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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse j 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
İşletmeler Vekâleti 1954 yılı Bütçesi, kabul i lâyihasının 20. maddesi kabul edildi. 

olundu. I 28 . II . 1954 Pazar günü saat 15 te topla-
Celseye 9ra verildi. I mlmak üzere inikada son verildi. 

İkinci celse 
Vakıflar Umum Müdürlüğü; 
Ankara Üniversitesi; 
İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Ka-

nıınlariyle, 
Varidat Bütçesi ve 

Mazbatalar 
1. — Karayolları yapımı için girişilecek sâri 

taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihra
cına yetki verilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/766) (Ruznameye) 

2. — Siird Mebusu Baki Erden ve 8 arkada
şının, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 

BEİS — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar'dan - Zonguldak'a kadar 

4. — 

/. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu )aporu 
(1/686) 

REİS — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihasının 21 ııci maddesini okuyoruz. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1954 tarihinden itibaren mer'idir. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Bolu Mebusu 
M. Kurbıtnoğlu î. Gülez 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekit 

(1) sayılı ceavelin Dahiliye Vekâleti taşra teşki
lâtı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/620) (Ruznameye) 

3. — Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza 
merkezinin aynı kazanın Havasor Nahiye mer
kezine kaldırılması hakkında kanun lâlyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/765) (Ruznameye). 

yoklama yap]İdi,). 
REİS — Celseyi açıyorum. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü üzerinde söz Türkiye Kövlü 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,15 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın. 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb). 

3. — YOKLAMA 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 1186 — 
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Partisi Meclis Gfupu adına Cezmi Türk'ündür, 
buyurun. 

TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA CEZMİ TÜRK (Seyhan) — 
1954 Bütçesinin geçiş süratinin imkân verdi
ği nispette küçük grupumuzım da imkânlariy-
le mukayyet olmak şartiyle bütçe üzerinde dü
şündüklerimizi, iyi gördüğümüz tarafları, ek
sik bulduğumuz tarafları, kötü gördüğümüz 
yerleri ayrı ayrı beyan etmiye çalıştık. 

Yüksek Heyetinizce malûm oian bu hususla
rı, tekrar veya teyidedecek değiliz. 

Ancak 1954 Bütçesinin tümünü ekseriyet 
kararı ile kabul etmiş bulunduğunuz şu anda, 
gerek Yüksek Heyetiniz, gerek bunu tatbik ve 
icra edecek olan icra kuvvetine, kısaca beyan
larda bulunmak isteriz. 

Bunlardan birisi; denk bütçe meselesidir. 
Bugün aslında açık olmakla beraber, denk 

olarak getirildiği ve denk olarak kabul edildi
ği iddia olunan bu bütçe, esasları mazideki 
muhalefetin hatalı iddialarının bir zaruri ne
ticesi olarak meydana gelmiştir. Bu, muhale
fet partileri için dikkat edilecek tarihî bir tec
rübe olmuştur. Muhalefette iken zamanın ik
tidarına karşı her hangi şekil ve surette olur
sa olsun denk bütçe parolasiyle hücum etmek 
ve efkârı umumiyeyi bu vaitlerle hazırlamak, 
iktidara geçtikten sonra ergeç denk bütçe ile 
gelme zaruretini meydana getirmektedir. 

İşte 1954 Bütçesinin denk olmak iddiası da* 
senelerce evvel Yüksek Grupunuz muhalefette 
iken verilmiş bir kararın neticesi olmaktadır. 
Türkiye gibi maalesef iktisaden geri kalmış, 
kısa zamanda millî hamlelerle kalkınması ge
reken bir memlekette denk bütçe mefhumunu 
bir muhalefet prensibi olarak ele almak ve onu 
efkârı umumiyeye tamim ve telkin etmek za
rurettir ki, bugün karşımıza bir denk bütçe 
iddiası çıkmış bulunmaktadır. Asrımızda bil
hassa 20 nci yüz yılın bu ikinci yarısında yaşı-
yan ileri demokratik memleketlerde ise denk 
bütçe mefhumu, artık böyle muhalefetlerin 
elinde (slogan) olmaktan çıkmıştır. Ancak 
Orta - Doğuda hâlâ denk bütçe parolası icra
yı hüküm etmektedir. Ve maalesef iktisaden 
geri kalmış ve geri kalmada devam eden ülke
lerde denk bütçe tatbikatı yapılmaktadır. Bu 
cümleden olarak Mısır'ın 1953 Bütçesi 206 şar 
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milyon Mısır lirası gelir giderle denk bulun
maktadır. Irak'ın 1953 Bütçesi, 36 milyon Irak 
dinarlıktır. 220 bin dinarlık gelir fazlası var
dır. Lübnan Bütçesi, 94#milyon Lübnan lira-
siyle iki yıldır üst üste denktir". İran Bütçe
si onar milyon İran riyali ile iki yıldır denktir. 
Fakat israil Bütçesi ise 1949 dan beri açıktır. 
1949 da 25 milyon israil lirası tutan bütçe 7 
milyon açıkla işe başlamıştı. Hemen hemen büt
çenin üçte biri açıktı. 1950 de 88 milyon lira
lık bütçe 50 milyon lira açıktı. 1951 de 126 
milyon olan bütçe 58 milyon lira açıktı. 1952 
de 186 milyon olan bütçe 76 milyon açıktı. 
1953 te ise 249 milyonluk olan israil Bütçesi 
81 milyon açıktı, işte iyi tevcih edilmiş olan 
yatırımlar yüzünden açıkların nasıl olduğunu 
bu bütçe veciz bir şekilde göstermektedir. 

Arkadaşlar, 1949 da 25 milyon olan bütçe 
bu yatırımla açıklarla 1953 te 249 milyon isra
il liralık bütçe olmuştur yani beş sene içinde 
israil Bütçesi on misli büyümüştür. Bugün 
yapılmakta olan ingiliz, Fransız bütçelerinin 

I de kısa zamanda netice verecek faydalı yatı
rımlar pahasına açık bulunduklarını bilmekte
yiz. Demek ki, iktisaden geri kalmış ülkeler 
için aslolan, denk bütçe değil, aslolan faydalı; 
kısa zamanda netice verecek yatırımlarla açık 
bütçe yapabilmektir. Ancak bizim dört sene
dir yapmakta olduğumuz yatırımları iyi tev-

I eih etmemiş olmamızdan bütçelerdeki açıklar, 
şüphesiz ki, daha başka mânalar ifade eder. 
Onun için gerek Yüksek Heyetinize karşı, ge
rek Türk Milletine karşı Türkiye Köylü Parti
si adına arz ve beyan ederiz ki : Milletçe kısa 
zamanda kalkınmayı, bir zaruret olarak kabul 
etmeliyiz, iyi tevcih edilmiş yatırımlarla doğ
ru hesabedilmiş, iyi icra ve tatbik edilmiş açık 
bütçelerden korkmamalıyız, arkadaşlar. Bu
nu bilhassa bundan sonra gelecek iktidarların 
ve şayet tahmin ettiğimiz gibi, devam edecek 

| olan iktidarınızın dikkate almasını temenni 
ederiz. (Soldan alkışlar, gülüşmeler). 

1954 Bütçe tenkidlerinin ağır ve kâbuslu 
havasından kurtularak bir an için dahi olsa, 
yeni iktidarın neşesiyle kahkahalarınıza sebep 
ve vesile olduğum için kendimi şahsan bahti
yar addederim. (Soldan, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, 1954 Bütçesi vesile
siyle gerek icra organının, gerekse teşriî orga-

I mmn alâkalı ihtisas komisyonunun, gerekse 
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iktidar grupuna ait mebus arkadaşların bura
daki beyanları arasında fazla ihmal ettiklerini 
gördüğümüz bir noktayı da tebarüz ettirmek 
isterim. Bu, Amerikan yardımlarına taallûk 
etmektedir. 

1945 ten beri memleketimize tevcih edil
miş Amerikan yardımları sayesindedir ki, 
henüz içtimai hayatımızda bir değişiklik 'olma
makla beraber, iktisadi hayatımızın bâzı mü
him sektörlerine faydalı yatırımlarla eser ve
ren neticeler istihsal etmek mümkün olmuştur. 
Dışişleri Bakanımızın 1954 Bütçesinin müzake
resi sırasındaki son beyanlarına göre son dört 
senelik Amerikan askerî yardımı 954 milyon do
lar, liberasyona giren mallar karşılık fonunda 
toplanan Türk liraları, 380 milyon; 1950 - 1953 
devresinde 23<7 milyon dolar, 1953 - 1954 dev
resinden bugüne kadar olan ise, 21 milyon do
lardır. Yani ceman 250 milyon dolar olarak hu
zurunuzda bir hesap vermişlerdi. Halbuki Bir
leşmiş milletlerden, elde ettiğim son rapora gö
re, Türkiye'ye 1 Temmuz 1954 ten 30 Haziran 
1950 ye kadar şu Amerikan yardımları yapıl
mıştır : 163 milyon hibe, 76,8 milyon ödünç ol
mak üzere 239,8 milyon dolar ödenmiştir. 

