iktidarını elinde bulundu
ranların türlü sapıklıkliklar koca milletlerâ ıs
tıraptan ıstıraba sürüklenenlerin, insanları tebaa 
ve milletleri de e'sir (haline getirmelerinin mi
salleri ve hikayeleriyle doludur. 

Bu hallerin milletler üzeninde yaptığı elim 
ve fakat uyandırıcı tesirlerledir ki, Anayasa 
rejimleri kurulmuş • ve (tekemmül ettirilmiş ve 
yukarda söylediğimiz tecavüz ve 'teaddilerin 
önüne geçilmeye çalışılmıştır.» 

iSayın Devle't Reisimizin Demokra't Parti adı-
' na 9 Ağusltos 1949 tarihinde izmir'de söylediği 

nutuktan alınan <bu parça milletlerin geçirdiği 
çoik acı tecrübeleri anlatmakta ve şahsi temi
natın, hukuki teminatın yerini !tUtamıyacağı 
hakikatini beliğ bir şekilde ifade eıtme'ktedr. 
Filhakika iyi teşkilâtlanmış, .disiplinli, mü'teas-
sıp bir ekseriyet hürriyetleri 'çiğnemek husu
sunda, bâzan mutlakıyet idarelerine bile taş 
çıkartabilir. Bunun içindir ki, «ekseriyetin is-

ı tibdadı isti'b'dadların en korkuncudur» denmin-
tir. 
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Demokrat Partinin muhalefet yıllarında bir 

meşale gibi millete gösterdiği ve bu hakikati 
çok canlı bir şekilde ifade eden aşağıdaki fi
kirleri, Yüksek Meclisinizin ve mille'tin takdir 
ve hafızasına tevdi etmekten kendimizi alamı-
yacağız. 7 Temmuz 1947 de Demokrat Parti 
Lideri Celâl Bayar, partisi adına matbuatta ver
diği beyanatta aynen şöyle demektedir: 

REİS — Müsaade buyurun Osman Bölük
başı, Hükümet programı üzerinde konuşmak 
mevzubahis'tir. Eğer Demokrat Partinin kuru
luşundan bu yana Demokrat Parti liderlerinin 
bütün sözlerini buraya naklederseniz mevzuun 
dışına 'Çıkmış olursunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis-
bey, müsaade buyurun da arz edeyim: Hükü
met programı rejim mevzuuna temas 'etmemek
te ve bu mevzudaki meselelerin halledildiği in
tibaını vermeye çalışmak'tadir. Bu 'meselelerin 
halledilmediğini ifade edebilmek için kendi gö
rüşlerinden birkaç parçayı huzurunuza /getir
miş bulunuyorum. Bu, mevzuun »tâ kendisidir, 
arkadaşlar. 

REİS — Bu mevzuda, program mevzuunda 
bir fikriniz varsa onu söyleyin. Falkat bü'tün 
bu 'sözleri nakletmeye ve şahıslardan bahsetme
ye bu mevzuda imkân yoktur. 

OSMİN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade ederseniz arz edeyim : Demokrat Partinin 
mesul şahsiyetlerinin beyanlarını aldıktan slonra 
kendi görüşlerimi de sonunda arz edeceğim. (Lü
zum yfo'k sesleri).. 

REÎS — Kendi görüşlerinizi söyleyin, kendi 
görüşlerinizi söylemeye devam edin, rica ediyo
rum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — insan 
hak ve hürriyetlerinin teminatını teşkil edebi
lecek kanunlar olabileceği gibi, istibdada mes
net ve vasıta olan kanunlarıımız da vardır. Za
manımızda insan bak ve hürriyetlerini boğma
lar artık hep kanunlarla yapılıyor. Hitler gö
rülmemiş istibdadını kanunlara bağlamış ve 
dayamıştır, bütün istibdatlar kanun adına ve 
maalesef (memleket menfaatleri bunu icabetti-
riyor) teraneleriyle kurulmuş ve devam ettiril
miştir. Bu itibarla insan hak ve hürriyetlerine 
riayetkar 'olmıyan kanunlar üzerinde esaslı su
rette durmak, hele Anayasaya aykırı olanları 
kanun dışıı saymak ve bunların değiştirilmesine 
hemen teşebbüs etmekle büyük bir vatanseverlik 
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vazifesi yapmış olacağımıza hepimizin inanması 
icabeder. Bir zamanlar hükümdara ve onun em
rinde bulunan idare ve icra kuvvetlerine karşı, 
vatandaş hak ve hürriyetlerini müdafaa maksa-
diyle kurulmuş ve bu yolda uzun mücadelelerle 
demokrasi denilen milletlerin insanca ve medeni
ce idaresi usullerini teminat altına almış bulu
nan memleketlerdeki meclislerin zamahla ve yer-
yer, derece derece tereddilere uğrıyarak, yerine 
ve derecesine göre vatandaş hak ve hürriyetleri
ne karşı baskılar yaratan müesseseler haline gel
dikleri de bir hakikattir. Millete karşı girişilmiş 
bir taahhüt kuvvetini taşıyan Anayasaların insan 
hak ve hürriyetlerini teminat altında bulundu
ran hükümlerinin, milletlerarası karşılıklı taah
hütlerle tahkim edilmiş bulunduğu bir devri ya
şamaktayız. Türk yurdunda hürriyet ve insan 
haklarının teminat altına alınmasında bu görüş
lerimizin dikkatle göz önünde bulundurulmasını 
lüzumlu görmekteyiz. 

Bu görüşe muvazi olarak Sayın Celâl Bayar'-
m, Demokrat Parti Lideri sıfat'iyle sabık ikti
dar liderine cevap olmak üzere söylediği 3 Ey
lül 1949 tarihli ödemiş nutkunda da... (Soldan 
gürültüler) 

REİS — Osman Bölükbaşı tekrar ihtar edi
yorum. Sadet dışı bu nevi konuşmalara devam 
ederseniz tüzük ahkâmını tatbik etmeye mecbur 
kalacağım. Doğrudan doğruya noktai nazarınızı 
ifade edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey çok rica ederim; demokratik nizamın ku
rulduğunu iddia eden bir Hükümete karşı bu 
iddiaların varit olmadığını belirtmek benim hak
kım değil mi? Her şeyin tam olduğunu söyliyen 
bir Hükümet programı karşısında kendilerinin 
fikirleriyle bu iddialarının varit olmadığını be
lirtmek benim tabiî hakkım değil midir? Bunun 
sadetten başka nesi vardır rica ederim. 

REÎS — Osman Bölükbaşı, lütfen beni din
leyiniz: Mevzuubahis olan müzakere 1954 yılın
da okunan Hükümet programı hakkındadır. 
Yoksa ne 1950 yılı Hükümet programının, ne de 
1946 yılında söylenen nutukların burada tahli
lidir. Çok rica ediyorum, 1954 yılında, iki gün 
evvel okunmuş olan program üzerinde istediği
niz kadar kendi noktai nazarlarınızı savunun. 
Fakat sadet dışında konuşmanıza izin vermiye-
eeğim. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Rica 

ederim, biraz evvel burada konuşan muhterem 
bir arkadaşım irticadan ve inkılâptan behsetti. 
Programda var mı böyle bir şey? 

REÎS — Kendi fikriniz olarak istediğiniz ka
dar program üzerinde konuşunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İnsanı 
söyletirler sonra asarlar ama siz daha evvel ası
yorsunuz. (Gülüşmeler) 

REÎS — Tüzük hükümlerinin tatbikma be
ni mecbur etmeyin rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Beyin hiddetine tâbi olalım. 
. Muhterem arkadaşlar, Demokrat Partinin re

jim mevzuunda giriştiği taahhütleri ifade için 
yukarda verdiğimiz birkaç misal memleketin bu
günkü hukuki ve siyasi manzarasını ana hatlariy-
le canlandıracak ve hak ve hürriyetlerin tam 
mânasiyle teminat altına alındığı ve demokrasi
nin pürüzsüz bir şekilde kurulacağı yolundaki 
iddiaları çürütecek mahiyettedir. 

Filhakika millet, hâkimiyeti yerine bir züm
re hâkimiyetine imkân verilebileceği vatandaş 
hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altında bu
lunduracak müeyyidelerden mahrum bulunduğu 
evvelce Demokrat Parti Hükümeti tarafından ka
bul ve ilân olunan Anayasa olduğu gibi durmak
tadır. 

Gerçek demokrasilerin vazgeçilmez ana kaide
lerinde olan muhalefetin Meclisteki murakabe im
kânı başka bir devrin zihniyet ve icaplarını can
landıran Meclis İçtüzüğü yüzünden iktidarın 
keyfine tâbi tutulmakta devam olunuyor. 

Yeni bir devir açacaklarını ve yeni bir zihni
yet getirdiklerini iddia edenlerin ilk yapacakları 
iş, hiç değilse bu devir ve zihniyetin icaplarını 
Meclis içinde hâkim kılmak olmalı idi. Muhalefet 
tarafından verilen sual ve istizah takrirlerinin 
malûm olan akıbetleri bu iddiamızı teyide kâfi
dir kanaatindeyiz. 

Demokrat Partinin muhalefetteki mücadelesin
de bir bayrak olarak kullandığı ve bir ayda değiş
tirileceğini vadettiği antidemokratik kanunlar, 
iktidarlarının ilk yıllarında Cumhurbaşkanının 
Meclis nutuklarındaki sarih beyanlarına rağmen. 
itina ile muhafaza olunmakta ve bunlara yeni
leri ilâve edilmektedir. 

Bu mevzudaki taahhütleri hatırlatıldığı za
man iktidar ve Hükümeti antidemokratik kanun
ların ehemmiyetsiz olduğunu ve rejimle alâkalı 
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bulunmadığını söyliyerek işin içinden çıkmak 
yolunu tutmaktadır. Halbuki rejimin siyasi ka
rakteriyle birinci derecede alâkalı ve siyasi hak 
ve hürriyetlerin olduğu kadar ferdî hak ve hür
riyetlerin de en büyük mesnedi ve teminatı olan 
adalet cihazını tanzim eden ve dört seneden beri bü
tün vaitlere rağmen değiştirilmiyen Hâkimler Ka
nununun Anayasaya aykırı ve Antidemokratik bir 
kanun olduğunu Sayın Bayarın 3 Eylül 9149 ta
rihli ödemiş nutku ile ilân eden Demokrat Parti 
idi. Antidemokratik kanunların -rejim bakımın
dan haiz olduğu büyük ehemmiyeti belirtmek için 
1949 da yapılan ikinci büyük kongrelerinde «an
tidemokratik kanunlar değiştirilmezse vaziyet ne 
olacaktır?» sualini soran ve kongreden karar isti-
yen yine kendileri idi. 

ABÎDÎN TEKÖN (İzmir) — Reis Bey, prog
ramla ilgisi olmıyan şeyler bunlar. 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin, ben 
takibediyorum. (Soldan, masal sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir memlekette hâkim olan re
jimin hürriyetle alâka ve rabıtasını tâyin ve tes-
bit için, o memleketin ceza mevzuatını gözden 
geçirmek kâfidir sanırız. Her vesile ile bir istib
dat devri olduğu demokrat parti liderleri tara
fından ifade ve ilân olunan tek parti devrinin 
zihniyet ve icaplarına göre ayarlanmış ve işlen
miş bulunan ceza mevzuatı da demokratik ölçüle
re göre hafifletilecek yerde, bilâkis şiddetlendi
rilmiş ve türlü sebeplerle yeni suç unsurları 
ihdas olunmuştur. O kadar ki, cebir ve şiddet 
politikası takip etmekle Demokrat Parti tara
fından devamlı olarak iktiham edilen Recep 
Peker Hükümetinin Ceza Kanununa ilâve et
tirdiği hükümler muhalefetin İsrarlarına rağ
men muhafaza olunmuştur. 

Bu duruma rağmen Hükümet programında 
yer alan tehditkâr ifadeler, hürriyetlerimizin 
yeniden takyitlere uğrıyacağını siyasi müca
dele ve tenkid imkânlarının daraltılacağını gös
termektedir. Kendi anlayışına göre mânalan-
dırdığı intikal devrinin bütün vebalini muhale
fete yükliyen Hükümet, bu halin devamına mü
saade etmiyeceğini söylüyor, muralefetin faaliye
ti kanun çerçevesinde cereyan ettiğine göre, es
ki halin devamına müsaade etmiyeceğini söyli-
yen Hükümet hangi fiil ve hareketleri menede-
cek kanun tasarıları getirmek niyetinde olduğu
nu da sarahaten ifade etmemektedir. Bu husus-
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ta kendisinden izahat istemek ıstırarında bulun-

I duğumuzu söylemek isteriz. Şeref ve haysiyetle-
I ri tecavüzden masun bulundurmak parolası al

tında millî selâmet ve yeni Basın Kanununa 
konulan hükümleri dahi kâfi görmediği anlaşılan 
ve tahkir ve tezyif mevzuunda muhalefeti ala
bildiğine suçlandıran Hükümete hatırlatalım k'i, 
şeref ve haysiyetlere tecavüzü bir meslek haline 
getiren bâzı dergi ve gazetelere en yakın alâka 
ve dostluğu gösteren ve bunları resmî ilân ka-
naliyle Devlet kasasından besliyen kendisi ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar; demokrasi ve hukuk 
devletinin en basit şartı kanun hâkimiyeti ve 
müsavat prensibidir. Bu gayenin gerçekleşmesi 
ise kanunları tatbik mevkiinde olan Devlet me
murlarının şahıs ve zümrelerin emir ve arzuları
na tâbi olmaktan kurtarılmalariyle, yani memur 
hak ve haysiyetinin keyfî ve indî takdirler dışın
da kanunların teminatı altına almmasiyle müm
kündür. Bu gerçek, Demokrat Parti programiy-
le 1950 seçim beyannamesiyle ve 1 nci Menderes 
Hükümeti programiyle kabul ve ifade edilmiştir. 
Bu mevzudaki sarih taahhütlerine rağmen De
mokrat Parti Devlet memurlarını iktidarın ze
bunu yapan ve kendisi tarafından muhalefet 
yıllarında devamlı olarak tenkided'ilen kanunla
rı aynen muhafaza etmiş ve bunlara idare ciha
zını partizan arzuların tatminine yarıyan bir or
gan haline getirecek mahiyette bulunan yeni 
hükümler eklemiştir. Yirmi beş seneyi dolduran 
memurların ve hâkimlerin, kaza merciine müra-

! eaat hakkı dahi tanınmadan emekliye şevki hak-
! kındaki kanun bu iddiamızın delilini teşkil eder. 
i Her an vazifesinden atılacağı endişesini ta

şıyan bir memurun huzur ve emniyet içinde 
t çalışmasının ve iktidarın nüfuz ve tesirine tâbi 
! olmasının ne kadar güç ve istisnai olacağı 

aşikârdır, iktidarın bu mevzuda tuttuğu yol, 
elbetteki hukuk devleti ve tarafsız bir idare 
kurmak taahhütleriyle telif edilemez. Filhaki
ka Saym Ordünaryüs Profesör Sıddık Sami 
Onar'm dediği gibi, «Devletin teşrii ve idari 
bütün faaliyetleri üzerinde kuvvetli ve tesirli 
kazai rjir murakabe kurulmadıkça ve bunu sağ-
lıyacak mütehassıs ,kudretli ve her türlü imti
yaz ve teminata, malî haklara sahip hâkimler 
ve bu hâkimlerin elinde de maddi vasıta ve im
kânlar bulunmadıkça hukuk devleti bir arzu 
ve temenniden ileri gitmiş olmaz» 
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Muhterem arkadaşlar, muhalefette bulundu- 1 

ğu zaman idare cihazının tarafgir hareketlerini. 
Devlet memurlarının tâbi olduğu teminatsız 
hizmeti statü ile izah eden ve bunun ıslahını 
taahhüt eyliyen Demokrat Parti ve onun Hü
kümeti bu mevzuu halledecek hiçbir müspet 
adım atmadığı gibi, Devlet hayatında gayri-
mesul insanların hâkimiyetine imkân da ver
miştir. Mecliste okunan Hükümet programı ve 
yalnız muhalif partilerden adaylığını koyan 
memurlar hakkında tatbik edilen muamele bu 
durumun düzeleceğine dair beslenebilecek 
ümitleri de tamamiyle söndürmüştür. Kanunun 
verdiği hakkı kullanarak muhalif bir parti lis
tesinde adaylığını koyan bir memur, elbette 
propaganda yapacak ve iktidarı kanunların 
çizdiği hudut dâhilinde ve kendi ölçü ve 
inanışına göre tenkid edecekler (Soldan, gürül
tüler). Bu hakkı kullanan memur hakkında ten
kid ettiği ve hâdisede taraf teşkil eden iktidarın 
kendi sübjektif ölçülerine göre hüküm vermeye 
kalkışması, siyasi emniyet ve hukuk devleti mef
humu ile asla bağdaşamaz, 

Kanunun suç saymadığı fiillerden dolayı, 
aday bir memuru dolambaçlı bir yoldan ızrar ve 
tecziye etmek müdafaa edilir bir keyfiyet de
ğildir. 

Kanunların verdiği imkânlar içmde hareket 
eden bir adayı, kanunların Hükümete verdiği 
salâhiyetleri gayesi dışında kullanmak suretiyle 
mağdur etmek, hattâ bir suç bile teşkil eder. 
Böyle bir zihniyet aynı zamanda münevverleri
nin büyük ekseriyeti memur olan memleketimiz- j 
de teşriî hayatımız bakımından büyük mahzur- ' 
lar tevlidedebileceği gibi partiler arasındaki 
müsavat esasını da ihlâl eder. 

İktidar partisi listesinde aday gösterilen ve 
her türlü taşkınlığı yapan memurların böyle bir 
muameleye mâruz bırakılmaması, iktidarın teh
likeli bir temayül içinde bulunduğuna bir delil 
sayılabilir. 

Demokratik zihniyete intibak edememek 
gibi, gayet seyyal bir mefhumun gölgesinde me
mur tasfiyesine tevessül edileceğini ifade eden 
beyanlar ise, memurları ve dolâyısiyle vatandaş
ları huzursuzluğa sevk edecek ve partizan tema
yülleri takviye edecek mahiyettedir. (Soldan, 
gürültüler). 

REÎS —• Müsaade edin de bitsin efendim. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar; hak ve hürriyetlerin te
minatı bahis mevzuu bulunduğu zaman hiç 
şüphesiz adalet cihazının her türlü tesir ve mü
dahaleden masun olarak tam bir istiklâl havası 
içinde çalışması ilk akla gelen şarttır. Anayasa
mız metni ile ve ruhu ile adalet cihazını tera ve 
teşri kuvvetinin tesir ve müdahalesinden uzak 
bulundurmak istediğini ifade eylemiştir. Halbu
ki yukarda da ifade ettiğimiz üzere bizzat De
mokrat Partinin Anayasaya aykırı ve antide
mokratik bir kanun olduğunu ilân «ettiği Hâ
kimler Kanunu bu istiklâli zedeliyecek hüküm 
ve imkânları icra kuvvetinin eline vermiştir. 
Anayasaya aykırı bir kanunun kanun dışı sayıl
masını ve derhal değiştirilmesini bir vatanper
verlik vazifesi olarak telâkki ettiğini muhale
fette ilân eden Demokrat Parti, Hükümet prog
ramındaki sarih taahhütlere rağmen, bugüne 
kadar, bu ana ve hayati dâvayı halletmemiş-
tir. Yeni Hükümetin programında bu ana dâ
vanın halledileceğine dair en ufak bir işaret ol
madığı gibi, adalet cihazında çalışan hâkimle
rin bâzı kararlarının bir tenkid ve muahaze 
mevzuu yapıldığını esefle müşahede edilmekte
dir. Hâkimlerin, kaderi üzerinde mühim karar
lar almak imkânını elinde tutan Hükümetin, 
Anayasaya göre müstakil ve her türlü nüfuz ve 
tesirden masun bulunan adalet cihazının ka
nun anlayışını ve tatbikatını, Meclis kürsüsün
de tenkide kalkışması ve adalete intikal etmiş 
meseleler hakkında peşin hükümler vermek iti
yadına tâbi bulunması bu cihaz üzerine yapıl
mış mânevi bir baskı telâkki olunabilir ve Ana
yasanın ruhuna tamamiyle aykırı bir hareket 
teşkil eder. Bilhassa iktidarın tarafsız kalama
yacağı birtakım siyasi dâvaların görülmekte 
olduğu şu günlerde sarahatten mahrum olan bu 
muahaze ve tenkidin endişe tevlidetmesini ta
biî saymak lâzımdır. Bu itibarla Hükümeti bu 
tarzda beyanlara sevk eden hâdiselerin neler oldu
ğunu ve kendi tabirleriyle «Demokratik zihniye
te intibak edememek» le itham edilen hâkimle
rin kimlerden ibaret bulunduğunu açıklamaya 
davet etmek daha az mahzurlu bir hareket teş
kil eder kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, rejim mevzuunda 
programın müphem olarak temas ettiği tek me
sele olan zihniyet inkılâbı ve demokrasinin mâ
nevi iklimi üzerinde durmak istiyoruz. Hepiniz 
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takdir buyurursunuz ki, zihniyet inkılâbı diye 
ifade edilen derîn ruhi değişiklik kolay kolay 
tahakkuk edecek bir mesele değildir. Filhakika 
itiyatlar insanları daima geriye çeker. Bu deği-
işikliği bir nesil meselesi telâkki etmek dahi 
mümkündür. Zihniyet değişikliği iddiasının 
inandırıcı delilleri, hiç şüphesiz kanun ve mü
esseselerde yer alacak olan yeni esaslardır. Bir 
devre hâkim olan zihniyetin, o devrin kanun ve 
müesseselerinde ifadesini bulması gayet tabiî
dir. Yeni kanun ve müesseseler zihniyet deği
şikliğinin maddi bir ifadesi olduğu gibi, bu de
ğişikliği kolaylaştıran ve takviye eden vasıta
lardır. 

Kanun ve müesseseleri yeni olduğu iddia 
edilen devrin icaplarına göre değiştirmek, in
sanı her an geriye çeken itiyatları değiştirmek
ten daha kolaydır. Rejim mevzuunda yukardan 
beri verdiğimiz izahat, memleketin hâlâ tek 
parti devrinden kalan kanun ve müesseselerle 
idare edildiğini ve bunların demokratik icapla
ra göre tadil ve ıslahı yoluna gidilmediğini gös
termektedir. Bu açık hakikata rağmen progra
mında rejimin muallâkta olan meseleleri hak
kında ümit verici hiçbir beyanına tesadüf ede
mediğimiz Hükümetin zihniyet inkılâbından 
bahsetmesi veya başkalarını türlü şekillerle it
hama kalkışması hazin bir tezat manzarası arz 
etmektedir. Kanun ve müesseselerden ibaret 
olan demokrasinin maddi iklimini gerçekleştir
me meselesini bir tarafa bırakarak, demokrasi
nin mânevi ikliminin kurulmasından bahseden 
ve bunun üzerinde ısrarla duran Hükümet, tek 
taraflı ve haksız ithamlariyle bizzat kendisi 
böyle bir iklimin hazırlanmasında, üzerine dü
şen vazifeyi yapacağı ümidini vermemektedir. 

ÎSMET USLU (Seyhan) — «Başkanın kelle
sini isteriz» diyen siz değil misiniz? 

RElS — Karşılıklı konuşmıyalım. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Uslu

sunuz, uslu duralım. 
İSMET USLU (Seyhan) — Ben de usluyum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İki Ma

yıs s'eçimleine Hükümetin verdiği mânaya işti
rak etmediğimizi de açıklamaya mecburuz. Hü
kümet beyannamesinde muhalefeti anarşist ha
reketlerle itham ederken milyonlarca vatanda
şın muhalefete rey verdiğini unutmaktadır. Eğer 
verilen reyler bir partinin hattı hareketinin 
mutlak mânada tasvibi şeklinde telâkki edilirse 

. 1954 C : 1 
bu milyonlarca vatandaşın da anarşist hareket
leri tasvibettiğini kabul etmek mantıkî bir za
ruret olur. Milyonlarca vatandaşı bu tarzda it
ham etmeye Hükümetin cesaret edeceğini hiç 

I ummuyorum. 
I İSMET USLU (Seyhan) — Para sarfettiniz, 
I para... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Ben mi 
sarf ettim? 

RElS — Dört dakikanız kaldı, devam ediniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Grup 

adına konuşuyorum. Grup adına yapılan konuş
malar için dakika ile tahdit kabul "edilmemiştir. 
Bendeniz teamülü hatırlatırım. Başkanlıkta 
yenisiniz. 

RElS — Evet efendim, devam ediniz. Zama
nı gelince bu iş üzerinde tekrar duracağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri; Hükümet programlarının, nor
mal olarak, memleketin iç, dış ve malî - iktisadi 
politikasna ait meselelerle ve alelûmum âmme 
hizmet ve faaliyetlerinin hangi ana görüş ve 
istikamette ele alınacağını ve bu sahalarda gi
rişilecek icraat ve ittihaz edilecek tedbirleri 
ihtiva etm'esi lâzmıgeldiği nazarı itibara alındı
ğı ânda Başbakanın iki gün evvel söylediği söz
lere bir program mâna ve değeri vermek ma
alesef mümkün değildir. 

Yakın siyasi tarihimizin hâdiseleri gözümü
zün önünde durmaktadır. Geçmişin kötülükle
rini sayıp dökmek, hatalarını misal olarak gös
termek, ölçülerini esas almak gibi geri ve za
rarlı bir müdafaa ve politika metodunu bir ta
rafa bırakarak memleketin hayati dâvalarına 
Meclis olarak elkoymak ve çare aramak mevki
inde bulunuyoruz. Böyle bir vazife anlayışiyle 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu adı
na Hükümeti Meclisin itimat toyuna başvurma
dan evvel aşağıdaki mühim ve millî meseleler 
hakkındaki görüşlerini açıklamaya davet edi-
yorua ; 

I - iktidar, iki Mayıs seçimleri sonuçları 
muvacehesinde seçim sisteminin millî iradenin 
doğru ve âdil bir şekilde temsiline imkân ver
mediğine ve rejim dâvalarımızın ana meseleleri
nin başında Seçim Kanununun doğru temsile 
imkân verecek şekilde değiştirilmesi meselesi
nin bulunduğuna kani midir? 

II - iktidar, memleketin, Devlet Başkanının 
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dahi parti politikasına sürüklenmesine imkân 
veren bir Anayasa ve rejim buhraniyle karşı 
karşıya olduğunu kabul ediyor mu? : 

III - İktidar, mahkemelerin istiklâli ve hâ-
kimlerin teminatı meselesinin kökünden halli 
için adalet teşkilâtını Hükümetin nüfuz ve mü
dahalesinden kurtarmak üzere bir yüksek hâ
kimler meclisi teşkilini düşünüyor mu? 

IV - Anayasaya aykırı ve antidemokratik ı 
mevzuatın hükümsüz hale getirilmesini ve bir 
daha bu şekilde kanun çıkmaması çin bir anayasa ı 
mahkemesi kurulmasını zaruri görüyor mu? 

V - Hükümet, memurlar statüsünü teminatlı j 
bir ha;le getirmek lüzum ve zaruretini kabul | 
ediyor mu? 

VI - İlk tahsil işinin kökünden halli ve alel-
ûmum halk kültürünün yükseltilmesi için ha- I 
zırlanmış bir program var mıdır? Bu husus
larda alınması düşünülen tedbirler nelerdir? 

(Soldan bravo sesleri). 
VII - Sağlık ve içtimai yardım sahasında 

22 milyon vatandaşı istihdaf ve ihata edecek 
ne gibi tedbirler alınacaktır? Bu mevzuda mu
asır milletlerin tatbik ettiği metotlardan isti
fade edilerek hazırlanmış bir program var mıdır? 

VIII - Alelûmum iktisadi meselelerimizi iha
ta edecek bir «plân - program» hazırlanması 
düşünülüyor mu? Sanayileşme ve mahsulleri
mizi değerlendirme hususundaki tedbirler neler 
olacaktır 

IX - Dış ticaret ve tediye muvazenesi saha
sında karşılaşılan güçlüklerin hangi tedbirlerle 
bertaraf edileceği düşünülmekte midir? Hükü
metin bu hususta almayı düşündüğü tedbirler 
nelerdir! 

X - Paramızın değerini sağlamlaştırmak 
halline mecbur olduğumuz en mühim mesele 
olduğu kanaatindeyim. 

XI - Hayat pahalılığının, siyasi bir mesele 
olmadığını vatandaşın yaşama hakkına taallûk 
ettiğini ve yoktur demekle ortadan kalkmıya-
eağmı kabul ederek esaslı tedbirler alınması 
zaruretine Hükümet kani değil midir? Ve bu 
hususta ne gibi tedbirler ne olacaktır? 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyetçi Millet 
Partisinin Hükümet programı üzerindeki görüş
lerini ana hatlariyle ifade etmiş bulunuyorum. 
Şimdi kısaca dış politika mevzuuna temas ede- I 
ceğim. - j 

1954 0 : 1 
Birleşmiş Milletler idealine samimiyetle bağlı 

kalmamıza parti olarak taraftarız. Müttefikleri
mizle, başta Amerika olmak üzere, sıkı münase
betler tesis ve idame etmemize şiddetle tarafta
rız. Hükümetin bu mevzuda haklarımızı koru
yacak bir tarzda alacağı tedbirlere daima müza
hir olacağımızı buradan ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet programının 
mazinin tahliline taallûk eden satırlarının ümit 
kırıcı havasına rağmen ilerde daha mutedil bir 
hattı hareket takibedeceği ümidi ile kendisine 
muvaffakiyet temenni etmeyi bir vazife sayarız. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Demokrat Parti. Meclis Grupu adı
na Samet Ağaoğlu. 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 
ADINA SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Anayasa hükümlerine 
göre umuumi seçimlerden sonra Hükümet istifa 
etti. Yine Anayasa hükümlerine göre siyasetini 
takip edeceği hattı hareketini gösteren progra
mını hazırladı; Büyük Millet Meclisine takdim 
etti. Şimdi onun müzakeresi yapılıyor. Ben söz 
alıncaya kadar muhalif partiler mensubu ha
tipler ve iki müstakil milletvekili arkadaşımız 
konuştular, mütalâalarını bildirdiler. 