1 Temmuz 1950 den 31 Mart 1952 ye kadar 
ise, ödenen 139,5 milyonu hibe, 130,2 milyonu 
da ödünç olmak üzere 269,7 milyon dolardır. 
Ayrıca pozisyon inisiyalden 25 milyon dolar tah
sis edilmiştir. Bu itibarla Birleşmiş Milletlerin 
resmen beyanlarına göre, her iki devrede hibe 
272,2 milyon dolar, 117,3 milyon doları ödünç 
olmak üzere 389,5 milyon doları bulmaktadır. 

'Gerek esiki iktidar zamanında, gerek sizin 
iktidarınız zamanında yapılmış olan bu yardım
lar dolayısiyle Birleşmiş Milletler Teşkilâtına 
ve bu yardımlarda baş rolü oynıyan Amerikan 
Kongresine ve Amerikan , idarecilerine Türkiye 
Köylü Partisi Meclis Grupu adına teşekkür et
meyi bir vazife biliyoruz. (Alkışlar). 

Ayrıca Birleşmiş Milletler İdaresi Teknik 
tşler Kısmının (Assistance Thecniqe) yaptığı 
mühim yardımlarla elde edilen mühim netice
ler uzun raporlar halinde neşredilmiştir. 

Buğday istihsalinden Devlet Havayollarının 
organizasyonuna kadar birçok işlerin de tek
nik yardım elemanları tarafından tahakkuk 
ettirildiği anlaşılmaktadır. Memleketimizde ge
rek 1948 - 1950 arası, gerekse ve bilhassa 1952 
den sonra elde edilmiş olan mühim eserlerin bir 
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neticesi olarak da bu Amerikan mütehassısla
rının da büyük bir teknik hissesi ve payı oldu
ğuna eminiz. Onların da memleketimize yaptık
ları bu ilmî ve teknik yardımları bilhassa sta-
yişle, teşekkürle zikretmek isteriz. (Alkışlar). 
Türkiye Köylü Partisi Meclis Grupunun te
mennisi odur ki; Türkiye'de iktidar, hangi par
tinin elinde olursa olsun, Türkiye'de iktidar, 
kimin elinde bulunursa bulunsun, gerek Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtında, gerekse Birle
şik Amerika Hükümeti Kongresinden temenni 
ve ricamız şudur ki; Türk Milletinin içtimai 
bünyesi bildiklerinden ve hattâ bizim bildiği
mizden çolk, pek zaruri ihtiyaçlar karşısında bu
lunmaktadır. Türkiye'de iktidar kimin elinde 
bulunursa bulunsun, bir hudut kalesinde yaşa-
ımakta olan milletimize gerek dolar yardımı ve 
•gerekse ayni yardımla daha ileri derecede bizi 
desteklemelerini temenni ederiz. Türk Milleti
nin ibuna lâyık olduğunu da, harbde ve sulh-
te her zaman göreceklerini ve Türk Milletinin 
bu neticeleri göstermeye amade bulunduğunu 
da temin eyleriz. (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin bilhassa bu
gün içinde bulunduğu dış ticaret muvazenesi 
açıkları, ithalât tahditleri ne derecede döviz 
buhranı içinde, ne derecede dar bir durumda 
bulunduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye'
deki siyasi partiler için iç politika meselesi 
'olarak ne şekilde mütalâa edilirse edilsin, Av
rupa İktisadi İş Birliği İdaresinin ve dolayı
siyle Birleşmiş Milletler ve Amerikan idareci
lerinden şunu temenni ederiz ki, Avrupa İk
tisadi İş Birliği İdaresinin son raporunun 95 
nci paragrafında açıkça beyan edilen hakikat. 
meydandadır. 1952 Martında bir Türk dele
gasyonu, Avrupa İktisadi İş Birliği İdaresine 
müracaat etmiş ve dar bir durumda bulundu
ğunu anlatarak kotanın 50 milyondan Î2>5 mil
yona çıkarılmasını talebetmiştir. 

Maalesef Avrupa İktisadi îş Birliği İdare 
Komitesi bu talebi Avrupa Konseyine kadar gö
türmeye dahi müsaade etmemiştir. Filhakika 
Avrupa İktisadi İş Birliği İdare Komitesinin 
kanaatine nazaran meselenin halli, esasından 

| Türkiyeye taallûk etmektedir. Onlara göre, 
Mebzul ve mütenevvi tabiî kaynakları olan, Av
rupa sanayiinin mühim bir mütemmimini teşkil 
eden bu memleket kendi kaynaklarına dayanan 

I kendi dahilî millî iktidariyle muvazeneli bir 
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iktisadi inkişaf yolunu tutmalıdır. Ayrıca dış I 
ticcaret açığının gerek âmme sermayesinin ve 
gerek hususi yabancı sermayenin bize iltifat 
edebilmesi için, mutedil bir seviyede tutabil
mesini tavsiye etmektedir. Bugün Hükümetin 
belki bu tavsiyeyi hattâ bu ihtarı yanlış olarak 
anlaması yüzünden bu karşımıza, denk bütçe 
heyulâsiyle gelmiş olması da mümkün ve muh
temeldir. Fakat Avrupa iktisadi İş Birliği İda
resinin bu pek acıklı ihtarına mâruz kalmadan 
da bu teknik ve malî yardımların daha iyi ida
resi, mümkün olabilirdi, kanaatindeyiz. Bilhas
sa Kore konjenktüründen istifade edilememe
sini - Hükümet ve komisyon gerekçelerinde açık
landığı veçhile - bir defa daha hatırlatmakla 
iktifa ederiz. 

Son sözlerimiz şunlar olacaktır: Bütün bun
lar Hükümetin 1954 bütçe lâyihası gerekçesin
den, gerekse bu bütçenin müzakeresi esnasında 
bakanların buradaki beyanlarından anlaşıldığı
na göre maalesef bütçe üzerinde yeter dere
cede smimî olmadıkları görülmektedir. 

Türk ehramı içtimaisinin ihtiyaç ve ıstırap
larına iktidar idaresi şu dört senelik devrede 
gereği derecesinde cevap veremediği gibi heyeti 
umumiyesiyle de bu bütçe, Türkiyenin bugünkü 
içtimai zaruretlerine ve iktisadi icaplarına uy
gun değildir. Yatırımların tevcihinde, kredile
rin muhtelif sektörlere tahsisinde ağır hatalar 
işlenmiştir. Bu bütçe ile de aynı şekilde hare
ket edileceği anlaşılmaktadır. 

Türkiye Köylü Partisi, bu bütçenin ancak 
Millî Savunma bölümünü tasvibetmektedir. Ve 
askerî emniyet bölümü olarak sadece onu kabul 
etmektedir. İçtimai emniyet ve onun üzerinde 
bina edilen iktisadi emniyet bakımlarından bu 
bütçe, şayanı kabul değildir. (Allah, Allah ses
leri) Binaenaleyh ,bu, yerine getirilemedikçe, 
yani iktisadi emniyet bütçesi gelmedikçe geçen 
sene bütçesine vermiş olduğumuz beyaz bono-

f yu, bu sene tekrar edemiyeceğimiz için cidden 
eza duymaktayız. 

Üstelik geçen seneki kadar da samimî olmı-
« yan bu açık bütçeye kırmızı oy vereceğimizi 

beyan eyleriz. 
Her şeye rağmen bu bütçenin millî hayatımı

zın bugünkü şartlarını daha ağır duruma dü
şürmeden tatbik olunmasını, hiç olmazsa geçen 
yıllardaki hatalar ve tecrübelerden mûtenebbih | 
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olunmasını halisane temenni ederiz arkadaşlar. 
(Sağdan alkışlar, soldan gülüşmeler) 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Samet Ağaoğlu. 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok aziz ve 
muhterem arkadaşlar, Cezmi Türk arkadaşımızı, 
Köylü Partisi adına yeni bâzı şeyler söyliyece-
ği ümidiyle, dikkatle dinledim. Bütçe müzakere
lerinin başladığından şu ana kadar söyledikleri
ni, Büyük Dost ve Müttefik Amerika'ya hitabe
den kısımları müstesna, tekrarlamış bulunmak
tadır. 