Şimdi ben program hakkında- ve zaruri ola
rak muhalefet gruplarına mensup bâzı hatip 
arkadaşlarımızın ortaya attıkları mütalâalar 
üzerinde grupuınuz namına konuşmak mevki-
indeyim. Şayet muhalefetin ortaya attığı mü
talâalar, hatiplerin cümlece malûm tabiat ve 
mizaçları itibariyle mevcut üslûp farkları müs
tesna, dört seneden beri takibettikleri metodun 
hemen hemen aynı olmasaydı mâruzâtım çok 
kısa olacak, hattâ bir cümleden ibaret buluna
cak ve diyecektim ki Hükümetin hazırladığı 
program Demokrat Parti programına tamamen 
uygundur, tasvibediyoruz. 

Fakat, mâruzâtımı biraz uzatmaya mecbur 
kalacağım ve sebebini de böylece arz etmek mec
buriyetindeyim. Tekrar ediyorum; bir iki saat
ten beri muhalefet grupu hatiplerinin ortaya 
atmış oldukları iddia ve mütalâalar, 4 seneden 
beri çok çetin mücadelelerini yaptığımız, yüksek 
huzurunuza biraz tereddütle kullanacağım, dema
gojik yolda halâ saplı kaldıklarını göstermek
tedir, bunu yeni girdiğimiz bir devrenin daha 
başındayken ifade etmeyi faydalı ve zaruri gö
rüyorum. (Bravo sesleri) 
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îzîn verirseniz, size bundan iki buçuk ay ev

vel 1954 Bütçesinin müzakeresi sırasında, yine 
Demokrat Parti Grupu adına mütalâalarımızı 
arz ederken muhalefet saflarından, benîm sarilik 
yaptığım yolunda vaki iddialara karşı cevap ver
mek mevkiinde kaldığım zaman, iki parmağım] 
kaldırarak, iki ay kaldı, sabrediniz dediğimi 
hatırlatacağım. (Alkışlar). 

îkî ay geçti ve benim o zamanki sözlerim, 
parmak işareti ile gösterdiğim iki ayın, o zaman 
ifade ettiği mânası tamamen) tahakkuk etti. O za
man da söylediğim gibi o günü, Türk milleti 
yeni1 iktidarın yalnız maddi icraatı karşısında 
değil, mânevi icraatı kargısında da vereceği hük
mü hazırlayordu o iki ay geçti ve Türk Milleti 
katî hükmünü vermiş bulundu arkadaşlar. (Al
kışlar). 

Şunu da yine başta arz etmek mecburiyetin
deyim ki; Osman Bölükbaşı 'nın edajd siyasisinde 
kendisine biraz kendine çeki düzen vermeye 
çalışmakla beraber müşahede ettiğim, hissetiğim 
bir gurur hali var! Bu gurur hali; her halde 
muhalefeti, Türk milletinin muhalefetini temsil 
etmesinden ileri gelmiyor, çünkü geçen iki ay 
içinde muhalefet, Türk milletinin katî hükmü 
ile bugünkü vaziyete düştü, af buyurun arkadaş
lar; o halde Bölükbaşı'nm gururu harabeler ara
sında yaşarken incir ağacının gururuna benzet
mektedir, (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar). 

Şimdi muhalefetin ortaya attığı iddialara 
kısa kısa cevap]er vermeye çalışacağım. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımızdan bahse
deceğim : Derhal tebarüz ettireyim ki, üslûbu na
zikti. Ama söze başlarken, dediğim gibi haki
katen 4 seneden beri Cumhuriyet Halk Partisi 
saflarında, değişik üslûp tarzlarına rağmen mü
şahede ettiğimiz aynı noktai nazarlar aynı metot
larla ileri sürüp durda. Şöyle bir cümle kulla
nıyor : «Bırakılmış zaman içinde önemle programı 
inceledik.» Arkadaşımız hukukçudur. Parti
sinde de hukukçular vardır. Anayasa zaman 
bırakmıyor. Anayasaya göre Hükümet kurul
duktan sonra bir hafta içinde programı okunur 
ve müzakeresine geçilir. Şayet muhalefete 48 
saat mühlet verilmiş ise buna teşekkür etmek lâ-
zımgelir ve tenkidx sebebi olmaması icabederdi. 
(Soldan, alkışlar). Bunu ince bir nokta olduğu 
için söylüyorum. 

Yine Server Somuncuoğlu arkadaşımız; De-
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• mokrat Parti seçim beyannamesi neşretmedi, 

halbuki demokratik memleketlerde bu bir tea
müldür, diyorlar. Kim diyor bunu arkadaşlar? 
Filân memleketin taamülü budur, falan mem
leketin temamülü de şudur. Yoksa yeknesak bir 
kaide yoktur. Biz demokrasi teamüllerimizin 
esasını evvelâ kanunlarımızda arıyacağız. Ka
nunlarımızda ise, seçimlere girerken partilerin 
muhakak surette seçim beyannamesi neşredece
ği hakkında her hangi bir hüküm var mı? Şa
yet seçim beyannamesi neşretmemekten müte
vellit bir zarar melhuz ise, niye endişe ediyor-

j 1ar, o bize müteveccihtir, iktidar partisi Türk 
î milletinin huzuruna ne yapacağını bildirmeden 
! çıktı demektir. Ona rağmen Türk milleti kahir 

bir tarzda bizi tuttu ise beyhude yere bu müta
lâalara niçin gidiyorlar. Yormasınlar kendile
rini. (Soldan alkışlar). 

1950 - 1954 arası, programda ve Sayın Baş
vekilin nutkunda bir intikal devri idi, mazide kal
dı. Ama bu söze programın ta başından mazi
den bahsetmek suretiyle Hükümet kendi sözüne 
riayet etmiyor diyor Server Somuncuoğlu. Hatır
latırım arkadaşlar; 1950 nin ilk celsesinden bfc-
ri Halk Partisi maziyi unutturmaya çalışmıştır. 
Sözlerime başlarken dedim ki, aynı metofe Söz
cü aynı metoda gidiyor; niçin maziyi hatırlı
yorsunuz diyor! Hatırladığımız lâalettâyin bir 
mazi değildir. 1954 iki Mayıs seçimlerinde de 
bütün zihniyet ve metoduyle tekrar meydana 
çıkmış olan bir metotlar mazisi, haksızlıklar, 
zulümler ve istipdatlar mazisidir. (Soldan alkış
lar.) Eğer bunu hatırlıyorsak, hatırlamak lâ-
zımgeldiği içindir. Sorarım arkadaşlar, Türk 
milletinin tarihinden bu sayfaları çıkaracak mı
yız? Memlekete demokrasi geldi, muhtelif par
tiler kuruldu, bu partilerden birisi de C. H. P. 
dir diye Türk milletinin tarihinden 1946 se
çimlerindeki vicdanlara ve hürriyetlere müda
hale hâdisesini çıkaracak mıyız? (Soldan asla 
sesleri) Memleketin örfi idarelerle senelerce ida
re edildiğini inkâr mı edeceğiz? Bunlar yoktu, 
rüya mı idi? Diyeceğiz. Hayır arkadaşlar. Tari
himizin içindeki karanlık devirleri daima hatır-
lıyacağız, ahlâki bir kaide olarak hatırlıyaca-
ğız. Ensali âtiyenin bugünkü demokratik ve 
hürriyet nizamını ne kadar uzun, sert, acı mü
cadelelerle elde edilmiş olduğunu unutmaması 
için hatırlıyacağız. (Bravo sesleri ve soldan al
kışlar.) 
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Bir daha avdet etmesin diye, bir daha fırsat

lardan istifade ederek memleketin mukaddera
tına bir insanın veya bir avuç insanın kayıtsız 
şartsuz hâkim olmak hevesine kapılmaması için 
hatırlıyacağız. (Soldan alkışlar) 

Şahıslar hakkında tezyifkâr konuşulduğun
dan bahsıetti. Affedersiniz biraz uzatıyorum. 
Fakat başlangıçta bu uzatmaya biraz da ihtiyaç 
vardır. Tamamiyle hürmetkârane arz ediyorum. 
Bu belki de muhalefete bir istikamet verecektir. 
Şahıslar hakkında, Hükümet programında tek 
ağır kelime, ve tek ağır vasıf yoktur. Göstersin
ler sözlerimi geri alayım. Program diyorsa ki, 
vaktiyle demokratik rejimin aleyhinde idiler; 
öyle değil midir? 

iktidar muhalefeti daima hatalı çıkarıyor, 
diyor; bu söze aklımız 'ermedi. Şu kadarcık bir 
mukabeleyi biraz mazur görsünler. Dört sene
den beri bütün icraatımızı haksız çıkardılar, 
her şeyi inkâr ettiler. Bıraksınlar da biz de ken
dilerini biraz haksız çıkartalım. Bunda kuşku
lanmaya ne lüzum var? 

Sonra, hafızalarınızı çok yakın bir 
maziye getirmek, isterim. Seçim propa
gandası, esnasında, daha 25 gün ev-
vel, otuz gün evvel takibettikleri metot
lar ve kullandıkları ifadeler korkunçtu arka
daşlar. Dairei intihabiyem olan Akhisar'a git
miştim. Millî Mücadele tarihimizin en kanlı ve 
şehametli destanları burada yazılmıştı. Seçim 
propagandası esnasında burada da konuştular. 
Kendilerini dinliyenler. arasında kendi partile
rine mensup olan insanlar ve bitaraflar da var
dı. Dinliyenlerin büyük bir kısmı o cephede, 
Millî Mücadelede döğüşmüş insanlardı. Partil'e-
rinin en mesul adamı; Demokrat Part i burasını 
Yunan köyü yapacaktır, demekten çekinmedi. 

Server Somuncuoğlu niçin kızıyor? Şimdi 
bâzı kelimeler kullanılmışsa! Seçim propagan
daları esnasında C. H. Partisi ve diğer partinin 
kullandığı m'etot, konuşma tarzları ve takibet-
tiği yollar hakikaten arkadaşlar. Büyük Meclisi
nizin ileride üzerinde duracağı bir mesele teş
kil eder. Acaba bunlar seçim propagandasının 
tabiî hududu içinde midirler? Türk milletinin 
vicdanından doğmuş bir iktidarı senetsiz, sepet
siz, hiçbir delil olmadan, vatanın en kıymetli 
hazinelerini satacaktır, diye itham etmek han
gi meşru propaganda anlayışının içine girer? 
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Server Somuncuoğlu neden kızıyor? Bizim 

yüreklerimiz kanlıdır. Sizin olmaması icabeder! 
Seçimlerde 'elem verici hâdiseler olmadı ise 

bu muhalefetin kanunlara riayetindendir dedi
ler. Hayır arkadaşlar. Ben, muhalefet topyekûn 
kanunlara riayet etmedi diyemem. Fakat muha
lefet namına resmen konuşan onun en salahiyet
li başı Türk Milletinin karşısına çıkar ve derse-
ki; bunlar vatanın en kıymetli hazinelerini sata
caklar, bunlar kapitülâsyonları getirecekler, bu, 
kalkın ey ehli vatan demekten başka bir şey de
ğildir; kapitülâsyonlar geliyor, kıymetli hazine
ler iktidar tarafından satılıyor, o halde bunun 
cevabı isyandan ibarettir. Bütün Türk milleti
nin büyük ve tarihî akliselimi 2 Mayıs seçim
lerinde de kendini gösterdi, 'Tarifliler boyunca 
büyük devletler kurmuş ve idare etmiş olan mil
letin her hücresine verasetle intikal eden aklise
limi ve emniyet işlerinde soğukkanlı hareket 
etmek hassasıdır ki, 2 Mayıs seçimlerini bildiği
niz şekilde tecelli etmesine sebep olmuştur. 
(Soldan : Bravo sesleri, alkışlar). Bunu iyi bi
lelim arkadaşlar! 

Programda kaza kuvveti hakkındaki sözler 
müphem dediler. Yok arkadaşlar, bir müphem-
lik yok. Hükümet bir program getiriyor. O 
program, meselelerin, aktüel dâvaların bir kıs
mını teferruatlı, bir kısmını daha az teferru
atlı olarak sırlamaktadır. Bu programda Dev
letimizin âmme işleri, cemiyet işlerine taallûk 
eden bütün meseleler yer almıştır. 

Bu programda Hükümet diyor ki, bir adli 
meselemiz var ve derhal adliye mensuplarının 
en büyük kısmının vazifelerini vicdanlarının 
emrettiği şekilde büyük bir hassasiyetle ifa et
tiklerini ilâve ediyor Gayet doğru ve ihtiyatlı 
konuşuyor. 

Memur meselesine aynı şekilde temas edi
yor. Devletimizin ve cemiyetimizin bir memur
lar meselesi vardır. Fakat bunun nasıl halledi
leceğini göstermiyor, esasen gösteremez de! 
Çünkü, bütün bu meseleler cemiyetin ve Dev
letin o kadar girift meseleleridir ki, bunları 
Yüksek Meclisin evvelden bâzı direktifleri ol
madan şöyle yapacağım, böyle yapacağım, diye 
mütalâa serdederek hareket etmesi basiretli bir 
Hükümet için katiyen düşünülebilir bir hare
ket tarzı olamaz. 

Sonra not ettim söylemiyeceğim.. (Söyle, 
söyle sesleri) Birtakım fenalıkların gelmesin-
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den korkuluyormuş! Hani onu dinlerken aklı
ma geldi, Nasreddin Hoca'nm içtiği şarap gibi! 
Sizin zamanınızda yapılanlardan daha büyük 
fenalık nasıl olur? 

Sırf metoda işaret etmek için arz ediyorum. 
Anayasa meselesi üzerinde her iki muha

lif parti sözcüsü de durdu. Anayasaya aykırı 
kanunlar çıkarılmasına, Anayasa mahkemesi 
teşkiline temas ettiler. 

Yürütelim arkadaşlar, bu mevzuları yürüte
lim. Bir anayasa mahkemesi teşkil edelim, hattâ 
onun üstünde başka mahkemeler kuralım. Bu 
!gün dünyada Demokrasi dışında tek fikir kal
madı. En müstebit memleketlerden en hür ida
relere kadar hepsi demokrasiye istjnadetmek-
tedirler. Şayet İngiltere'de Anayasa mahkemesi 
yoksa İngiltere'de demokrasi mevcut değil 
midir? Bunlar teknik mevzulardır; her zaman 
ortyaa atmak hata olur. Ve şimdiden sonra bu 
hatadan içtinabetmek lâzımdır. Demokrasi bir 
milletin kendi kedini idare etmesi rejimidir. En 
kaba, ilk mekteplerden itibaren okutulan değişmez 
kaide budur. Türkiye'de Türk milleti kendi 
kendini idare etmeye başlamıştır. Büyük Millet 
Meclisi 1950 ve 1954 senelerinde en hür millet 
reyile toplanmış bulunmaktadır. 

Matbuat tamamen hürriyet içerisindedir. 
Hürriyet içinde çeşitli partilerin, kongreleri 
senede en az bir defa toplanmakta ve memleket 
işlerini, Hükümetin, Devletin işlerini görüşüp 
gözden geçirmekte, tenkitlerini yapmaktadır. 
İşte demokrasi budur. Bunun dışında şu ve bu 
iddialar bir rejim meselesi olarak ileri sürmek 
hata olur. 

Bir noktaya daha, dış politika hakkındaki 
fikirlerine temas etmek istiyorum. Dış politi
kada iktidar ile beraberiz demiş olmalarına, 
rağmen müttefikler arasında şu kavgalar bir 
bitse, diye bir cümle kullandılar. Ben yerlerin
de olsaydım böyle konuşmazdım. Çünki çeşitli 
tefsirlere yol açabilir. 

Şimdi iktisadi meselelere geçiyorum. Bugü
ne kadar bu kürsüden mütaaddit defalar bir
çok hatip tarafından, bir plân yoktur, bir prog
ram yoktur, plânlara bağlamak lâzımdır, prog
ramlara bağlamak lâzımdır, diye konuşulmuş
tur. Hangi programlar? Hangi plânlar? Kendi
lerinin yaptığı beş senelik programlara mı? 
Plân ve program mefhumunu gayet iyi idrak 
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etmek lâzımdır. Totaliter rejimlerin plân ve 
programları başka türlüdür, gelecek Hükümet
leri angaje eder, doğmamış çocukları angaje 
eder. (Gülüşmeler) 20 senelik plânlar yaparlar. 
Demokratik rejimlerde ise plân her şeyden ev
vel partilerin programlarıdır, arkadaşlar. Bu 
programın tatbiki hususunda partinin progra
mı dışına katiyen çıkılmamak suretiyle her ge
len Hükümetin, öne alacağı meseleler vardır, 
arkaya bırakacağı meseleler vardır. Derhal arz 
edeyim, yalnız arz ettiğim şekilde plân anlayı
şını tenkidediyorum. Korkarım ki, içlerinden 
birisi, Samet plansızlık fikrindedir, diye yazar. 
Hayır... Yalnız anladığınız mânada plân fikri
nin aleyhindeyim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —• İşleri yok ki, plânları olsun. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — O da 
var, birazdan geleceğim oraya... Hükümet ikti
sadi edebiyatından, hayat pahalılığı mevzuunu 
çıkarmıştır, dediler. 

Bir partinin grupu namına konuşulurken 
kelimelere çok dikkat etmek lâzımdır. 

Demek ki, program da iktisadi meselelere 
ait bütün o kısımları edebiyattan mı addediyor
lar? öyle mi? nasıl olur? Dört seneden beri 
başlamış bir iktisadi gelişmenin devamını gös
teren bir program karşısındayız. 

Dört seneden beri yapılmış olan nihayetsiz 
iktisadi işler vardır, tohumları atılmış nihayet
siz, iktisadi işler var nihayet plân halinde ve 
tahakkuk etmesi için tedbirleri alınmış birçok 
işler var. Bütün bunlar bir edebiyattan mı iba
rettir? 

Seçimlerde birçok Halk Partisi hatiplerini 
kâğıt üstünde fabrikalar diye bir şeyler söyle
diklerini hatırlıyorum. Bunu yazan eski Tica-
caret Vekillerindendir, gittiğimiz yerlerde bize 
bunlara ne dersiniz? Diye sordular. Fakat bun
ları şakaya vermekten başka çare yok, ciddî 
konuşmak mümkün değil... Dedik ki : Ne âlâ 
işler bunlar. Yaptığımız birçok mukaveleler 
var, ecnebi firmalarla alâkalıdır; Almanlar, İn
gilizler, Fransızlarla alâkalı. Demek ki, kendi 
halkımız gibi onların da gözünü boyuyoruz, 
aldatıyoruz. Bundan daha iyi idare, bundan da
ha iyi Hükümet mi istersiniz? Dünyayı aldatı
yoruz. (Soldan, alkışlar, gülüşmeler.) 

Muhalefetimizin bir itiyadı vardır, müşahe
deleri teşmil eder. Meselâ aile reisi ıstırap 
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içindedir, diyor. Bütün Türk aile reisleri namı
na konuşuyor. Türkiyenin % 85 i köylüdür. Şe
hirlerde yaşıyanlarm büyük bir kısmı tüccar... 
Akrabası, taallûkatı kazanıyor. Yüksek memur
lar başka. O halde hangi aile reisi ıstırap çeki
yor. İktisatçı arkadaşıma şunu söyliyeyim, Hü
kümet programı tenkid edilirken çıkıp anonim 
olarak teke irca etmek suretiyle ıstırap çeken 
aile reisinden bahsetmesi makbul bir metot de
ğildir. Parlamentarizmde iyi karşılanmaz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Daha genç
tir, hoş gör. (Soldan, gülüşmeler.) 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
Halk Partisinin tenkidlerinden bir noktaya da
ha ilişeceğim. 

Yabancı Sermaye ve Petrol Kanunu hakkında 
Halk Partisi sözcüsü biz Yüksek Mecliste bu ka
nunlar müzakere edilirken serdettiğimiz müta
lâaları aynen muhafaza edeceğiz, dediler. 

Size hafızalarımızdan henüz silinîmiyen, Halk 
Partsi Liderinin daha bir an evvel memleketin 
dört bucağını dolaşarak söylediği sözleri hatırlat
mak istiyorum. 

Kendileri bu sözleriyle kendi reislerinin se
çim propagandasında tuttuğu rejimi, yolu tekzip 
etmiş bulunuyorlar, bu yolda devam etsinler. 
(Soldan, bravo sesleri), İyi bir merhale kazanıl
mış demektir. 

Muhterem Hikmet Bayur'un bir cümlesinden 
aldığım ilham ile ona iki cümle ilâve etmek için 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Bir memlekette 'huzur ve sükûnu yıkmak isti-
yen bir takım fikir ve nazariyelerin metotlarına 
temas ederek hürriyet istemek suretiyle anarşiyi 
davet etmek, anarşi olduktan sonra da emellere 
vâsıl olmaktan bahsettiler. Tamamen doğrudur 
dedikleri'. 

Arkadaşlar; maalesef memleketimizde dört 
seneden beri bu çeşit bir mücadele çok şiddetli 
olarak cereyan etmiştir. Onuncu Büyük Millet 
Meclisinin bu çeşit bir mücadelenin memlekette 
hürriyetsizlik nizamını davet edeceğini tamamen 
idrâk edeceğinizden eminiz. Bana izin veriniz 
merhum babamın bir sözünü hatırlatayım. Ders
lerinde talebelerine söyledi. «Hürriyet; hakiki 
hürriyet; havadaki, havai nesimideki rutubettir.» 
derdi. Havanın rutubeti alındığı takdirde o ha
va teneffüs edilmez Eğer bir memlekette anarşik 
bir manzara varsa, bir memlekette çeşitli fikirler 

.1954 0 : 1 
kayıtsız ve şartsız revaç buluyorsa o memlekette 
hürriyet havasının rutubeti alınmış demektir'. 

O memleketin vatandaşları artık bu hava
yı teneffüs edemezler ve hakiki istipdat gelmiş 
olur. Hürriyetimizi muhakkak muhafaza etmek 
mecburiyetindeyiz, her ne pahasına olursa olsun. 
Hürriyetimizi muhafazanın temel şartı anarşi ve 
istibdadı her çeşit temayülleri ile kovmaktır arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Geliyorum C. M. P. sözcüsünün sözlerinp. Di
yebilirim ki, C. M. P. sözcüsü 1950 seçimleri 
yapıldıktan sonra bir nutuk yazdı, bu nutku ez
berledi, kâh yazılı olarak okumakta, kâh ezberden 
olarak söylemektedir. (Soldan, gülüşmeler, bravo 
sesleri , alkışlar). 

Tek nutuktan ibaret. Açınız, zahmet buyuru
nuz, zabıtları açınız arkadaşlar, Şayet bugün bir-
buçuk saat zarfında söyledikleri sözlerin - za
bıtlar burada - yüzde yetmiş beşini eski nutuk
larında bulmazsanız ben sözlerimden rucu edece
ğim. Yüzde yetmiş beşi eski nutuklarında var
dır ve onları mütemadiyen tekrar edüp duruyor. 
Metot tek metot: Demokrat Parti muhalefette ne 
söyledi ise orada yazılıdır. Adnan Menderes ne 
söylemiştir; O zaman partimizin penel başkanı 
Sayın Reisicumhur Celâl Bayar ne söylemiştir 
hepsi yazılıdır. Hafızasında da vardır. Ezber
den de bunları söyler. Hepsi orada yazılıdır. 
Bunları tekrar eder durur ve ondan sonra mev
cut hareketlerle onları mukayese etmeye kalkar. 

Nasıl bu mukayeseyi yaparsınız? 1946 da ha
kikaten bu memlekette vatandaş ve insan hak ve 
hürriyetlerine kayıtsız şartsız ve pervasız müda
hale etmekte tereddüt etmiyen bir zihniyet hâkim 
idi. O zihniyetin hâkim olduğu devrin şartlan, 
o zihniyetin ebediyen sernügûn olup gittiği de
virlerin şartl ariyle mukayese edilemez. Neyi ne 
ile mukayese ediyor Cumhuriyetçi Millet Parti
sinin, hatibi? 

Sonra diyor ki ; Demokrat Parti Hükümeti
nin program nutku bir mücadele rutkudur. Bu 
nutkun böyle olması icabettiğini, bizzat kendi-

: sinin saatlerce süren şu son mücadele nutku 
I gösterir. Mücadelenin bitmediğini kendi nutuk

larından da anlamak kaabildir. İktidarı illâ 
I yıkmak istiyen bir zihniyetin şu arzusuna kar

şı, mazide beraber geçen günler sırasında bir
takım ikballeri tahayyül etmiş, fakat hüsrana 
düşmüş insanların bu tarzda konuşmalarına, 
sözlerine karşı şiddetle mücadele etmek lâzım-
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dır. Çünkü arkadaşlar siyaset bu değildir. (Sol- j 
dan, alkışlar). j 

Sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi sözcüsü, j 
bu kürsünün çok alıştığı bir metotla, mütema- I 
diyen tenkid eder. Beyenmez. Fakat ne ya- \ 
pılması lâzımgeldiği hakkında da hiçbir şey j 
söylemez. Büyük Millet Meclisi zabıtlarını açın, I 
Kavanin Müdürlüğüne gidip evrakı tetkik edin, ! 
Meclis Genel Sekreterine sorun, Osman Bölük- ' 
başı'nın kaç kanun teklifi vardır? Mahkemeler .; 
teminatsız diyorlar. Elinizi kolunuzu bağlayan I 
mı var? Bir kanun teklifi yapsanıza... Kafanız j 
kızdığı zaman, icabettiği zaman en ağır keli- j 
melerle en şiddetli tarzda hücum ettiğinizi bü- ı 
tün Meclis ve Türkiye bilmektedir. Osman Bö- i 
lükbaşı Cumhuriyetçi Millet Partisini kanun I 
teklif etmekten neden geri bırakıyor? Kanun- j 
lar teklif etsin, o kanular üzerinde konuşalım. 
Kanunlar teklif edebilmek her şevden evvel bîr 
mizaç meselesidir ve çok soğukkanlı olmak lâ
zımdır. Arkasından tekniğini bilmek lâzımdır. 
Arkasından da özünü. Bölükbaşı'nm sabrı yoktur 
özünü öğrenmeye. (Alkışlar). Rejim çeşmesi 
diye bir tâbir kullandı, her halde içimizde bulu- i 
nan Saym Hocam Faruk Nafiz Çamlıbel'in yü
reği burkulmuştur. Yoksa çoban çeşmesine na
zire mi yazıyor? (Gülüşmeler). Rejim çeşmesi 
tâbirleri ciddî değildr. 

Sonra bir cümlesi çok tehlikelidir, kelimeyi" 
bilerek konuşuyorum tehlikeli kelimesini bilerek 
not ettim. Arkadaşlarım bilirler ki, burada | 
her çıkışımda sözlerimin partimi ve onun Hükü
metini ilzam etmemesi için ölçülü kullanır ve çok 
dikkatli konuşurum. Bu tehlikeli kelimesini de 
çok dikkatle not etmiş bulunuyorum. 

Diyor ki; Sayın Adnan Menderes'in vaktiyle 
demin söylediğim şartlar içerisinde söylediği bir 
cümleyi alarak bir miktar muhalif mebus seçtir-
mekle demokrasi kurulmuş olmaz diyor. Bu cüm
le üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır arka- ı 
daşlar. Bakınız bühtan ve iftiralar nerelere ka-
dar gidiyor?. Ne kadar pervasız bir hal almak- 1 
tadır?. Sırf bu hususu açıklamak için bu nokta
ya temas ediyorum. Arkadaşlar, 2 Mayıs seçim
leri Türk milletinin ve bütün dünyanın gözü 
önünde yapılmıştır. Türk milleti, geçen devreden 
beri, yapılan bin bir iftira ve bühtanlara cevap 
vermek üzere % 90 gibi büyük bir ekseriyetle 
sandık başlarına koşmuş ve vicdanının sesini ora- I 
ya getirmiştir. Şimdi onun içinden çıkmış, çıka-
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bilmiş olan 20 - 30 muhalif mebustan birisi böy
le konuşuyor. Bu işin hakikat tarafı arkadaşlar. 
Şakasına gelince, seçilmiş olanlar arasında eli
mizde imkân olsa idi seçtirmiyeceklerimiz mev
cut! Eğer şimdi kendileri burada olsalardı, bu 
ima etmek, istediklerimin tam tekzibidir. 

Son günlerde çok ele alman ve keskin bir si
lâh halinde kullanılan bir memur meselesi var. 
Şöyle propaganda yapıyorlar: Demokrat Parti ik
tidarı seçimlerde kendisine muhalif rey vermiş 
olan memurlarla, seçimlerde karşı taraftan aday 
gösterilmiş olan memurları kayıtsız şartsız tasfi
ye edecek. Bu, evvelâ bir iftiradır. 

Hükümet programında buna ait bir mevzu 
yoktur. Hükümet programın bir kısmında o da 
pek cüzi bir kısım memurların adaylık hakkını 
kullanırken memuriyet sıfatını unutmuş olma
sından bahsedilmektedir. Bunun misallerini he
piniz hatırlarsınız, şikâyet vardır. Ve onun. ted
birleri üzerinde mütalâa vardır. Fakat Hükümet 
programında tedbir olarak tek bir kelime yoktur. 
Ben söyliyeyim : Niçin askerlerimiz seçimden şu 
kadar ay evvel istifa etmek mecburiyetindedir de 
memurlarımız değildir . Elbette memur ve hâ
kimlerimiz, memuriyet, ve hekimliklerini terkedip 
yepyeni bir hayatın içine girerken atılmak iste
dikleri siyasi hayatın bütün mesuliyet ve tehli
kelerini göze almalıdırlar. Bunun için de yerle
rinden çekilmelidirler. Bu bir ıstıraptır ve el
bette halletmek icabeder. 

Bâzı memurlar hakkında alınmış olan şiddetli 
tedbirler mevzuubahis olabilir. Bunlar istisna
dır. Meselâ birisi var, elinde bir sır varmış gibi 
bir eda ile, bu sırları ifşa edersem Hükümet şöy
le bir vaziyete düşer diye, seçim propagandası 
yapıyor, Hükümet icraatım sahte diye gösteriyor. 
Kendi vekilini cehaletle itham ediyor. Kanun me
murun siyasetle uğraşmasını yasak etmekle adaylı
ğı esnasında yapabileceği propaganda ve müca
delenin hududunu çizmiş bulunuyor. Bu hudu
dun idrak edilmesi lâzımdır. îdrak etmiyen me
murun elbetteki memur olmaması da icabeder. 
Bu idrak içinde bûlunmıyanlar Allah'a hamdol-
sun ki pek azdır. 