Bunun içindir ki, Demokrat Parti edına 1954 
Bütçesini niçin kabul etmek mevkiinde olduğu
muzu gösteren mâruzâtımızı huzurunuza oku
yacağım. 

Çok muhterem arkadaşlar, 
1954 Bütçesi üzerindeki müzakereler bitti. 

Komisyon, muhalif teşekküllere ımerîsup, müs
takil ve iktidar partisi milletvekilleri uzun 
uzun konuştular. Devletimizin bütün işleri 
gözden geçirildi. İktidarımızın çalışmaları ne
ticeleriyle millet mümessillerinin önüne seril
di. Şimdi reyinizi vereceksiniz. Ben Demok
rat Parti adına son sözü söyliyen Milletvekili 
sıfatiyle Gupumuzun 1954 Bütçesine niçin be
yaz rey vereceğini kısaca anlatmağa çalışaca
ğım. Mütalâa ve düşüncelerimin tamamen 
objektif ölçüler içinde kalacağına emin olma
nızı rica ederim. 

Evvelâ Hükümete, 1954 Bütçesüni Büyük 
Meclîsinize takdim ederken tafoibetımiş olduğu 
usul, göstermiş bulunduğu itina bakımların
dan teşekkür edeceğim. Hükümet bütçe mucip 
sebeplerini, demokratik prensiplerle idare 
edilen bir devletin icra kuvvetine yakışan bir 
tarzda ve âmme işlerine ait her mevzuu, her 
meseleyi millet mümessillerinin bilgisine olduğu 
gibi -arz etmek üzere hazırlamış bulunuyor. 
Uzun yıllar alıştığımız gibi birkaç sahifeden 
ibaret bir mucip sebepler kısmının arkasına 
iliştirilmiş rakamlar mecmuası yerine, mem
leketin iktisadi, içtimai, hattâ, siyasi şartla
rını delil ve vesikalariyle gösteren geniş bir 
mucip sebefbler karşısındayız. Gelecek nesil
ler bu mucip sebeplerin Türk Milletinin muay
yen bir hayat devresindeki iktisadi ve içtimai 
vaziyetini, iktisaldi ve içtimai seviyesini ve ni
hayet istikbale doğru aldığı istikameti göste
ren bir kitap gibi okuyacaklardır. Hattâ bu 
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mucip sebeplerle 1951 den evvel'ki senelere ait 
mucip söbepleri karşıl&ştırımaık suretiyle ve yal
ınız bu şekil farkından bile 1950 den sonra Tür- J 
'kiye'de devlet, hükümet, 'bütçe mefhumların
da ve talâkkilerinde ıbüyü'k değişiklikler hu
sule gelmiş bulunduğunu derhal anlıyacaklar-
dır. Anlıyacaıklardır ki, Türkiye'de artık, 
iktidarın deruhde ettiği mesuliyetler kadar ağır 
bir vazifenin, millete hesap verme vazifesinin 
sahibi haline geldiği devir başlamıştır. (Alkış
lar) . 

Arkadaşlar, 
Hükümet, komisyon sözcüleri, birçok arka

daşlarımız 1954 Bütçesinin muhtelif âmme iş
lerine ait rakamları üzerinde uzun uzun konuş
tular. Ben aynı meseleleri, aynı mevzuları ele 
alarak, aynı rakamları tekrar edecek değilim. 
Buna mukabil 1954 Bütçesinin aydınlattığı 
yoldan yürüyerek Türk Milletinin ufuklarda 
teressüm eden istikbaline bakmak ve bu istik
balin de bizi 1954 Bütçesini tasvip etmeye sev-
kettiğini söylemek istiyorum. Zira emaneti bü
yük ve asıl sahibine iade etmek üzere bulun
duğumuz bir sırada Demokrat Parti iktidarı
nın üç senede elde etmiş olduğu neticelerle bu 
müddet içinde semerelerini önümüzdeki seneler
de vermek üzere başladığı işlerin bilançosu 
millete arz edilmiş bulunuyor. Elde edilmiş ne
ticelerle edilecekler hal ile istikbal arasındaki 
yolu teşkil etmektedirler ve 1954 Bütçesi ile 
istikbal arasındaki alâkayı inkâr etmek asla 
mümkün değildir. 

1954 Bütçesinin rakam ve izahları arasında 
istikbale bakarken bu bütçenin milletimizin ta
rihi bir hasretini telâfi ettiğine hemen işaret 
etmek lâzımgelir. Tarhuncu paşadan beri Dev
letin masraf ve iradını denk yapmak, gelip 
geçmiş bütün devirlerin gayesi idi. Nice nam-
dar dünya mütehassısları, nice sihirbaz yerli 
şöhretler bu gaye uğrunda enerji ve hattâ ha
yat tükettiler. Fakat Devlet idaresine, bütçe 
mefhumlarına hâkim olan telâkkilerle bu gay
retler tamamen tezad halinde idi. Davet edilen 
öyle hakiki şöhretler hatırlıyorum ki devrin 
idarecilerine malî şartların ağır olduğunu, fu
zuli masrafların bir an evvel kesilmesini idare
nin rasyonel bir hale getirilmesini, bütçe ile alâ
kalı muhtelif dairelerden kendisine verilen ra
kamların birbirlerini tutmadığını söylediği için 
büyük tezahürlerle karşılandıkları Ankara is- I 
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tasyonundan yapayalnız, adetâ zorla trene bin
dirilerek memleketlerine gönderildiler. 

1954 Bütçesi bu uzun tarihi mücadelenin 
sonunda ilk defa vâsıl olduğumuz hakiki denk 
bütçedir. Fakat masrafın irada uygunluğu, 
Türkiye gibi inkişaf halinde olan ve inkişaf et
mek mecburiyetinde bulunan bir devletin mu
hakkak surette yapması lâzımgelen masraflar 
kısılarak değil, takibedilmeye başlanılmış ikti
sadi siyasetin müspet neticeleriyle irat çoğaltıl
mak suretiyle temin edilmiş bulunuyor. 1951 
Bütçesini 235 milyon liraya yakın bir açıkla 
tanzim eden iktidarımız üç sene sonunda bu 
açığı kapamış ve buna mukabil bir milyar kü
sur lira ile devraldığı Devlet Bütçesini iki mil
yar küsur liraya çıkarmış bulunmaktadır. O 
halde tereddütsüz olarak diyebiliriz ki Türkiye-
miz pek yakın bir istikbalde büyük devlet büt
çesine kavuşmaya namzetir. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlar; 
1954 Bütçesi rakamları bize Türk milletinin 

yaşama şartlarının süratle değiştiğini göstermek
tedir. 1950 de ancak 16 dan ibaret olan sağlık 
merkezi 242 ye çıkmış ise, 39 hastane 118 olmuş, 
16 doğum evi 26 yi bulmuş ise, 7 verem hastane
si 84 e çıkarılmışsa, 6 700 hasta yatağı 22 ,bini 
aşmış ise bütün bu rakamlar Türk milletinin 
sıhhatli bir millet olmaya doğru hızla yürüdü
ğünü göstermektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

1947 ile 50 arasında ancak 15 450 aileye 831 bin 
dönüm arazi dağıtılmış iken son üç sene içinde 
106 bin aileye 8 milyon 3 yüz bin dönüm arazi 
dağıtılmış bulunması Türk milletinin en mühim 
içtimai dâvalarından birisinin eskisi ile muka
yese edilemiyecek kadar hızla halledilmek üze
re bulunduğunu göstermektedir. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 

1950 senesinde ancak 1 milyon 800 bin lira
dan ibaret olan köy içme sularına yardım tah
sisatının 65,5 milyon liraya çıkarılmış bulunma
sı, 18 bin köyün içme suyuna kavuşmuş olması 
asırlardan beri maddi ve mânevi yangınlar ara
sında harap olmuş bulunan Türk köyünün ve 
köylüsünün maddi ve mânevi susuzluğunun gi
derilmeye başlandığını göstermektedir. (Soldan 
şiddetli ve sürekli bravo sesleri, alkışlar) 