Büyük memur kitlemizi, vazifelerini dürüst
lükle ifa eden büyük memur kitlemizi böyle bir 
ithamdan tenzih etmek mevkiindeyiz. Şunu der
hal ilâve edeyim, memur meselesini yalnız bir 
zaviyesinden değil, Devletimizin demokratik 
zihniyet, demokratik prensipler dâhilinde yeni-
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den ıslah ve tanzimi meselesi içinde mütalâa et
mek lâzımdır. Hükümetin kararlarından birisi de 
budur. Zaten daha evvel Hükümet bu mevzu 
üzerinde mâruzâtta bulunmuştur. Mesele bundan 
ibarettir. 

Dün bir makale okudum, hoşuma gitti. Fran
sa'da bir siyaset adamının sözü, diyor ki, benim 
fikrimde olmıyan, bana siyaseten hasım olan 'in
sanları zorla çalıştıracak değilim... Bu söz, hepi
nizin bildiği Heryo'nundur. Başka memleketler 
bu. meseleyi halletmişlerdir. 

Osman Bölükbaşı itham ediyor, bizi. Eski 
itiyatların tesiri altındasınız, diyor, zihniyet de
ğişikliği kolay değildir, diyor. Beraberiz; zihni
yet değişikliği kolay değildir. Bakınız kendisini 
bir türlü değiştiremiyor arkadaşlar, dikkat edi
niz, (soldan gülüşmeler) Bir türlü değiştiremi
yor. Vicdanının derinliklerinde yalnız başına 
kaldığı zaman, kendisini böyle konuşmaya sevk-
eden hislerden kurtulması mümkün olsaydı de
ğiştiremediği fena itiyatların tesiri altında ol
duğunu kend'isi de itiraf ederdi arkadaşlar. 
C. M. Partisinin sözcüsü evamiri aşıere gibi Hü
kümetten sualler soruyor : 

Bir yüksek hâkimler meclisi düşünüyor mu 
Hükümet? 

Anayasa Mahkemesi kurulmasını düşünüyor 
mu Hükümet? 

Düşünmüyor. Ne olacak? Parzedin düşünmü
yor. Nutkunuzun sonunda bunları sormakla ikti
fa etmenizin bir sebebi vardır muhakkak. Açık
layın. Ben diyorum ki Başvekilin yerinde olsam 
düşünmüyorum, diye cevap veririm. O zaman 
buraya çıkıp ne cevap vereceksiniz, söyleseniz e? 
Bizi istibdadı idame etmekle mi itham edeceksi
niz? Buna imkân var mı? Akıl var, iz'an var. 
Bunların olduğu memleketler, olmadığı memle
ketler var. Demin söyledim. O halde bu sualle
rin hiçbir mânası yok. Bir mânası var. Sizin id
dianı zca bu memlekette demokrasi, her şey hal
ledilmiş, yalnız ve yalnız işte bunlar kalmıştır, 
değil mi? Bunu itiraf edin, deyin ki, demokrasi 
gelmiştir. Her şey yerindedir. Bunu itiraf etse
niz e? (Soldan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, maruzatımın sonuna gelir
ken iki Mayıs seçimlerine tarihî bakımdan 
verilmesi lâzım gelen bir mânaya işaret etmek 
zaruretini duyuyorum. 

Bu seçimlerde Türk milleti Demokrat Parti 
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iktidarına, icraatını tamamen tasvibettiğini 
göstermek üzere büyük rey verdi. Fakat istedi
ği yalnız bundan ibaret değildi. iki zararlı te
mayülün de bu mübarek vatanın sathında ta
mamen silinmesi lâzımgeldiğini bu temayüle 
düşenlere hatırlatmak gibi büyük bir vazifeyi 
de yerine getirdi. 

Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisinin, 
bize bir türlü bahsettirmek istemediği mazisin-
deki istibdat ve tecebbür temayülüne karşı, 
dört sene gibi kısa bir müddet sonra tekrar ik
tidara gelmek temayülüne karşı Türk Milleti 
tedbiı aldı. 

Diğer taraftan Cumhuriyetçi Millet Partisi
nin memlekette anarşik bir hava yaratmak yo
lunda takibettiği metoda karşı çıktı. Türk mil
leti 2 Mayıs'ta dedi ki ne istibdat, ne anarşi, 
yalnız hürriyet, vatandaşın maddi, mânevi re
fahını temin eden ve memleketi yükseltecek 
olan hürriyet nizamı iki Mayıs seçimlerinin 
mânası 'budur. Muhaliflerimizin bunu idrak et
meleri lâzım gelir. (Soldan, alkışlar) Yoksa acı 
dahi olsa söylemek mecburiyetindeyim; büyük 
milletin katı hükmü kendilerini burada bir avuç 
•olarak bırakmıştır. Bunun mânasını idrak et
mek suretiyle iyi ve fenayı, akla karayı tefrik 
etmek metoduna artık alışsınlar. Eski metoda 
devamı çok yazık olur ve önümüzdeki inceliş
lerde otuz üçünün üçe indiğini görmek mümkün-
olabilh*. 

Nihayet şunu arz edeyim; mazinin bütün 
seyyiatlariyle ve en başta millet reylerine mü
dahale etmiş, seçilmedikleri mevkileri işgal et
miş olanlar, bu memlekette D. P. nin sinesinde 
nasıl muhalefeti öldürmeye, nasıl çalıştıkları, 
nasıl tefrik ve tefrika yarattıkları cümle o 3 
malûm olan insanlar bugün muhalefet namı
na burada konuşuyorlarsa bu, bu memleketin 
benimsediği demokratik zihniyetin ve kanuni 
mecburiyetlerin bir tecellisidir. Yoksa mazide
ki o fiilleri ve hattâ bırakmadıkları tahakküm 
zihniyetleriyle bu efendilerin bu sıralarda otur
maları mümkün olamazdı. (Soldan bravo ses
leri ve alkışlar) 

D. P. Grupu adına Hükümetin hazırladığı 
programı tamamen tasvip ediyoruz. Bunun mu
cip sebeplerini arzetmiş bulunuyorum. Eğer 
Yüksek Meclisimiz temas etmediğim noktalar 
varsa mazur görsünler. Bizzarure muhalefet ha
tiplerine cevap verme mecburiyeti ile belki 

— 72 — 



1 : 4 26 .5 . 
unuttuğum noktalar vardır, son olarak arz ede
yim, bu program 10 ncu B. M. Meclisinin bü
yük müzaheretiyle ve bu Demokrat Parti ikti
darının Hükümetine her an durmadan yeni il
hamlar ve direktifler vermek suretiyle bu mem
leketin maddi ve mânevi kalkınmasında; bu 
memleketin zihniyetinde, yaşayış ve tefekkür 
tarzında, yeni bir merhalenin başlangıcı ola
caktır. Demokrat Parti Grupu bunun içindir 
ki, programı tasvip etmekte ve reyini müspet 
olarak vermektedir, arkadaşlar. (Soldan şid
detli ve sürekli alkışlar) 

REÎS — Nuri Demirağ. 
NURÎ DEMÎRAĞ (Sivas) — Aziz arkadaş

lar; memleketin imar ve ümran yolunda hal-
kmmaya doğru yol almakta olduğunu sevinçle 
müşahede etmekteyim. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar.) Eski sekiz devrelik faaliyetlere naza
ran geçen .devrede büyük bir hamle ve hareket 
görülmüştür. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 
Bu hamle ve hareketin içinde bulunduğumuz 
bu devrede devede kulak kabilinden kalmama
sı için yekpare ve yekvücut bir kütle halinde 
yorulmadan, asla fütur getirmeden çalışmalıyız. 

Muhterem arkadaşlar, her şey iktisadi nizam 
üzerine kurulmuştur. Bir memlekete hariçten 
sokulan her nevi mamul madde ve eşyalarla te
min edilen bolluk, ucuzluk, o memlekete felâ
ket, dahilî, imalât ve istihsalâtla yerli mamu-
lât rekabetinden doğacak ucuzluk ve bolluk da 
o memlekete refah ve saadet getirir. Biz -mik
roskopla görülebilecek en küçüğünden en bü
yük ihtiyaç ve müdafaa vasıtalarımızı en son 
sistem fabrika ve tesislerimizle temine muvaf
fak olamaz, sanayii geri olan kardeş ve dindaş 
milletlere de yardıma koşmazsak medeni Dev
let sayılanlayız, sömürgelerden de farkımız ola
maz. 

Muhterem arkadaşlar, Devletçilik beldeleri 
harap eden, hanümanları söndüren, iş, sanat, 
ticaret hayatını öldüren, milleti fakrü sefalet 
içinde inleten bir tahakküm rejimidir. Bu sis
tem mutlaka yıkılacaktır. 

Medeni memleketlerde fert bir kuvvet, kud
ret ve servettir. Ferdin onu manen, maddeten 
mutazarrır edecek her şeyden, her engelden be-
rî olması esastır. Bütün gaye ferdin manen, 
maddeten kuvvetli olmasına hizmet etmek ola
caktır. 

İktidar partisi sayın liderleri hiçbir zaman 
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hatıru hayalimden geçmeyen - mebusluk içiıi 
(Millî Kalkınma Partisi Lideri) olarak listele
rinde müstakilen namzetliğimi kabul etmemi is
tediler. Ayrıca Sivas 'lı hemşerilerim kendileri
nin vekili olarak Mecliste bulunmamı yüzlerce 
mektup ve telgrafla talebettiler. Bu umumi 
arzu beni bu mukaddes vazife için namzetliği
mi koymaya sevk etmiştir. Ve seçimlerde sev
gili hemşerilerim bana çok rey vererek muhab
bet ve itimatlarını izhar etmişlerdir. 

25 yıldan beri zaman zaman her branştan 
mütehassıs ekiplerimle Rusya'dan tutunuz Şi
mal memleketlerinde Avrupa 'da, Balkanlarda, İn
giltere 'de mütaaddit defalar; evvelki sene Ame
rika ve Kanada'da, geçen sene Pakistan'da 
yaptığım ve yaptırdığım etüdlerin verdiği ka
naat milletimizin ahlâkan ve iktisaden mühim 
bir kuvvet haline gelmesi için evvelâ antide
mokratik kanunların demokrasiye uygun şekle 
konması, icabettiği kanaatini vermiştir. Uzun 
senelerin Devletçiliğe ayarlanan sistemi, şahsi 
teşebbüsleri baltalamak için konulan ahkâmın 
ve adedleri binlere baliğ olan kanunların şah
si teşebbüse enıgel olan ahkâmın kaldırılarak 
demokrasi esasına g'öre yeniden ve derhal ko
misyonlar teşkili ile faaliyete geçil'meisini ve 
yeniden yapılacak olan bu kanunların hiçbir 
tevile ve tefsire mahal kalmıyaeak şekilde «ağ
yarını mâni, efradını cami» münakkalh ve 'mü
kemmel bir surette tanzim edilerek meriyete 
geçmesi için Muhterem Meclis 'âzalarının her 
branştan kurulacak komisyonlara ayrılarak tet-
kikata koyulmalarını ve derhal kanunlaştırıl
masını talebediyorum. 

İlk evvel «Artık yeter» sayhasiyle 8 Tem
muz 1946 senesinde Millî Kalkınma Partisi ku
rulduğu zaman kanunlarımızın demokrasiye 
uygun olarak düzeltilmesi için partice faaliye
te 'geçilmiş ve adlî, idari, askerî, malî, iktisadi, 
sınai, zirai, kültürel, nafıa ve münakalât ve 
sair bıirbirin'e münaseibeti olanlar bir araya ge
tirilerek 6 komisyon teşkil edilmiş, fakat faali
yet ve devamına imkân hâsı! olmamıştı. Muh
terem Meclisimizin bu ana dâvayı tahakkuk 
safhasına koyması için derihal faaliyete geçil
mesini temenni ederim. 

Bununla beraber Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tadilini (500 bin nüfusta bir ve kaydıha
yat şartiyle) Ayan Meclisi teşkili, mebus ade
dinin 100 bin nüfusta bire indirilmesi, istinaf 
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mahkemelerinin ihyası, sanayicilerden 'doğru
dan doğruya alman î'malâ't Muamele Vergisinin 
'kaldırılması ve mülga Teşviki .Sanayi -Kanunu
nun bugünkü şartlara ıgöre 'tadiliyle yürürlüğe 
konulması gibi ve seçim sisteminde ekseriyet 
usulü yerine temsili nispî usulünün ikâmesi gi
bi mühim llıu'süslar Hükümet programında yok
tur. 

Muhterem arkadaşlar, Devletçiliğin mem
leket müdafaası ve sınai kalkındırılmasındaki 
zarar ve engelleri üzerinde şim'dilik iki küçük 
misal arzı ile iktifa edeceğim: 

1. 1932 senesinde «göklerine hâkim olmı-. 
yan milletler yerlerde sürünmeye, yerin dibin
de çürümeye mahkûmdur» prensibi 'ortaya atı
larak tayyare imali, personel yetiştirilmesi 
üzerinde doğrudan doğruya harekete (geçilmiş 
«şahısların muvaffakiyeti Hükümetin başına 
gaile açmak ihtimali olduğu İçin teşebbüsleri
nin (baltalanması, körletilmesi lâzımdır» şek-
lin'de geriletiri ve büyük Türk milletini ma
azallah istiklâlden mahrum bıraıkmaya matuf 
sakim bir zihniyetle bu dâva sabite edilmiş ve 
bugünkü mefluç hale gelmesine saik olmuştur. 
1939 - 1040 senelerinde o zamanki Reisicum
hura yazdığım iki arizanm burada okunmasını 
ve son defa 12 yıldan beri tayyare mektebi mü
saadesi almak yolunda lâyenkati devam etlen 
müracaatların ne ;gübi bir müşkülâtla karşılaş
mış olduğunu nazarı ıttılaınıza arz için huzu
runuzda okunmasına müsaadelerinizi rica ede
rim. 

'Millî eğitim; aslkerî pilot ve personel yetiş
tirme mektebinin bir aynısı olan teşebbüsü şah
si erbabının kurduğu tayyare mektebinin mâ
ruz kaldığı müşkülât', 30 seneden beri devam 
eden ve teşebbüsü şahsiyi öldüren zihniyetin 
henüz berdevam olduğunu göstermeye kâfidir. 
Bu meselenin Saym Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı'dan sorulmasını ve müsebbiplerinin ceza
landı rılm ası nı istiyo ram. 

Artık yaşım 68 e varmış olduğundan mem
leket hayrına millet menfaatine olan ferdî te
şebbüslerimi. s'orıa erdirmek ve hizmet bakımın
dan bundan sonraki mesaimi ömrümün sonuna 
kadar milletimin umumi hizmetine vakfü tah
sis etmek üzere bu v° emsali teşkilât ve tesisatı
mı kapamaya karar vermiş bulunuyorum. 

REÎS — Teferruatı bıraksanız. 20 dakikada 
bitirmeniz lâzım. I 
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NURİ DEMÎRAĞ (Devamla)— Arkadaşlar, 

İJm'a'lât Vergisinin haksızlıkları karşısında iza-
'hat verecektim. Fakat zemin ve zaman müsait 
değil. Onun için başka zamana 'bırakıyorum. 