1949 senesi sonuna kadar ancak 2 600 kilo
metreden ibaret olan Devlet yollarımız bugün 
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10 bin kilometreye varmış ise, 1950 ye kadar 13 
bin metreden ibaret köprülerimiz 38 bin metre
ye çıkarılmış ise bütün bunlar Türk vatanında 
yepyeni bir hayatın doğduğunu göstermektedir
ler. (Soldan bravo sesleri) Bu rakamlar akşam 
güneşle beraber dünyanın diğer parçaları bir 
yana dursun, kendi Hükümet merkezi ile, kendi 
komşu vilâyeti ile bile alâkası kesilen gurbet ve 
garipler, daüssıla ve hasret çekenler diyarı 
Anadolu'nun, geçit vermez dağların, dağdan bo
şanan sellerin karşısında dizini döve döve tevek
külün esararlı sükûnuna dalan Anadolu'nun 
gittikçe tarihe ve maziye karıştığını, onun ye
rine dünyanın her tarafı ile ve kendisinin her 
parçası ile gece gündüz temas halinde, şehirlerinden 
dakikada birkaç motorlu nakil vasıtasının geç
tiği, muntazam yolları ve köprüleri ile, tabiat 
Maketlerini karşılamaya başlamış büyük ve kü
çük su tesisleriyle, köylere kadar hızla yayıl
maya hazırlanan elektrik enerjisi veren büyük 
santralleri fabrikalariyle medeni ve yüksek 
seviyeli bir Anadolu'nun çehresinin belirmeye 
başladığını göstermektedir. (Soldan, bravo ses
leri alkışlar) 

Kulağıma şairlik yaptığım hakkında bir söz 
çarptı. Bu kürsüde çok dikkatli olmak lâzımdır, 
hem okumak, söylemek, hem de söylenenleri din
lemek. Bir hakikat meydana koymak için her 
vasıtaya başvurmak lâzımdır. Bugün şairlik 
yaptığım söyleniyorsa bu şairlik yaptığımdan 
değil, memleketin hızla ve mesut ilerlemesi kar
şısında hakiki bir sanatkâr heyecanı içinde bu
nu ifade etmek ve duyurmak için yapıyorum. 
Çünkü Türkiye'mizin manzarası bu heyecan;! 
lâyıktır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, 
Bir milletin maddi ve mânevi seviyesi bera

ber yükselir. Maddi hayat şartları iyi ve yük
sek olan milletlerin mânevi hayat şartların da 
iyi ve yüksektir. Milletler ayni zamanda kendi
lerini teşkil eden fertlerin maddi ve mânevi ha
yat şartları nispetinde yükselebilirler. Fertleri 
fena şartlar içinde olan bir millet yükselmek 
iddiasında bulunamaz. 1954 Bütçesinin rakam
ları bize Türk milletinin ruhunda ve mayasında 
mündemiç çalışkanlık, yaratıcılık, güzel sanat
lara temayül gibi hasletlerin de süratle eser
ler vermeye başladığını göstermektedir. Umumi 
iktisadi ve içtimai kalkınmamızın neticeleri bu
gün köylerimizden büyük şehirlerimize kadar 

yol, köprü, .baraj, fabrika, sıhhi tesisler, çimen
to ve beton inşaat, tayyare meydanları, spor sa
haları gibi eserlerin yanında istiklâl ve ananele
rimizin bekçileri olarak yükselen büyük mabet
ler ve âbidelerle de kendisini göstermektedir. 
Bu müşahadeler milletimizin bâtıldan hakikata, 
karanlıktan aydınlığa, gerilikten medeniyete 
doğru nasıl bir süratle koştuğunu ispat etmek
tedirler. Türk milleti asırlardan beri kendisinin 
âdeta değişmez bir vasfı gibi kabul edilen tevek
külü bırakmış, «dünya onların ahret bizim» de
mekten vazgeçmiş, dünyasını ve ahretini ayni 
ilerleme aşkı, ayni ileri hayat seviyesi içinde 
yaratmaya, hazırlamaya koyulmuştur. (Soldan 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlar; 
1954 Bütçesinin rakamları arasında beliren 

büyük Türkiye, Türk milletinin kendi eseri ol
muştur. Şayet Türk milleti bu kabiliyeti eski
den göstermediyse, faziletlerini gereği gibi 
meydana koymadıysa bunun en büyük sebebi 
hürriyetten mahrum bulunmasıydı, hür olma
nın yaratıcı tahrikinden mahrum edilmiş ol
masıydı. Tarihte her girdiği insan cemiyetinde 
medeniyetler yaratmış olan hürriyetin en büyük 
zaferlerinden birisini de bugünkü Türkiyemiz 
teşkil etmektedir. 1954 Bütçesi bu zaferin in
kâr edilmez vesikasıdır. (Soldan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar! Bana izin veriniz, 
burada biraz muhalefet sözcülerinin konuşma
larına temas edeyim. Bunda„sırf muhalefetin 
tenkid metoduna, gösterdiği zihniyete işaret et
mek için sayacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi namına konuşan ar
kadaşımızın iki uzun beyanatı şöyle hulâsa edile
bilir : 

— İktidar demokratik idare ve rejim ü/erin
de sözleriyle ve programiyle vadettiklerim ta
hakkuk ettirmemiştir. 

— Para ve kredi hacmi süratle aıt.ıyor. 
Bu artış iş hacmi ile alâkalı değildir. Para de
ğeri düşüyor. 

— Hayat standardı ancak mahdut bir zümre 
için yükselmiştir. Umumi yükselme yoktur. 
Çünkü liberal politika bunu yapamaz. 

— Denk bütçe mevcuttur. Fakat bu hesabi 
bir denkliktir. Devam edemiyecek, sene içinde 
yeni masraflarla açıklık baş gösterecektir. 

— Demokrasi zahmetle doğdu. 
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— Bakalım kaçıncı iktidar hakiki demokra

siyi getirecek. 
Barutçu bu tenkidleri yaparken kendi tâbirin-

ee iktidarın aktivine de iki ağırlık koymaktadır : 
— Zirai kalkınma vardır, istihsal yükselmiş

tir. 
— Millî Savunma sahasındaki tedbirler ve 

ilerlemeler takdire şayandır. 
Sayın Barutçu'nun rejim hakkındaki sözlerini 

pek ciddiye almak mümkün değil. Değil, çün
kü hürriyetler memleketimizde çok şükür arzu 
ettikleri kadar geniştir. Kendileriyle beraberim, 
hürriyetlerin fırtınaları olur. Kendileri de ka
bul etsinler ki, biz şu dört seneyi yalnız \ a fır
tınalar içinde yaşadık. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yarat
tınız ve yaşattınız; 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bölük 
başı sabırlı olun, iki ay kaldı, Bölükbaşı hesabı
nız iki ay sonra görülecek. (So)dan alkışlar, 
hodrimeydan sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sizin 
de hesabınız görülecek, siz de sabırlı olun. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Hattâ iş
lerimizi az görüp bize niye daha çok iş yapma
dınız diyenlere dönerek, şayet arzuladığınız 
nispette iş görülmemişse bunun belli başlı sebep
lerinden birisi de önümüzden, arkamızdan, ya
nımızdan gelen şu insafsız, şu yersiz fırtınalar
dır demek hakkımızdır. 

Faik Ahmed geçirdiğimiz fırtınalardan faz
lasını mı istiyor1? Dedikleri doğru, demokrasi 
zahmetle doğdu. Bunun içindir ki, onu muha
faza etmek mecburiyeti vardır. Aksi halde ha
ber vereyim ki, istediği fazla fırtınalar, ağacı 
yıkabilir. 

Sonra hürriyetleri ve hürriyet nizamını mü
dafaa vazifesini görürken demokrat iktidar, 
nispi seçim gibi seçim rejimlerine, ikinci Mec
lis gibi Devlet bünyesine taallûk eden hususlar 
müstesna, muhalefetin istediklerini hep ta
hakkuk etmiştir, tşte seçim mazbatalarının 
Meclis dışında nihai karara bağlanması; işto mat
buat dâvalarının askerî mahkemelerde görül
memesi ; işte matbuat suçlarının tevkifsiz olarak 
muhakemesi, işte Cemiyetler Kanununda deği
şiklik yapılarak partilerin eşit haklara sahip 
kılınmaları! 

Devlet bütçesine taallûk eden hususlar müs-
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tesna muhalefetin istediğini tahakkuk ettirmi-
şizdir. (Sağdan Ooo sesleri). 

Eşit haklara sahip bulunmaktadırlar. (Sol
dan sürekli alkışlar). (Sağdan gürültüler). 

O halde insaflı olsunlar, iktidar hürriyet re
jimini geri götürdü, demesinler de, hiŞ olmazsa 
bu sahada daha yapacak bâzı iş kalmıştır, de
sinler. 

iktidar, işleri parti gruplarına aldırdığı ka
rarlarla görüyor, diyorlar. Haber vereyim, par
tiler sisteminde parti grupları mühim mesele
lerde evvelden karar alırlar. Bu dünyanın her 
yerinde böyledir. Her rejimin kendisine göre 
usulleri vardır. Aksi halde parti gruplarına lü
zum kalmaz. Ama sırf ihyayı hâtırat için arz 
edeyim, onlar hattâ Meclis yüzde yüz kendile
rinden ibaretken grupa lüzum yok iken bile bü
tün meseleleri grup kararlariyle hallederlerdi. 
(Sağdan gürültüler) 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Grup toplantıları bile açık bulunuyordu. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Eski baş
bakan Sayın Şemsettin Günaltay müsaade et
sinler. Şunu söyliyeyim; grup mefhumu ile 
açıklık arasında tezat vardır. Fakat kendileri
nin bu sözleri onda dahi hiçbir kaideye ehem
miyet vermediklerinin, grup mefhumunu dahi 
bir şekil olarak kullandıklarının en kuvvetli 
delilidir. (Soldan, sürekli alkışlar). 

Faik Ahmed Bey Osman Bölükbaşı'ya tavsi
yem, sizin için de varittir. Acele etmeyiniz, ace
le etmeyiniz, günü geliyor. 

Sözcünün reijm hakkındaki sözlerinde çok 
samimî bir itiraf var. Diyor ki «Bakalım kaçın
cı iktidar değişmesi memlekete demokratik 
ananeleri kazandıracak?» Bu sözlerle şayet elli 
dörtte farzımuhal iktidara gelirlerse memleke
te demokratik ananeleri kazandırmıyacaklarmı 
itiraf etmiş olmuyorlar mı? 

Şimdi, C. H. P. Sözcüsünün hakikaten in
safsız bir isnadına geçiyorum. Bizi kendi tâbi-
rince «Aristokratik itiyatların» zebunu ve şeflik 
sistemine meyyal göstermek istiyor. Bu bir tak
tiktir; ama gülünç bir taktik. O iyi bilir ki, 
Türk Milleti millî şefler devrine ebediyen ve
da etmiştir. Fakat, bu gülünç tabiyenin teza
hür ettirdiği zihniyet hakikaten acıdır. Bu 
memlekette diktatörlüğün en âlâsını yürütmüş 
insanlar şimdi geniş bir hürriyet havasının için
de zulüm var diye feryat ediyorlar. Evet bir 
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zulüm vardır. O Türk Milletine hürriyeti zeh-
redenler tarafından yapılıyor. Bunu yapanlar 
ise 1946 seçimleri, örfi idareleri, ağzı kilitli mat
buatları, keyfî ve idari hapis, sürgün ve hattâ 
idamları ile bir zulüm devrini yaşatmış olan 
insanlardır. 

C. H. P. Sözcüsü ikinci konuşmasında 1945 
ten evvelki mazi müşterekti diyor. Doğrudur; 
1945 ten evvelki mazi müşterekti. Nasılki vak
tiyle istibdat da müşterekti. Fakat bu müşterek 
mazi içinde diktatörler vardı, zalimler vardı, 
onların sonunda da mazlumlar vardı ve mağ
durlar vardı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sulh 
hâkimleri karariyle parti boğazladığınızdan da 
bahsediniz. Samet Bey (Gürültüler) 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — C. H. P. 
Sözcüsü ve onunla birlikte bu parti adına ko
nuşan diğer bâzı hatipler kuvvetlerin birliği, 
ayrılığı, anayasa mahkemesi gibi meselelere te
mas ederek iktidarımızı bu hususlarda yenilik
ler getirmemekle itham ettiler. Bugünkü ana
yasamız eksik olabilir, vatandaşların hak ve hür
riyetlerini daha iyi teminat altına alan esaslar 
kabul edilebilir, Devletimizin daha iyi işleme
sini temin edecek değişiklikler yapılabilir. Fa
kat ister rejimleri kuvvetlerin birliği, ister ay
rılığı, ister muvazenesi nazariyelerine dayansın, 
bütün hakiki demokrasilerin üzerinde birleştik
leri nokta şudur : 

Millî hâkimiyeti temsil eden yegâne mevcu
diyet millet meclisleridir. Cemiyette ve cemiyet 
namına görülen her iş onun mutlak kontrol ve 
murakabesine tâbidir. Bu kontrol ve murakabe
nin şu ve bu nazari izah ve bahanelerle gevşa-
tildiği her memlekette elde edilen netice ya 
anarşi, ya istibdat olmuştur. Bugün olduğu gi
bi gelecek nesillerin de T. B. M. M. nin millet 
namına haiz olduğu hak ve salâhiyetleri en bü
yük kıskançlıkla muhafazaya çalışmaları belli-
başlı vazifeleridir. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar). 

C. H. P. si sözcüsünün sesini yükselterek he
yecan içinde söylediği sözü beraberce tekrar 
edelim : 

«İktidarın vaitlerini tutup. tutmadığına, 
memleketi iyi idare edip etmediğine seçmenler 
karar verecektir. Bütün bunlar üzerinde son 
hakem millettir, son söz milletindir ve hiç me
rak etmesin millet kendisinin temenni ettiği gi-
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bi seçimini isabetli, çok isabetli yapacaktır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

C. H. P. Sözcüsünün iktisadi meseleler üze
rindeki görüşlerine geçmeden evvel millî Sa
vunmamız hususunda iktidarın iyi çalıştığını 
söylediği için kendisine teşekkür etmek isteriz. 
Fakat kızmasınlar, bundan iki sene evvel Kore 
kararı münasebetiyle konuşan Halk Partisi Li
deri yine bu kürsüde bir tabur askerin bile hu
dut dışına çıkması Millî Savunmamızı tehlikeye 
düşürecek vaziyetteyiz demişti. Demek ki, o za
man ne kadar aldandıklarını ve yanlış düşün
düklerini şimdi kabul ve itiraf ediyorlar. (Sol
dan, bravo sesleri şiddetli alkışlar). 

Gelelim iktisadi meseleler üzerindeki müta
lâalarına; 

Evvelâ bütçenin denkliğini kabul ediyor. Ama 
diyor, bu hesabidir ne demek? Yani Hükü
met gelir şu kadar, masraf şu kadar diye elin
de kalem hesap yaparken bir de bakmış ki, 
gelirle gider birbirine uyuyor. Bunu mu de
mek istiyor. Eğer maksadı bu ise, dostumuz 
şakacıdır, lâtife etmiş sayarız. Yok maksadı 
Devletin irat ve geliri o şekilde inkişaf etti ki 
masraflarını tamamen karşıladı, demek işiyor
sa kendisiyle beraberiz. Bunları bir tarafa bı
rakalım. Madem ki, bütçe denkliğinin hesabı 
olduğunu söylüyor, o halde suni olmadığını, 
tabiî olduğunu kabul ediyor demektir. 

Sözcüye göre bütçedeki denklik sene içinde 
çıkacak yeni masraflarla bozulacaktır. Hattâ mese
lâ memur maaşlarına yapılan son zamların karşı
lığı da bütçede yoktur. (Biraz ağır okuyunuz 
Samet Bey, takibedemiyoruz sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, bir grup adına, iktidar 
mesuliyetini taşıyan bir grup adına Yüksek 
Meclise hitabetmek beni irticali konuşmayı bir 
tarafa bırakmak mecburiyetinde bırakmıştır. 
Okurken kaybettiğimi biliyorum. Affınızı rica 
ederim. 

Yoksa maksadı Devletin irat ve geliri o de
recede... Her yıl inkişaf eden iktisadi bir bün
yeden varidat fazlası beklemek tabiîdir. Bu 
fazla, yeni masrafları karşılayabilir. Farz ede
lim ki, karşılamadı. Münakaşasını o zaman ya
parız. Ne çeşit masraflar çıkacağını şimdiden 
ne bilelim? 

Bu çeşit ihtimaller göz önünde tutularak 
bütçe yapılması bir kaide olsa idi. dünyada 
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hiçbir memlekette hiçbir zaman denk bütçe ter- I 
tibi mümkün olmazdı. 

Sayın Barutçu «Hayat standardı mahdut bir 
zümre için yükselmiştir. Bu takibedilen liberal 
politikanın neticesidir. Liberal politika hayat 
seviyesini seyyanen yüseltmez.» diyor. 

Kendileri iktisatçı değildirler. Fakat libe
ral politika ile liberal olmıyan politika ara
sındaki farklar münakaşasında liberal iktisat 
rejiminin hayat seviyesini yükseltip yükseltme
diği veya liberal olmıyan iktisat rejimlerinin 
hayat seviyesini seyyanen yükselttiği şeklinde 
bir bahsin pek de mevcut olmadığını bilmeleri 
umumi malûmat bakımından icabeder. Yine bil
meleri icabeder ki, her sistem kendi kanunla
rı içinde neticeler verir. Ayrıca yine bildikle
rini farz ettiğimiz husus şudur : Liberal olmı
yan iktisat sistemleri hayat seviyesinin seyya
nen yükselmesi iddiasını değil müsavileştiril-
mesi iddiasını ortaya atarlar. 