Sayın arkadaşlar, üç sene evvel Amerika'da 
yaptığım tetkikat ve müşalıedatıma atfen 50 se
ne evvel Amerika nüfusunun % 87 si ziraatle 
meşgul iken üç sene evvel bu miktar % 16 ya 
inmiş, istihsal âtın da 18 misli artmış olduğunu 
müşahede etmiştim. Makine ve motor kuvveti
nin tekemmülü ile işsiz kalan bu muazzam kit
leyi Amerika'um ileri görüşlü idarecileri ef
sanevi istihsalât yapan şahsi teşebbüs erbabına 
büyük imkânlar -bahşederek fabrika kurmaya 
sevk etmiş, hiçbir kimseyi işsiz bırakmamış, bu
gün 63,5 milyonluk bir işçi topluluğu canlı bir 
makine halinde fabrikalarda çalıştırılmakta bıı-
lunimuştur. Böylelikle dünyayı yediriyor, 
giydiriyor, mütecavizlerin tecavüzlerini de fren
liyor. Bu fa'brika ve tesislere bağlanıp da bitta
bi ziraatle meşgul olmıyan bu büyük işçi ve 
sanatkâr kitlesinin toprakları ziraaltçilerih elle
rine geçmekle (Bizde bu kadarı 'olamaz ya) 
aralarında ibüyük bir vilâyetimiz kadar çiftlik
lere sahip olanlar /tarafından en son sistem ve 
.modern tesisatla hayvanat yetiştirilmekte ve 
ziraat yapılmaktadır. Biz, nüfusumuzun % 85 i 
nin ziraaJtle meşgul olduğunu, köylüyü tolpra-
ğa bağlamayı ve topra'ksız kimse bırakmıyaca-
cağımızı iftiharla söylüyoruz. Bu nispette köy
lüsü olan millet medeni sayılmaz. Ziraatçılrı-
mızı 'nüfusumuzun •% 15 ine indirip randımanı 
da Amerika'da olduğu hadde çıkarabilirsek o 
zaman medeni millet sırasına gireriz. Köylümü
zü yalnız toprağa bağlamakla kalmıyarak bü
tün ihtiyaç ve müdafaa vasıtalarımızı kendi 
özümüzden temin edeceğimiz fabrika ve tesis
lerimize de bağlamalıyız. 

Büyük çiftlik sahiplerinin lellerinden arazi
sinin alınarak topraksız .çiftçilere azar azar da
ğıtılmasından fayda beklenemez. Modern zira
at ve. ucuz maliyet ancak İbüyük kapitalle geniş 
arazi üzerinde iyi randıman verebilir. 

Medeni memleketlerde şehirlerin, köylerden, 
şehirlilerin köylülerden farkı yoktur. Ancak 
nüfusun azlığı çokluğu mevzuubahistir. Köylü
ler umumiyet itibariyle daha sıhhatli ve daha 
gürbüzdür. Köylü sınıfının her türlü hayat şart-

I lan ve medeni yaşayış tarzı varlıklı şehirlile-
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rinki gibi olmadıkça ve yeknesaklık temin edil
medikçe bütün bu gayretler beyhudedir. 

Cihan piyasasında emsalinin kilosu 16 ku
ruşa satılan zahireyi köylüden değil 30 kuruşa 
hattâ 60 kuruşa alsak milyonlarca döviz açık
ları karşısında bocalasak da bu tedbirler tesir
siz kalır, muvakkat ve arızidir. 

O halde köylerimizin civarında ve münasip 
manilerinde maden sahalarında yukarıda arz 
ettiğim gibi derhal mikroskopla görülebilecek 
en küçük ihtiyaçtan en- büyüğe kadar bütün 
ihtiyaç ve müdafaa vasıtalarımızı en son sis-

• tem fabrika ve tesislerimizle ve bütün, hızımız
la yorulmadan, asla fütur getirmeden temine 
çalışmalıyız. 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur Nuri Bey. 
NURÎ DEMÎRAĞ (Devamla) — Peki efen. 

dim. 
REÎS — Başka söz istiyen yok. Mamafih 

kifayet takrirleri de var. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Söz 

istiyorum. 
REÎS — G-rup adına mı?.. Buyurun. 
C. II. P. ADINA SERVR SOMUNCUOĞLU 

(Sinob) — Demokrat Parti Grupu adına Sayın 
Samet Ağaoğlu arkadaşımız, muhalefet partisi 
sözcülerinin Yüksek Meclise arz ettikleri fikir
ler üzerinde tenkidlerini yaparken, bâzı nokta
lar üzerinde tahsisen durdular. 

Burada ifade ettikleri mütalâaları biz de 
birer birer ele .alarak cevaplandırmak istiyoruz. 

Evvelâ bir noktayı tavzih etmek isterim. 
Kendilerinin söylediklerinin mütemadiyen 

hakikat ve ilmî esaslara dayandığını, başkala
rın söylediklerini demagojik sayan bir zihniyet 
delillere dayanmadıkça kendi kendini mahkûm 
eder. O itibarla demagojik mütalâaları ret ve 
cerhetmek iddiası ile çıkan fikirlere iltifat et
mek güç olmaktadır. Bizim program hakkında 
noktai nazarımızı arz ederken başta (... bırakılan 
zaman içinde) sözümüzden arkadaşımız bir isti
ka sezmiş. Hakikaten Mecliste teamül budur. 
Program okunduğu zaman Anayasa, derhal mü
zakereye geçirilmesini ve Hükümete itimat oyu 
verilmesini gerektirir. Geçen devreden beri baş-
lıyan ve belki bilmediğim evvelki teamüllerle, 
muhalefete düşünüp tetkik etmek iein inceleme 
imkânı verilmektedir. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — 1948 do 
verilmedi, 
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SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — . 

Biz uzun zaman verilmemiş olduğundan dolayı 
bir şikâyeti Yüksek Meclise yapmış değiliz. Bu 
noktayı geçiyorum. O sözümüzün başında iktidar 
partisinin bir seçim beyannamesi neşıretmemiş 
olduğunu bir kusur olarak göstermedik. Bende
niz gözleriyle orada taahhüt edilen müşahhas yol
lar gösterilebilirdi. Mademki gösterilmemekte
dir, o takdirde Hükümet beyannamesinde bunu 
beklerdik, dedim. Bunda bir şikâyet yoktur. Ha
kikaten seçim beyannamesini neşredip etmemek 
iktidar partisini, sonra seçmenleri alâkadar eder. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
—• O îîalde niye söylediniz? 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Affedersiniz. (Gülüşmeler) 

REÎS — Devam buyurun efendim. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 

Samet Ağaoğlu arkadaşımız, Cumhuriyet Halk 
Partisine şimdiye kadar düşünmediği bir fikri 
mal etmekte ve bilhassa C. H. P. Meclis Grupu-
nu harekete geçerken düşünmediği birtakım esas
lardan mülhem olduğunu söylemektedir. 

Arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi mazi
sinden çekindiği için 1950 den beri ondan bah
settirmemek yolunu aramaktadır; aynı metodu 
bu sefer de takibetmektedir, diyorlar. 

Evvelâ, düşünmediğimiz bir şeyi bize ifade 
etmesinin doğru olmadığını söyliyeceğim. Sonra 
birçok insan toplulukları gibi Cumhuriyet Halk 
Partisi de tarihin içinde akıp gitmektedir. Onun 
kurulduktan sonra Devlet idaresinde yaptığı iş
leri, muhtelif zamanlar içinde, muhtelif zihni
yetlerin ölçüsüne vurarak tasvip veya reddeden 
insanlar çıkabilir.' Ve o tek parti idaresinin za
ruri kıldığı bâzı işleri istibdat hattâ zulüm sa
yanlar olabilir. Ama her insan topluluğunun ge
çirdiği tekâmülü hatırlıyaeak olursanız Cumhu
riyet Halk Partisinin bu memlekette başladığı 
noktadan bugünkü noktaya kadar birtakım te
kâmüllerle geldiğini kabul etmek lâzımgelir. 
Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden be
ri bu Devlete hizmet etmiştir. Bu memleket bu
gün dahi idare eden Devlet adamlarının yetiş
mesine vesile olmuştur. Mazisinde hakikaten uta
nılacak bir şey yoktur. Eğer mazisinde utanıla
cak bir şey var idi ise, eğer bu işleri yaptığı için 
takbih edilerek cezai müeyyidelere çarptırılması 
icabediyordu ise 1950 de iktidara gelen Demok-

— 75 — 



î : 4 26.5 
rat Partinin bütün bunları hesaba katmak, lâ-
zımgelirdi. O 'sebepledir ki, biz Cumhuriyet Halk 
Partisini memleketimizin siyasi hayatında rol oy
namış ve bugün de oynamakta olan bir siyasi te
şekkül olarak kabule devam ediyoruz. Ve onun 
için de yetişip karşıya geçmiş arkadaşlarımızın 
bugün bize tariz etmelerine göğüs gererek onla
rın da mazisini müdafaaya çalışıyoruz. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) Bu bakımdan nasıl Sayın 
Samet Ağaoğlu, rahmetli babasını hatırlıyarak 
utanmıyorsa, hatırlamak veya hatırlamaktan çe
kiniyorsa, o muhterem şahsa partisi içinde faali
yet imkânları vermiş olan C. H. P. ni hatırlat
mak ve hatırlamaktan biz de katiyen çekinmiyo
ruz. (Sağdan, alkışlar) 

NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — 
Bu günahlar sana ağır gelir, yalnız sana. 

ATIF BENDERLÎOĞLU (Ankara) — Baş
ka söylenecek söz kalmadı. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Türk milletini hatırla. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, memurlar meselesine temas eden 
muhterem arkadaşım, Herriöt'nun bir makalesini 
ele alarak «Benim gibi düşünmiyen memurla
rın benimle çalışmaya mecburiyetleri yoktur» 
sözünü benimsediğini ifade ediyorlar. Arkadaş
lar, bu kaziye münakaşa edilebilir. Ama bu
nun münakaşa zamanı bugün değildir. Müna
kaşa yeri Meclistir. 

Ufak bir noktayı hatırlatmakta fayda görü
yorum : 

Seçim kanunumuz mevcuttur. Memurlara 
aday olmak imkânını vermektesiniz. Bâzılarına 
evvelden istifa mecburiyetini tahmil etmektesi
niz. Bâzılarına bu mecburiyeti yükletmemekte-
siniz. Bu mecburiyeti yüklemediğiniz memur
lar arasından adaylıklarını koyarak siyasi fa
aliyete ,tıpkı iktidar partisinden adaylığım 
koyarak seçime iştirak etmiş olanlar gibi katı
lanlar bugün iktidar tarafından tecziye edilir 
gibi bir hareketle karşı karşıya gelmektedirler. 
Eğer bu bir ceza ise kanunsuz ceza olmaz. Ve 
evvelden söylemediğiniz bir hükmü; bilâhara bu 
hareketinden dolayı bir vatandaşı memur da 
olsa tatbik edemezsiniz. Bu icraat hukukan 
tecviz edilemez. Fakat benim şahsan temas 
edeceğim mühim nokta; hakikaten, seçimlere 
iştirak edip de, elimde mühim sırlar var, bun-
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lan söylersem Hükümet müşkül durumda kala
caktır, diyen insanın, memuriyet vazifesi d o ^ 
yısiyle, böyle bir cezaya müstahak olup olma
dığı noktasını münakaşa etmek değil, seçim 
mücadelelerini hakikaten nezih bir şekle so
kup, bu memlekette medeni seçim mücadelesi 
imkânlarını açmaktadır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Devlet radyosunda küfür etmek medeni 
seçim mücadelesi değildir. O mücadelenin ne 
olduğunu şimdi anlatacağım. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Bu mücadelede iktidar partisinin saflarını işT 

gal eden, Hükümet sandalyelerini işgal eden 
zevatla bunlar dışında kalan vatandaşlar aynı 
şekilde mücadele etmeleri esastır, seçim kanu
nunda bu bakımdan açık varsa bunu B., M. 
Meclisinin ele alması, tashih etmesi, önümüz
deki seçim mücadeleleri için lâzımdır. Fakat: 
daha bunlar ortada yokken, muhalif arkadaş
lara bir suç işlemiş gibi o tedbirleri lâyık gör
mek, müstahak görmek hakikaten adalet fikri 
ile. kabili telif olamaz. 

Arkadaşlar, plân ve program meselesi haki
katen bizim parti olarak anlayışımızda ısrarla 
üzerinde durduğumuz bir noktadır. Muhterem 
Samet Ağaoğlu arkadaşımızın fikirleri muhte
remdir. Ona karşı fikirlerini müdafaa eden 
insanların fikirlerini de muhterem görmek lâ
zımdır. Burada C. H. Partisinin programına 
bağlı oluşu bir tenkid mevzuu olamaz. Bizim 
anlayış tarzımız budur. Bizim sistemimiz için
de bir hüküm ifade eder. Bunu kabul etmek 
lâzımdır. 

Sayın arkadaşımızın hayat pahalılığına te
mas eden sözlerinde dediler k i : Bu bir edebiyat 
mıdır? Kendileri de çok iyi bilir, 7eki bir hatip 
oldukları için kelime oyunu yaptıklarına inanı
yorum. Edebiyat sadece anladığımız dar mana
daki edebiyat değildir. 

ilmî neşriyatı da böyle adlanjdırırlar ve bunları 
meselâ hukuk edebiyatı, siyasi edebiyat, onun 
yanında iktisat edebiyatı diye muhtelif isimlerle 
isimlendirilir. Bunu Samet Ağaoğlu arkadaşımız 
gayet iyi bilirler, parlak bir cümle ile bir espi-
riyi ifade etmiş olmak için bu noktayı ele aldı ise 
ve bu kendisine haz verdiyse bendeniz de bağış-
lıyacağım. 

Arkadaşlarım, Petrol Kanunu mevzuunda Sa
met Ağaoğlu arkadaşım bizim parti Başkanımızla 
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ihtilâfa düştüğümüzü beyan ettiler. Biz Meclis 
huzurunda Petrol Kanunu hakkında söylenmiş 
olan sözleri ve mütalâaları, şartları aynen muha
faza ettiğimizi beyan ettik. Parti Başkanının 
dışarda konuşması bu noktalara dayanmış olması 
itibariyle bizden ayrı değildir. Eğer mütalâa
larının ayrı olan noktaları varsa beyan ederler; o 
zaman bu sözleri sarf ettiği beyan edilen Genel 
Başkan da bu kürsüden lâzımgelen cevabı elbette 
verirler. (Soldan, burada yok sesleri). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Burada yok ki cevap versin. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Siz 
konuşun Sayın Başbakan, belki gelirler. Zatı âli
niz de toplantının başında yoktunuz. (Sağdan, al
kışlar) . 

Şimdi arkadaşlar, biz seçim meselelerini ve 
bunlara benzeyen maziye ait meseleleri münakaşa 
ederek Meclisin vaktini almak istemiyoruz. Şah
san, bunun dört sene nerelere kadar gittiğni ve 
nerelerde bile durmadığını ve bütün bunlara mu
kabil memleketin hiçbir şey kazanmadığını ve 
Meclisin çok kıymetli zamanlarının israf edildi
ğini gördüm.( Soldan, siz sebep oldunuz sesleri). 

Arkadaşlar, müzakere ve münakaşa müşareket 
ifade eden fiillerdir, tek taraflı olamaz. (Sağ
dan, alkışlar). 

Bazan siz, bazan biz sebep olmuş olabiliriz. 
Şimdi hep beraber bunlara sebep olmamaya çalı
şalım ve Türk milletinin bizden beklediği işleri 
bir an evvel başarmaya çalışalım. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar). 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — (Şiddetli ve sürekli alkışlar arasında kür
süye geldi.) 

(BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstanı-
bul) — Muhterem arkadaştanım, 

fSözjlıerdim,e, Sertver fSomuıneuoği<u 'nura Petrol 
Kamunu nıevzuunıdaiki ibeyatnıaıtı üzıerinde dura-
raik başlamama müsaademizi rica edeceğim. ;Sa-
met Ağaıoğl'U'nutıi! hiıraz 'evvel dediği giibi, Pet-
rioli Kanunu mievzuunda 'bulguru bu kürsüde Hü
kümet programı im ünaseb etliyle türlü iddialar 
ileri sürülmıesimden ve daıha evvel son sıeçim-
;ier münasebetiyle açılan 'kampanyanın ıkorlkunıç 
.denilebilecek bir zihniyetle yürütülmüş olanasınv 
daın dolayı, hakikaten yüreklerimiz yaralıldır. 
Eğer bu yaramıızdan dolayı Jbiraz fcarişıımıizdaJ-
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ıkitere tariz ifade edecek vadilere kadar gider
sek, sizılerin ibizıi müsait karşKİiamani'zıı rica 
.edeceğim. 

ISevgilıi arkadaşlarım, 
Sam et Ağaoğlu, seçimlerde kullanıl/an tak

tiğin, söylemem sözlerim korkunç olduğunu ifâ -
de etti. Seçimler bu bakımdan -ele alumarak bir 
defa daha göz önünle getirilecek ve Ibu seçim-
l-eıide söyle.ıııenler ve yapılanlar bin kere daha 
'lıaiturLana.oak oluma,, Sam et Ağaoğl/u'ma yer
den göğe kadar hak vermemeye imkân yoktur. 
Bu umevzuda ibizi bütüm halik efkârın M haklı 
•göreceğimden eminim. Seçim kampanyası müna
sebetiyle Petrol' Kamumu lbaihsQin.de meler söylen-
diğiniıi biliyorsunuz.. Büyük iMillelt Meclisli huzu
runda asla söyleimemiyecek sözler, Petrol' Ka
mumu münasebetiyle ve daha türlü .mevzular 
elle alıımmak suretiyle 'bütün ıimemıleketıte. per-
vasaz ve korkusuzca söylendi. Eğer eski devir
lerde, düello âdetinin) cari olduğu memlefcet-

, le.de olsaydaık, bu sözleri söyliyen imsanılarla 
siyaset münakaşası yapmak, demokrasi ik'Mtmd 
ici'nıde müzakerelerde bulunmak değil, fakat 
yakalarına yapışıp düeılıllo etmek icabederdi. 
(Soldan, alkışlar). 

'Daha düm, seçiım IkaımpamyaLsı" esnasıinda 
memleketin bütüm sathımda eni demi sözleri en 
pervasız bin .sekilide söyliyen birtakım insanla
rın bugün bunlara; taımamıiylıe untuttup bu kür
süye çıkmalara ve mânievi iklimden bahse kal
kışmalara', maalesef bu inısaın'larımı yinıe eski mü
cadele tarızlarımda ısrar/ eittiklerini ispat .eder. 
Bu hakıifcaıt üzıerilnlde dikkatle durulmak l'âzıım-
geldır. Bizce 2 Mayıs seçimieri, omdan evvelki 
zamıamla bugün başlamıakta olan yeni devreyi 
keskimi bir 'bıçakla kesip birbirinden ayıran 
.bir büyük hâdisedir. Hürriyetlerimizi muhafaza 
etmek, demokrasiyi soysuzlaştırmadan korumak 
için bunun üzerinde behemehal durmak lâzım
dır. Demokrasimizi son dört senelik devrede, 
kendilerinin de itiraf ettikleri gibi, büyük bir 
tecrübeden geçirmişken, daha bugünden itiba
ren Büyük Millet Meclisinin en kıymetli zaman
larını yine eski mücadele zihniyeti içinde kay
betmek memleketin hayrına olmıyacaktır. 

Petrol Kanunundan nasıl bahsettiklerini, bu 
mevzuda neler söylediklerini hep hatırlıyoruz. 
Memleketi satıyorlar, dediler. Osmanlılar dev
rinden başlıyarak birçok Türk Hükümetleri, za
manlarında millet mallarını satmaya çalışmış-
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lardır. Fakat memleketi asla. (Soldan, alkışlar) 
Buna rağmen bizim hakkımızda bu vatanın her • 
tarafında, memleketi satıyorlar, denmiştir. Ada
na çiftçisinin karşısına çıkılarak, yirmi dönüm
den fazla toprağınız elinizden alınacak, yaban
cılara, Amerikalılara verilecek, sözleri söylen
miştir. Bunları söyliyenler, sonradan kalkıp 
Devlet radyosundan istifade edelim, demekte
dirler. Devlet radyosundan nasıl istifade ettik
lerini de gördük. Bu kifayetsiz, bu ehliyetsiz 
zihniyetle mi Devlet radyosunu kullanacaklar1? 
(Soldan, alkışlar) Devlet radyosundan Devlet 
tahkir edilmiş, Devleti temsil edenler en ağır 
hakaretlere mâruz bırakılmıştır. Bir Devleti ida
re edenler, vatandaşların büyük ekseriyetinin 
itimadiyle iş başına gelmiş olanlar, ecnebiler 
nezdinde Devleti temsil eyliyenler, bu memleke
tin yüksek menfaatlerini müdafaa vazifesini he
nüz omuzlarında taşıyanlar, radyoda bu derece 
ağır hakaretlere mâruz bırakılamaz. Devlet rad
yosunu, şayet müsaade ve tasvibedecek olursa
nız, parti mücadeleleri dışına çıkarmak, seçim 
kampanyasında hiçbir partiyi ondan istifade 
ettirmemek icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Seçimleri bir psikoz havası içinde cereyan 

ettirmek için tedbirler aldılar, seçimleri kazanı
yoruz, işte iktidara geliyoruz dediler, yer yer 
Devlet memurlarını tehdideden hilelere girişti
ler. Sizlerden hiçbiriniz, iktidara geldiğimiz za
man Devlet memurlarının veyahut her hangi 
bir vatandaşın burnunu kanatacağız, dediniz 
mi"? Diyebilir misiniz? Tehdidedici tedbirler aldı
nız mı? Alabilir misiniz? Hayır. Fakat onlar böyle 
konuştular, iktidara gelecekleri için her kesin 
onlardan korkmasını istediler ve bu korkuyu 
istismar yo] iyi e iktidara gelmeyi tedbirlerinin 
başında ele aldılar. (Bravo sesleri) Bunun tesi
ri olmadı da değil. 

Şimdi ise adalet mensuplarına, Devlet me
murlarına baskı yaptığımızı söylüyorlar. Nere
de baskı yapmışız? Bilâkis, bu seçimlerde ikti
darımız, bunların bir kısmının türlü baskısına 
mâruz kalmıştır. (Soldan, şiddetli alkışlar.) 
biz, birtakım şekillenin, (kalıpların ve korkuluk
ların tehdidi altında ha'ki'katları olduğu gibi 
konuşmaktan çekinecek insanlar değiliz. (iS'ol-
dan, bravo sesleri) Bu cemiyetin meselelerini ve 
işlerini, olduğu gibi ıhuzurunuza .getirmek su
retiyle halletmenin mümkün bulunduğuna ka-
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aniiz. Onun için açıkça konuşuyorum ve ada
let mensubuna, Devlet memuruna baskı bahsin
de bir misal veriyorum: Anikara'da bir Ağır 
ceza mah'keme'sinde birisi reis olmak üzere üç 
azasının türlü dâvada kasıtlı' ve tarafgir t a ra r 
lar vermiş olduğu ortadadır. Bir gün birisi 
kalkmış, bir partiye, milletin büyük ekseri
yetiyle iş başına gelmiş olan bir iktidara çete 
demiş, onlar da «bu hakaret değildir» diye af-
fetmişlerdir. Vaktaki seçimler gelmiş, bu üç 
hâkim, kisvelerini atmış ve Halik Partisinin ka
zanacağım umduğu bir bölgede Halk Partisi
nin namzedi olarak karşımıza çıkmıştır. Ada
let bu mudur? Adalet mensuplarının tarafsız 
karakteri haiz olması bu mudur, arkadaşlar? 
(Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi de, bunlar adalet mensubudur, hak
larında ağzını açmıyacaksın, konuşmıyaoaksın, 
çünkü baslkı olur, diyorlar. Hayır muhterem 
arkadaşlarım. Her şey, adalet ve 'ötesi, Büyük 
Millet Meclisinin yüksek huzurun'da konuşula
bilir. Nihayet bunlar hakkında kanunlar ya
pabilecek olan, Yüksek Heyetinizdir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem: arkadaşlarım, 
Şim'di plân meselesine geliyorum. Bu mem

leket plânsız, programsız idare ediliyor, diyor
lar. Bunlar, yuvarlak lâflardır. Bu şekilde 
konuşanlar bu kürsüye igelip memleket idaresi
nin hangi noktada plânsız olduğunu söylesin
ler, ben konuşmaya hazırım. Eğer sözlerini 
kuvvetli delillerle, hattâ her hangi neviden 
bir delille teyit ve takviye etmiş olsalar, ken
disinin bura'da müdafaa -ettiği prensibe göre bu 
bir demagoji değildir, derdim. Fakat bütün 
sözleri delilsiz olduğuna göre, 'bunlara perva
sızca tamamen, demag'ojidir, denebilir. Plansız
lığın, programsızlığm nerede olduğu çıkıp bura
da izah edilmelidir. Meselâ sizin çimento fabri
kalarınız şu sebepten dolayı fazladır, bunları ni
çin böyle plânsız yapıyorsunuz, demeli idiler. 
Buğday işi plânsızdır, bunun bozuk tarafları şun
lardır, diye konuşmalı idiler. Fakat böyle yapıl
mıyor ve plânsız, proıgramsız, metotsuz, sistem
siz gibi birta/kım yarı alafranga, yarı modern 
ıkelimeler iarka arkaya sıralanmakla iktifa edi
liyor. • 

Şunu da belirtmek yerinde olur ki, plânsız 
iş yaptığımızı söyliyenler, hiçbir iş yapmadı-



î : 4 26.5. 
ğımızı iddia eden aynı insanlardır. Onlarca 
yapılan bir iş olmadığına ıgöre bunun plânlı 
veya plansızlığı nasıl bahis -mevzuu edilebilir, 

'anlıyamıyoruz. İktidara .geldikleri zaman işle
re 'bıraktıkları yerden başluyacaklarıniı ilân 
edenlerin plândan, programdan bahsetmeleri 
hakikaten zevaitten olur. Onlara göre, bizim 
gibi plânı reddeden insanlar olurmuş, kendi
leri ise plân fikrine bağlı olan insanlarmış. 
Eğer *bu memleketin kaderi 'onların plânlılığı 
yüzlüden kendi devirlerindeki »gibi 20 sene oMıı-
ğu yerde kalmışsa ve kendi zuumlarınea bizim 
plansızlığımız yüzünden dört sene içinde şu 
noktaya varmışisa, o plân kalhrolsun, bu plan
sızlık mübarek olsun. (Şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Onlara kendimizi nasıl mazur ve makbul 

gösterelim, bilemiyoruz. Bunun imkânı yok
tur.. Bir taraftan maziden bahsetme derler, di
ğer taraftan da kendileri maziden bahsederler. 
Onlar bu mevzularda göğüslerini 'gere gere de
ğil de mazileri ile mütenasip bir hal içinde söz 
söyleseler, kimsenin bir şey diyeceği yoktur. 
Ama kendileri bu tarzda devam ettikçe, biz de 
ebediyen mazilerini yüzlerine 'çarpmaktan vaz-
geçmiyeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Kendi
leri bu tarzda konuşurken, bizim de mazimizi, 
aralarında geçen mazimizi müdafaa etmiş olu
yorlarmış. Çok âlicenaplık ederler. Fakat bı
raksınlar, kendimizi biz müdafaa edelim. Y'eter-
ki hâdiseleri ters ^göstermesinler. 

Onların hâdiseleri daima ters ve iki taraflı 
göstermelerine 'bir başka misal de, Af Kanunu 
mevzuunda bulunmaktadır. Bir taraftan, 19,50 
de iktidara geldiğiniz za'man niçin bizi mahke
meye vermediniz, derler. Öte taraftan da, 1950 
de Af Kanunu ibizim Ibizzat kendimiz için çıkar
mış olduğumuzu iddia ederler. Demagojinin bu 
neviden âdisi hiç görülmemiştir. Hakikatlarm, 
millet huzurunda !bu ve buna benzer ddğer mev
zularda bu derece tathrife çalışılmasına ne de
mokrasi edebiyatında, ne de demokrasi tari
himde raslamak "kabil değildir. Bu memlekette 
mesuliyetli vazifeler almrş ya'şlı başlı insanların 
hakikatlarla bu kadar tezat halinde olan bu gi
bi sözleri hâlâ kulaklarımızda çınlıyor. Bun
ları işittikçe ve dinledikçe onların namı hesabı
na sıkılıyorum, 'eza duyuyorum. Demekki on
larca milleti kandırmak için her şey mubahtır. 
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Yeter ki bir defa küheylanın sırtına atlıyabil-
sinler. 

Bir taraf maziye dokunma derken, diğer 
tarafın kendisi maziye dokunmaktadır. Böyle 
bir tabiyenin karşısındayız. Ne yapalım ? Ha
kikat şudur ki, 1945 te, 1948 veya 1949 da söy
lenen sözleri, tatbika konulması ileri sürülen 
işleri, iklim ve şartlar' büsbütün değiştikten 
sonra, bugün, ortaya atmanın mânası yoktur. 
1946 seçimlerinde, demokrasi şöyle olur, şöyle 
yapılması lâzımdır, demişiz ama şimdi vaziyet 
böyle değilmiş. 1946 senesinde nasıl bir siyasi 
şekayetin tatbik edildiği, o günün şartlarının 
ne olduğu malûmdur. Bu memlekete demokrasi
nin girmesi mevzuunda en küçük bir ümit da
hi mevcut olmadığı zamanlarda ileri sürülen 
fikirler ve mücadele usulleri ile, daha dün millî 
irade ile ve kahir bir ekseriyetle bu Meclise 
gelmiş bir iktidarın karşısında konuşmanın me-
todları elbette başka olması lâzımdır. Fakat 
onlar eshabı kehif gibi uykuya dalmış, kendi
lerini hâlâ 1946 da zannetmektedirler. 