Bütün bu nazari münakaşlardan öteye Dev
letçilik politikasının umumi hayat seviyesini 
yükselttiği ve yükselteceği yolundaki iddiala
rını tekzibeden en beliğ misal kendi iktidarla
rının takibettiği Devletçilik politikası ile bu 
memleketin ne kadar geri kalmış olduğudur. 

Şunu da ilâve edeyim ki, onların takibetti
ği politika Devletçilikten ziyade bir çeşit Dev
let kapitalizmi idi ki, sermaye ve kazancı Dev
letin ve Devlet muhitlerine mensup zümrele
rin elinde topluyordu. Bunun münakaşasına bi
le girmiyelim. 

«Para ve kredi hacmi artıyor. l>u iş hacmi 
ile mütenasip değildir.» Diyorlar. 

Burada bir tezatlarına işaret etmek isterim. 
Şayet kabul ettikleri gibi zirai kalkınmada ik
tidar muvaffak olmuş, istihsal artmış ise sırf 
bunların bile muayyen bir yeni iş hacmi yarat
mış olacağını da kabul etmeleri zaruridir. O 
halde mesele şuna kalıyor : 

Para hacmi ile kredi hacmi muayyen bir 
nispette artmış olan yeni iş hacmına göre ne 
kadar artmalıydılar? 

Barutçu bu hususta bir nispet kurarak belli 
bir rakama varmadıktan sonra sözleri hep bey
hudedir. Bu hususta muayyen bir nispet kura
rak belli bir rakama varmak ise ciddî bir ikti
satçı için pek mümlkün sayılamaz. Zira artan 
ithalât ve ihracat, zirai ve sınai sahada eski 
devirlerle ölçüle'miyecek kadar genişlemiş olan I 
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faaliyet, küçük sanatlarımızda beliren büyük 
inkişaf, yapılan her yeni yol, her yeni köprü, 
temeli atılan her yeni fabrika, baraj hulâsa her 
yeni hareket ve hamle iş hacmına yeni ilâveler 
demektir. 

Şimdi Köylü Partisi .Sözcüsünün beyanatı
na geçiyorum. Gezimi Türk ehramlı bir konuş
ma yaptı. Bu konuşmanın zirvesi güzeldi, fakat 
kaidesi bozuk ve çürüktü. 

Gezmi Türk diyor ki; Demokrat Parti ça
lışıyor. istihsali artırdı, kredileri çoğalttı, yol
lar yaptı, barajlar, enerji santralleri, fabrika
lar inşa etti. Fakat bütün bunları memleketin 
içtimai bünyesine ve şartlarına uygun olarak 
yapmadı. Ona göre ve âmme muhasebesi tan
zim prensibini ortaya atarak, büyük masraf
larla küçük ve az gelirli işler görülmüştür. 

Deminki konuşmalarında bütçe konuşmala
rı başladığı günden itibaren söylemekte oldu
ğu şeylerden ufak bir rücuuna şahit olduk. O 
da, Amerika tarafından yardım olarak veril
miş olan paralarla hayırlı işler yapılmış oldu
ğu yolundaki ifadeleridir. Demek ki 2 - 3 gün 
içinde ufku rüyeti genişlemiş bulunmaktadır. 
Buna ayrıca işaret etmek isterim. (Soldan bravo 
sesleri). 

Köylü Partisi Sözcüsü bu iddiayı ortaya atı
yor. Fakat işlerin küçük ve az gelirli olduğu
nu ispata yanaşmıyor. Hangi iş küçük, hangi 
iş az verimli? 

Gezmi Türk'e bakarsanız yapılan işlerden 
ancak küçük zümreler istifade etmektedir. De
lil olarak da memlekete girmiş olan 40 bin trak
törün ancak ı3S bin ailenin elinde bulunmasını 
gösteriyor. 

Bununla demek istediği nedir ? Traktörün 
az sokulduğunu mu ifade etmeye çalışıyor? 
Yoksa 'memleketimizde traktör kullanacak va
ziyette çiftçinin az olduğunu mu? 

•Ziraatın teknikleşmesi birçok meseleleri ih
tiva eden bir hâdisedir. Köylünün toprak sa
hibi olmasından, ziraat şekillerine kadar esaslı 
meseleler teknik inkişafla beraber kendilerini 
.gösterirler. Dört senede 40 bin traktörün mem
lekete sokulmuş olması, üç sene içinde yüz bin
den fazla aileye sekiz milyon dönümden fazla 
toprak dağıtılmış bulunması bütün bu meselele
rin süratle halledildiğini göstermektedir. 

Yapılan işlerden küçük zümrelerin istifade 
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ettiğini söyliyen sözcü, yollar ve köprülerden 
zengin fakir bütün vatandaşların geçtiğini, 
barajlar ve elektrik santrallerinden zengin fa
kir bütün Türklerin istifade ettiğini unutmuş 
gözüküyor. 

Köylü Partisinin sözcüsüne göre köylü ağır 
borç altındadır. Bir yandan zirai kredinin inki
şaf ettiğini, istihsalin arttığını kabul etmek 
diğer taraftan köylünün borç altında olduğu
nu söylemek hakiki bir tezat teşkil etmektedir. 
Zirai krediyi borç farzeden bir görüş elbette ki 
iktisadi sayılamaz. 

Cezmi Türk memleketteki istihsal artışının 
değerini meselâ pamuk istihsalinin Mısır, Suri
ye ve İran'da da artmış olduğunu söyliyerek 
küçültmeye çalışıyor. Bu yanlış olduğu kadar 
hodkâmea (bir düşünüştür. Kom'şumun da mesut 
olması benim saadetimi azaltan bir hâdise teş
kil etmez. Sözcü her halde kendi partisi lehine 
propaganda maksadiyle olacak ve garip bir te
celli bir başka taraftan yalnız köylüyü düşün
mek ve korumakla ittiham edilen Demokrat Par
ti iktidarını köylüyü ihmal etmekle suçlandır
makta ve «bugün sıkıntılı vaziyette olan me
murlar bile köylülerden kat kat müreffehtirler» 
demektedir. 

Tuhaf bir mukayese. Köylü dediğimiz zaman 
içinde az kazananı, çok kazananı, pek çok ka
zananı bulunan kocaman bir kitle bahis mevzuu
dur. Memur dediğimiz zaman da vaziyet aşağı 
yukarı böyledir. O halde hangi köylü zümresi 
hangi memur zümresiyle mukayese ediliyor? 

Köylü Partisi Sözcüss iktisadi faaliyetleri-
• mizi Amerika'nın iktisadi inkişafı ile mukaye

se etmek gibi yine garip bir yola düşüyor, öy
le bir mukayeseye yer yoktur. Çünkü memle
ketimizde iktisadi inkişafımızın en büyük manii 
olan bir zihniyet mücadelesi, bu zihniyetin do
ğurduğu itiyatların izalesi mücadelesi gibi 
ağır bir vazife de Demokrat Parti iktidarının 
omuzlarında idi. Amerika'nın nüfus dâvası hiç
bir zaman bizimki kadar keskin olmamıştır. 
Nihayet Amerika'nın iktisadi ve siyasi şartla
rı ile Türkiye 'nin iktisadi ve siyasi şartları ara-

* sında esaslı farklar mevcuttur. 
Köylü Partisi Sözcüsü bir içtimaiyatçıdır; 

doktordur; hattâ mütefekkirdir. Fakat, dok
torluğunu bilmem, ama içtimaiyatçılığı ve mü-
tef ekkirliği, şu dört senelik müşahedelerime gö
re arzediyorum, haydi kendi tâbirini kullana-
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yım, ufkidir, amudi değildir. Bunun içindir ki 
Sayın Maliye Vekilinin millî gelir hakkındaki 

| izahlarından yakaladığı fırsatı içtimai birta-
1 kim ehramlar kurmak suretiyle iktidarın çalış-
I malarından doğan ve doğacak neticelerde içti-
; mai adalet aramak bahanesiyle bu neticeleri 

beğenmiyor ve hattâ ret ve inkâr ediyor. 
i İçtimai adalet ne taraftadır ve niçin o taraf -
i tadır? Münakaşası bir doktrin münakaşasıdır. 
i Onu bir tarafa bırakalım ve şu suali soralım: 

Türk köylüsünün emeği daha fazla değerlendi-
I ğine, Türk köylüsünün medeni ihtiyaçları daha 

fazla tatmin edildiğine, Türk köylüsünün daha 
fazla çalışdığına, Türk köylüsünün sıhhi şart-

{ 1 arının daha iyileştiğine, ölümünün daha azal-
I dığma göre bugünkü refah seviyesi 1950 den 

evvelki seviyeden elbetteki daha yüksektir. 
O halde yeni iktidarın çalışmaları içtimai ada
let itibariyle de hayırlı neticeler doğurmuştur. 

Aziz ve muhterem arkadaşlar, 
Mâruzâtımın sonuna geldim. Size 1954 Büt

çesi için neden müspet rey vereceğimizi kısaca 
' anlattım. 

Bu izahlarımı bir cümle ile ifade ve hulâsa 
etmek isterim : 1954 Bütçesinde beliren Türki
ye şudur: Dışarda hür milletler camiasında 
ve bu camianın tarihin şimdiye kadar kayde
debildiği en mükemmel müdafaa sisteminin ve 
ittifakının içinde yerini almış, bu ittifakın 
dünyanın en tehlikeli bir noktasında sarsılmaz 
kalesi haline gelmiş. İçerde iktisadi ve içtimai 
tekâmül yoluna girerek ileri medeniyet merha-

! leşine doğru hızla koşmaya başlamış bir Tüı-
1 kiye. \ , 

Şimdi sizi, bundan çok seneler evveline Bi-
I rinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir cel-
i sesine davet etmek istiyorum. Gazi Mustafa 
j Kemal Meclisin yeni içtima devresini açıyor. 
! Zafer kazanılmıştır. Saltanat ilga edilmiş, mil

lî hâkimiyet prensibi Devletin idare umdesi ol
muştur. Gazi istikbale işaret ediyor: 

| «Bu izahatımdan sonra hep beraber enzarı 
1 ihtiramımızı mutafı vicdanımız olan muhiti 

millete nasbedelim. Orada faziletin, vefa ve 
I sadakatin, arzuyu teceddüdün, aşkı hâkimiyet 
i ve istiklâlin intifa nâpezir ateşi yanmaktadır. 

Bu mukaddes ateş kendi içindeki cehli zulmeti 
! yıkacak ve istikbalimizin önüne dikilecek bü

tün mânileri yakacaktır. Millet önünde, onun 
' istihkakı istiklâli önünde, onun liyakati terak-
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ki ve teceddüdü önünde her kuvvet ancak 
milletin irade ve emeline uymak suretiyle ya-
şıyabilir. Milletin irade ve emeline uymıyanla-
rm talihi hüsrandır, izmihlaldir.» (Soldan şid
detli ve sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
Büyük adamın bu sözlerindeki gayeler ta

mamen hakikat olmuştur. 1954 Bütçesinin ra-
. kamları arasından gözüken millî istikbal Ga

zi'nin 30 sene evvel işaret ettiği parlaklık için
dedir. Yenilik ve medeniyet yoluna girmiş olan 
Türk Milleti önüne dikilmiş bulunan bütün 
mânileri yakmış lâyık olduğu maddi ve mânevi 
hayat seviyesinin eşiğine ulaşmıştır. Onu bura
ya, bu noktaya getiren tek kuvvet artık bir da
ha geri alınamaz bir şekilde sahip olduğu hür 
vatandaşlardan mürekkep hür millet vasfıdır. 
(Soldan: Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar) 

REİS — Söz Cumhuriyet Halik Partisi Mec
lis Grupu adına Faik Ahmed Barutçu'nundur, 
ibuyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA PAÎK AHMEID BARUTÇU 
(Tra'bzon) — Muhterem arkadaşlar; Demok
rat Parti Grupu adına konuşan Samet Ağaoğ-
lu arkadaşınoz, bütçenin lehinde konuşmaktan 
ziyade muhalefet partisinin tenkidine cevap 
vermeye çalıştılar. (Soldan gaye't tabiî sesleri) 
Edebî 'bir lisanla yazılmış bir seçim nutkunu 
dinledik. Politikada mübalâğa, dekoratif tez
yini (bir sanat gibidir. Politika adamının tez
yini mahiyette mübalâğadan da ileri sözleri, 
bazan ziefvkle dinlenebilir. Arkadaşımızın ço
ğu -sözlerini bu şekilde, zevkle dinledik. 

Demokrat Parti siyasi rejiminin dört sene
lik bilançosu üzerinde yaptığımız tenkidlere 
cevap olmak üzere arkadaşımızın söylediklteri, 
sadece, 'biz, taahhütlerimizi yerine getirmişiz
dir, vadettiğimiz sözleri tutmuşuzdur, tarzın
daki mücerret ifadelerden ibarettir. 

Demokrat Parti şaşaalı bir programla iş ba
şına gelmişti. Rejimin istikrarını sağlıyacaktı. 
Bu, nazari 'olarak daima söylenmiştir, fakat 
sağlanamamıştır. Rejimin istikrarı, bir sıırietle 
sağlanır. O, ancak buradaki murakabenin her 
türlü kayıtlardan kurtulması ile mümkün olur. 
(Sağdan bravo sesleri) O, hürriyetlerin her 
türlü korkulardan 'masun kalması ile mümkün 
olur. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) O, se-
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j çim emniyetinin her türlü endişelerden kurtul

ması ile mümkün olur; o, muhalefetin eşit 
haklar ve şartlar içinde muamele görmesi ile 
mümkün olabilir. O, Anayasaya muhalif ve 
demokratik olmıyan hareketleri önliyecek mü
eyyidelerin derpiş edilmesiyle mümkün olabi
lir. Demokrat Parti siyasi rejimi, bu netice
leri sağlıyamamıştır. Biz Ibu kubbenin altın
daki manzara, eski ve yeni aristokratik usul
lerin devam ettiğini gösteriyor, dediğimiz za
man, mesnetsiz konuşmadım. Filhakika tek 
parti devrinde teessüs etmiş olan, Başkanlığın 
aristokratik itiyadı, çok partili devirde de de
vam etmiştir. Demokratik memleketlerin par
lâmentolarında reislerin meclis dahilindeki bi
rinci vazifesi, Meclis toplantılarını açmak ve 
müzakereleri idare etmektir. Ve Meclis Baş
kanının asıl rolü, partiler üstünde kalmaktır. 
Onun bu sıfat ve vazifesi, bu kürsünün hürri
yetini, bu kürsüde bütün melbusların, müsavi 
denecede haklarını himayenin teminatını teş
kil eder. Bizde eski aristokratik itiyat devam 
etmiştir. Bu aristokratik itiyadın devamı ise 
yeni aristokratik itiyatları tevlidetmiştir. Tek 
parti devrinde bile Büyük Millet Meclisinde 
Hükümetin bulunmadığı zamana tesadüf müm
kün değildi. Çok partili devreye girdikten 
sonra ise, buna tesadüf etmek hayal bile edi-
lemteızdi. Fakat sizin devrinizde Sayın Başba
kana burada nadiren tesadüf ettik. Meclis 
Reisimiz devam etmezse Başlbakan da devam 
etmiyelbilir; Başbakan devam etmezse bakan
lar devam etmez olurlar. Bakanlar devam et
mezse, artık onun mânasını takdir buyurun. 

Aziz arkadaşlarım; hakikat odur ki, Demok
rat Parti siyasi rejiminde murakabe, icranın 
kontrolüne girmiştir. Grup toplantıları taktik 
meselelerini görüşmek için düşünülebilir. 

Hükümete itimat meseleleri mevzuubahis 
olduğu zaman toplanmaları tabiî olur. Yoksa Bü
yük Millet Meclisini daha az karar organı olacak, 
teşriî nüfuzu ekseriyet partilerinin gruplarına 
intikal ettirmeyi intacedecek prensip karar
ları almak için olmamak lâzımdır. 

HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs
tanbul) —• Toprak Kanununda yaptığınızı ha
tırlayınız. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
1946 dan sonra eski iktidar kendi grup toplan-

j tılarını tamamiyle açık olarak yapıyordu. Ve 
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hiçbir vakit Büyük Meclisin karar almak yet- I 
kismi takyidedeceek mahiyette prensip karar
ları almamaya itina etmiştir. (Soldan gülüşme
ler). 

HARİCÎYE VEKÎLÎ FUAD KÖPRÜLÜ (İs
tanbul) — Toprak Kanununu unutma. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Şe
ker Kanununu unuttun mu? (Soldan gülüşme
ler). I 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — I 
Şeker meselesinde o zaman muhalefetin verdiği 
istizah takriri kabul edildiği için Hükümete 
itimat meselesi görüşülmek üzere grup top
lantısı yapılmıştı. Bu tabiîdir. (Gürültüler). ı 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Sayın Başka
nım, hatibin sözünü kesmesinler... • 

HARİCÎYE VEKÎLÎ FUAD KÖPRÜLÜ (İs
tanbul) — Hafızanızı tazelemek için söylüyo
rum... 