O zamanki iktidarın elinde muhalefetin, ba
şına indirecek keskin satırları vardı ve bunlar, 
Devlet memurlarının elinde idi. Halbuki bu 
sefer, aksine olarak, memur yer yer iktidarın 
aleyhine kıyam etmiştir. Memurların çok az bir 
kısmından bahsediyorum. Eğer daha geniş mik
yasta olsaydı, elbette onun da çaresini bulur
dunuz. Çünkü sizin için çaresi olmıyan şey yok
tur. Fakat sırf bu hal, bizim hürriyeti ne dere
cede ileri bir şekilde kullandığımızı göstermeye kâ
fidir. 1950 de iktidara geldikten sonra da bize vali
leri, adelet mensuplarını ve hâkimleri değiştiriyor
sunuz, demişlerdi. Listeleri çıkardık. İkt idar 
değişmesine rağmen bizim yaptığımız nakil 
ve tahvillerin, onların son seçim senesinde yap
tıkları değişikliğin yarısı kadar bile olmadığı 
anlaşıldı. Biz, Devlet memurlarına o derece ra
him ve şefkatle muamele ettik, kendilerinin 
çeyrek asır nasıl bir manevi tazyik altında bı- -
rakıldıklarmı, istibdada âlet olmalarının yegâ
ne sebebinin bunu teşkil ettiğini biliyoruz. Bu
nu Hükümet programımızda da söyledik. O gün
den bu güne Devlet memurlarımızın demokrasi 
anlayışı sahasında katettikleri muazzam mesa
feyi memleket ve Devlet için sevinç verici bir 
hâdise olarak kayit ve tesbit ettik. Bütün bun
ları söylendikten sonra, öte taraftan, birtakım 
memurların hakikaten Devlet memuriyeti sıfa-
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tına yakışmayacak şekilde hareketleri bütün 
milletin gözü önünde cereyan etmiş iken ve 
bâzı adalet mensuplarının hakikaten ada
let ruhuna uymıyacak şekilde hareketleri 
herkesçe malûm iken, bunları, da söylemek
ten çekinecek değiliz. Bizler, bütün bun
ları burada en ince teferruatına kadar ko
nuşup tedbirini bulacak insanlarız. Aksini 
düşünürlerse hüsrana kapılırlar' Bıraksınlar, 
Bu meselenin de şefkat, merhamet, bilim ve 
•rikkat içinde, memleket hayrına olarak halli yo
lunu hulalım. Kalkıpta Devlet memuru ile Dev
letin organı olan Hükümet arasına girmek ve 
bunların aralarını açmaya çalışmak suretiyle 
yarın kendi menfaatlerine bunu da istismar et
menin tohumlarını bugünden atmaya -haşlama
sınlar. 

Sizlere bu bahiste bir misal vereyim : Bir 
Devlet memuru vekilinin yanına git'iycr, onun
la konuşuyor. Bu konuşma kendisini tatmin et
miyor. Bunun üzerine çıkıp falan gazeteye gi
diyor ve şantaja başlıyor. Orası, âsi memurla
rın veyahut da vazifesini ifa etmediği için her 
hangi bir haklı muameleye tâbi tutulanların il-
ticagâhı mıdır? Orası, arzuhal verilecek ye»:' 
midir.? Devletin kanunları yok mudur? Hak
sızlığa uğrıyan bir memurun, Devletin kanunla
rına sığınarak hakkını arama yolları kapanmış-
mıdır? Bl/' Devlet Şûrası mevcut değil midir? 
Fakat orasını beğenmiyor, soluğu doğruca fa
lan gazetede alıyor ve şantaja bağlıyor. 

Ordu nasıl .politikaya karışmıyorsa, memle
ketin asla hayrına olmıyacak bu durumun d'a 
önüne geçeceğiz. Devlet memuru mebus olmak 
isterken muayyen 'bir riski üze;'ime alması lâ-
zımgelir. Bunların hepsi için düşündüğümüz 
tedbirleri huzurunuza getireceğiz. Ta ki, de
mokrasimizin zedelenmeden yürümesi mümkün 
ve mukadder olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kendileri, ayrıca mütemadiyen demokratik 

teamüllerden de bahsederler. Halbuki, biziz at 
kendilerinin hu teamülleri neı elere kadar ge
tirdikleri malûmdur. Burada, Büyük Millet 
Meclisine tabkiramiz nümayişi erle salondan çı
kıp dışarı gitmeleri, Meclisin huzurunda ona 
hakaret etmeleri henüz •hatırlardadır'. Dışarda, 
iktidara geleceğiz, o zaman göreceksiniz tarzın
daki tehditleri de malûmdur. Şimdi ise, 1050 
yi 1054 te bir kere daha aynen tatbika koymak 
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istemektedirler. Bu memleketimiz için katiyen 
doğru olmaz. Kendilerinden de istirham edi
yorum, bu yolda yürümeyi, bu taırzda 'bir istik
bali onlar da arzu etmesinler. Çünkü bu, mem
leketin lehine olmadığı gibi, demokratik rejimin 
de asla lehine ve menfaatinle değildir. 

Bu arada yeni bir seçim yapılmış olduğunu 
da unutmamalıdi'i*. Bu seçimlerden sonra, san
ki aradan yıllar geçmiş gibi hareket ediyorlar. 
Halbuki burada bugün konuşulan bütün sözler, 
beş kat daha ağır olmak üzere, on kat daha kes
kin ıbir şekilde bütün vatan sathına yayıldı, bü
tün vatandaşlara söylendi ve bunun üzerine se
çimlere gidildi. Seçimlerin bir kerameti, dört 
senede bir seçim yapılmasının bir fazilet, bir 
meziyeti vardır. Bu fazilet ve bu meziyet ka
naatim ece şu olmak lâzımgelir: Zamanla bir ta
kım dâvalar tekasüf eder, birtakım çatışmalar 
had bir devreye girebilir. Seçimler neticesinde 
millet iradesinin tecellisi, bunların çoğunun tas
fiye edülimeısimıi temin eder. 

Faika! bugün görüyorsunuz ;kd onlarda 
böyle bir intibah yolktur. Hâlâ aynı inatla mü
temadiyen aynı ndkta üzerıkıjdedirler. Halbu-
ıki, >bu nDİlleitünı tastım in edilmesi gerelkeni birıçıok 
ihtiyaçlar1], hu menılekıetin.. güdülmesıi icabeden 
ıbirço'k menfa aitleri, gide riil'm esi lıâzıiım gelen ıbir>-
çoik ıSıtTirapları vandur. Ama onlar buralarda de
ğildirler. 

Muhterem arikadaslanım, 
Onlaitun taıtturduıklam! hin dâva da. pahalı-

lık'tüT. Bu mevzuda da hiçbir delil göslteırime-
'den kuru iddialarda bulunulrlar. Pah-aMıılktan 
ıue ikaısıdettikıleniini ifa.de etmezler. Yalnıtz aile 
'bahası, aile reisi ımıustıarlptir, derler. Bu mem
leketim çehresinde ııstürap çeken bir hal, bu 
'memleiketıte dünden daha kötü bir çehre görü
yor muşumuz, arlkadaşlar? Bu memılelket, 1950 
debinin ilki mislini istihlâk etmektedir. tki 
•misli pirinç, iki misli şeker yemekte, dönt1 ımisli 
çimemto istihlâk etmektedir. Onida;m sonıra' da 
paihalılıfk var, derler. Pahalülılk, hayat sııkıtnı-
tıısı demektir. Hayait salkınitısı ise, az iısıtilhlâık 
mamasına gelir. (Bu nolkıta. üzerinde fikirlerimi 
izah eıtisinl er. Hayat pahabllığıınııım tarif inden 
ıbaşlamalk suretiyle bunun mevcudilyetinıi ilmî 
metoıtlarla ispat öttükleri taıkıdirde, kendiler imâ 
tebrıib edeceğim ve. gel 'beraber bunun çehresini 
düşünelim, diyeceğim,. Faıbat yaptıkları deıma-
gojidenı ibarettir, En; mutena liderlerinin ağ-
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zindanı, bu memleket hayat pahaMığıniDn ne ol
duğu v.e varışa nasıl giderileceği haiklkinda bir 
.tefe cümle işitim eım işit ir. 

<Muhter em arikadaşılarını, 
Ama yas amit tadili meselesinıe de temas ede

yim : Anayasayı ve onun tadilini hizıller düşün
dük. Fakat Anayasa tadili yapacağız dediği-
tmiız takdirde, Hükümet Anayasa tadilini teklif 
etmiş olur. Halbuki Anayasa tadili ibir usule 
•tâbidir. Bunu düşündüğümüz için .tadili Yük
sek 'Meclisin salâhiyetleri! dâhilimde telâkki et
tik. Yüksek Meclis, bunu arzu ettiği takdirde 
yapabilir. Bizim, bir Hükümet prograımii ola
nak iböylle Ibiu şey ileri sürımeımiz doğru olmaz. 
Eğer vaktiyle 'böyle yapmıaışsaık hata etmiş ol
duğumuza kaaniız, yoksa hu Anayasa' tadilâtı
nı yapmıyacağız demek değildir. '(Bravo seslıeri, 
alkışlar). 

Muhterem aırtkada'Şİarım, 
Eğer ben kendilerinin yerimde olsaydıım, ye

ni seçıitmiler yapıldıktan ve Ibüyülk neticeleır o.r;-
taya çılktubtan sonra, hu kadar kuvvetli hir 
ekseriyetle tekrar iş hasıma gelmiş olanı ibir Hü
kümete bir mıiktar daha Iknedi verimdim. Üç 
Ibeş ay daha beklendim. İyi olmıyauı tatbikat 
ortaya çıktığı zaman, doğru yola getirmek için 
IbunMırı sükûnet ve seıkinıetle, hattâ hilimı ve 
mülâyemetle tenkid ederdim. Ve ancak o zaman 
memlekete bir hizmette bulunmuş olurdum. Çün
kü mazideki tatbikat çok kötü olmuştur. Bil
hassa bu son seçimlerde her şeylerini ortaya 
dökmüşler, dört senelik çalışmalarını da toptan 
ipotek eden bir seçim kanpanyası açmışlardır. 
En söylenmiyecek sözlerle bir seçim mücadelesi 
yapmak suretiyle, tıpkı bir kumarbazın nesi var 
nesi yoksa hepsini bir darbeye karşfi ileri sürme
si kabilinden, yalnız mazilerini tamamiyle tüket
mekle kalmamışlar, istikbaldeki siyasi mücadele 
haklarını dahi manen harcamışlardır. (Alkışlar) 
Temellerini atmış olduğumuz fabrikalar yarın 
yapıldığı zaman ne diyeceklerdir? Yalandır dedik
leri Giresun limanı, Mersin limanı işletmeye baş
ladığı zaman ne yapacaklardır? Millet, onları 
bu yalanlariyle 'iflâs ettirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetin getirmiş olduğu programdaki ik

tisadi ve malî kısımlar malûmdur. Yeni olarak 
mâruzâtımız, iç rejim ve demokrasinin tekâmül 
ettirilmesi bakımmdadır. Eğer kendileri de vie- ' 
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danları ile baş başa kalarak bir nefis muhasebesi 
yapacak olurlarsa, demokrasinin tekâmül etti
rilmesi bakımından muhalefete düşen ağır vazi
fe ve mesuliyetler bulunduğunu kabul etmekten 
kaçmamazlar. 

Bu devrin farikası olarak, iktisadi ve malı 
politikamız eskisi gibi devam edecektir. Çünkü 
bu sahadaki inkişaflara yol açılmıştır. îç rejim 
bahsinde ise niyetimiz, iki Mayıs seçimlerinin 
mânasına uymak şartiyle partilerarası münase
betlere yeni bir veçhe vermekten ibarettir. Fa
kat görüyorsunuz ki böylesine yapılan ve yapıl
makta hâlâ devam edilen bir muhalefet karşısın
da ve bugünkü şartlar altında partilerarası mü
nasebetlerden bahsetmek fuzulidir. Onların an
cak riayetine mecbur olduğumuz kanuni hakları
nı tanıyoruz. Fakat sizin bütün mukaddesatını
za söven bir partiyi bunun ötesinde tanımaya 
bu şekilde mücadele yapanlarla münasebette bu
lunmaya insanlık haysiyeti mânidir. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) Onlar bu tabiyelerinden 
vazgeçmedikçe veyahut başlarmdakileri değiştir
medikçe, onları kanuni mecburiyetler dışında 
başkaca tanımamıza imkân mevcut değildir. 
Eğer muhalefet, iktidarla beraber yepyeni bir 
devreye bütün icaplariyle başlamak istiyorsa 
ya kusurlarını itiraf etmesi yahutta partilerinin 
bu kimseler tarafından temsil ettirilmemesinin 
tedbirlerini araması lâzımgelir. (Soldan alkış
lar) 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Hükümet 
programını açık reylerinize arz ediyorum. Beyaz 
tasvip; kırmızı ret; yeşil müstenkiftir. 

Seçim bölgesini çekiyorum; efendim : istan
bul. 

(İstanbul intihap dairesinden başlamak üzere 
reyler toplandı). 

REİS — Rey veren arkadaşların ayrılmama
larını rica ediyorum. 

Rey vermiyen arkadaş var mı? Rey verme 
muamelesi bitmiştir efendim. > 

Reylerin neticesini arz ediyorum : 
İstanbul Mebusu Adnan Menderes'in kurduğu 

Hükümet hakkında 520 arkadaş reylerini istimal 
etmişlerdir. 27 ret, 2 müstenkife karşı 491 reyle 
Büyük Meclis Hükümete itimadını beyan etmiş
tir. (Soldan, bravo sesleri, sürekli, şiddetli al
kışlar) . 

Buyurun Başvekil. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Çok muhterem arkadaşlarım; itimadını
zın devam ettiği müddetçe sizlere lâyık olmak ve 
itimadınızın yerine masruf bulunduğunu ispat 
etmek hususunda hiçbir gayret ve hiçbir dikkati 
esirgemeden çalışacağımızı yüksek huzurunuzda 
arz ederken gerek naçiz şahsım adına, gerekse teş-

»ı m 

4. — ARIZALAR 

Büyük Millet Meclisinin 10 ncu Devresinin 
Fevkalâle İçtimama başlaması dolayısiyle gön
derilen tebrik mektubu 
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I kil ettiğimiz Hükümetin âzalarının ayrı ayrı her-

biri adına derin şükranlarımızı ve en derin say-
| gılarımızı arz eyleriz. (Soldan, sürekli 'alkışlar). 

REİS — 28 Mayıs Cuma günü saat 15 te top
lanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

| Kapanma saati : 19,05 

m »• 

VE TELGRAFLAR 

I Konya, Seydişehir, Orta Kara Viran Köyü 
D. P. İdare Heyeti. 
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Adnan Menderes'in Riyaseti altındaki îcra Vekilleri Heyetine verilen itimat reyinin neticesi 

(İtimat reyi verilmiştir.) 
* 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Saip özer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 

a Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 520 

Kabul edenler : 491 
Reddedenler : 27 

Müstenkifler : 2 
Reye iştirak etmiyenler : 17 

Münhal mebusluklar : 4 

[İtimat 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğ] 
Yahya Pelvan 

reyi verenler] 

u 

M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necatı Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 

Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp 
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydm 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
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Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzipğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

.Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 
, DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Eyüp Şahin 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol / 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavüşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

î : 4 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğhı 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih. İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağ 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 

26 . 5 .1954 C : 1 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal D emir alay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdâr 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Çihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavüşoğlu 

Sadık Gia 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdı Ragıp Atade-
mîr 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbeik 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

I : 4 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahattin Erdem 
Aıbdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertür 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

26.5 .1954 C : 1 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rahmi Ozan Gümüş-
oğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alp iskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet 'Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğkt 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğhı 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğhı 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer l imur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
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İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlıı 

Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Ademüti'inat reyi verenler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 

Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Esat Doğan 

Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim T a n 
Muhit Tümerkan 

[Müstenkifler] 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

Reye iştirak etmeyenler 
BOLU 

Sabri Çonkar (1.) 
BURSA 

Muhlis Erdener 
ÎÇEL 

Aziz Koksal 
İSTANBUL 

Kemal Atay 

Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 

İZMİR 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Remzi Çakır 

KAYSERÎ 
İsmail Berkok 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tabir Taişer 

KOCAELÎ 
Hamza Osman Erkan 

MALATYA 
Mehmet Fahri O rai 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nuri Demirağ 

»o<t 

T. B. M. M, Matbaası 