REÎS — Devam buyurun. I 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanun 

lâyihasının tümünü açık oylarınıza arz edece
ğim. 

(Seçim dairesi belli olmak üzere kur'a çeki
yoruz. 

(Burdur intihap dairesinden başlanarak 
reyler toplandı). 

Rey toplama muamelesi bitmiştir... 
Reylerin neticesini arz.ediyorum : 
1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye kanun 

lâyihasına (394) rey verilmiştir. 
(339) kabul, (55) ret, muamele tamamdır, 

lâyiha onanmıştır. (Soldan alkışlar). 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar). 
Çok muhterem ve sevgili arkadaşlarım; 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere, bütçeler, 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Muhalefetin haklarını köstekliyen ve muhale
feti Anayasanın teminatından mahrum eden 
teşriî kararlar Grupunuzda alınmıştır. Bun
lar demokratik olmıyan usullerdir. 

Aziz arkadaşlar, Demokrat Parti Hükümeti 
rejimin ıslahatına taallûk eden meseleleri mu
allâkta bırakmıştır. Ve bu yüzden siyasi sa
hada istikrar tesis edememiştir. İktisadi sa
hada, malî sahada edebilmiş midir? 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bunlar yuvar
lak lâflar. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Maliye Vekiline verdiğimiz cevaplar bunu gös
termeye kâfidir. Samet Ağaoğlu arkadaşımız
la aynı mevzuda tekrar münakaşa yapmayı za
it bulurum. (Sağdan; alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Dinlenmek üzere Celseye yarım sa
at fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 16,24 

• > 

hükümetlerin Millet Meclislerince tasdik olun
muş birer yıllık iş ve icraat programlarıdır. 
Bu itibarla bütçe müzakereleri Devletin bü
tün çalışma sahalarına yayılan bir genişlik arz 
eder ve bu müzakerelerde milletvekilleri yapıl
mış ve yapılacak bütün işlere dair tenkid ve 
mütalâalarını bütün genişliği ile ortaya kor
lar. Bu bakımdan bütçe konuşmalarına bir nevi 
istizah müzakereleri nazariyle de bakılabilir. 
Hulâsa bu müzakerelerin demokratik hayatın 
en mühim safhalarından birini teşkil ettiğine 
de şüphe yoktur. Bu yılki bütçe konuşmaları
nın ise, ayrıca dikkate şayan hususiyeti ve da
ha da büyük bir ehemmiyeti vardır. Çünkü 
bu müzakereler, çok nazik ve tehlikeli ihti
mallerle dolu bir intikal devresi olarak siyasi 
tarihimizde yer alacak olan 1950 - 1954 devre
sinin son bütçe konuşmasıdır. Demek oluyor 

Î K Î N C t GELSE 
Açılma saati : 17,20 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb), 
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ki. Millet Meclisinin sinesinde ve Türk Mille
tinin mânavi huzurunda vazife yıllarımıza ait 
hesapları muhterem umumi efkâra son defa 

• arz etmekte ve muhaliflerimizle yine bu çatı 
altında böyle bir intikal devresinin son he
saplaşmasını yapmakta bulunuyoruz. 

Maliye Vekili arkadaşımın Hükümet adına, 
biri bütçeyi sunmak, diğeri de bütçenin umu
mi müzakeresinin sonunda sual ve tenkidlere 
cevap vermek münasebetiyle iki uzun ve izah
lı konuşma yapmış olmasına rağmen yukarda 
arz ettiğim sebeplerledir ki, ben de Huzurunu
za gelip bir kere daha konuşmak lüzumunu 
duymuş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bütçeyi tasdik ve kabul buyurmak suretiy

le Hükümet hakkında bir kere daha göstermek 
lûtfunda bulunduğunuz itimat ve teveccühe 
Hükümet adına en derin şükranlarımızı arz et
mekle sözlerime başlamak istiyorum. (Soldan 
alkışlar). 

Bu vesile iJe Yüksek Meclisinizin Hüküme
timize dört yıldan beri itimat reyi vermek ve 
geniş bir anlayışla hiçbir müzahareti esirgeme
mek suretiyle bizi desteklemiş ve iş başında tut
muş olmasının, en lüzumlu zamanlarda siyasi 
istikrarın temini bakımından haiz olduğu ehem
miyet üzerinde durmak isterim. 

Filhakika geniş bir hürriyet içinde memleke
ti idare etmenin, hele böyle bir idare memleket
te yeni tatbika başlanmış ise, arz ettiği güçlük
ler ve hattâ tehlikeler izaha lüzum göstermiye-
cek kadar açıktır. Demokratik idarenin tatbika 
konulduğu ilk senelerde, birçok memleketler, si
yasi istikrarın temini hususunda büyük zorluk
larla ve hattâ tehlikelerle karşılaşmışlardır. Bir 
memlekette siyasi istikrarın bozulması netice
sinde ise çözülmelerin ve anarşinin baş göster
mesi ve nihayet tahakküm idaresinin avdeti yi
ne birçok memleketlerde görülmüş hâdiseler
dendir. Siyasi istikrarın bozulmasının, kontro
lün elden kaçırılmasının demokratik rejimi uzun 
zamanlar tatbik eden memleketler için bile ne 
derecelerde zararlı ve tehlikeli durumlara sebep 
olduğu, cümlece malûmdur. 1950 seçimlerinden 
sonra bizim de aynı zorluklarla karşılaşmadığımızı 
aynı tehlikelere mâruz kalmadığımızı iddia et
mek mümkün değildir. Sadece demokratik ida
renin ilk defa tatbika başlanması bile birçok 
güçlüklere sebep teşkil edeceği gibi türlü teh-
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| likelere de yol açabilirdi. Halbuki o zaman, ya

ni 1950 seçimlerini takibeden devrede iç po
litika ve siyasi istikrar bakımından memlekette 
vaziyeti ağırlaştıran daha başka sebepler de çok-

I tu. 
Vazifeye başladıktan sonraki siyasi manzarayı 

çok süratle dahi olsa gözden geçirmek bu sözle
rimi haklı bulmanıza kâfi gelecektir, kanaatinde
yim. O zaman manzara şöyle görünüyordu.: 
Memleket, uzun yıllar devam ettirilmiş olan ta-

I hakküm ve tethiş idaresinden kurtulmuş ve bir
denbire o idarenin her sahada tatbik etmiş ol-

i duğu türlü tazyiklerin aksülâmeli devresi baş
lamıştı. Hürriyet aşk ve hasreti, mâkûl ölçü
leri kolayca aşmak istidadını gösteren bir coş-, 
kunluk halini almıştı. Zararlı cereyanlar ve bir 
takım fena maksatlılar hürriyet hasretinin ya
ratığı bu coşkunluktan faydalanmak hususun-

I da hiçbir fırsatı kaçırmamaya karar vermiş gö
rünüyorlardı. O zamana kadar şiddetli bir baskı 
altında örtülü kalmış bulunan çok tehlikeli ce
reyanların süratle gelişmesi için en müsait ze-

ı min ve vasat vücuda gelmişti. Bir taraftan aşırı 
i solculuk, diğer taraftan yine komünist tahrik

leri neticesi olarak aşırı sağcılık cereyanları, ha
reket halinde idi. Memlekette gıdasını irtica-

j dan almaya ve irticai gıdalandırmaya çalışan 
| birçok gazeteler ve bir o kadar da kominist ga

zeteleri neşredilmekte idi. Komünistlik bir ce-
miyet adı ve maskesi altında hakikatta bir ko
minist partisi nüvesi olarak teşkilâtlanmaya yel
tenmekte ; irticaın da ticani hareketi ile teşki
lâtlandığı görülmekte idi. 

Ticani, Ankara'nın, en 'münevver insanların 
kalabalığı ile daima dolu olan meşhur bir mey
danında güpegündüz Atatürk Heykeline men
fur taarruzunu yapabilecek derecelerde, komü
nistler ise, meydan toplantıları yapmaya hazır
lanacak kadar cesarete gelmişler, tâbiri caizse, 
ayaklanmaya başlamışlardı. 

Bir traftan temiz ruhlu Türk'ün dinine bağ
lılık duyguları, diğer taraftan vatanperver Türk 
işçisinin geçim durumu istismar edilmek ve iş
çilerimiz arasında komünist usulünde sınıflaş-

I ma istidatları yaratılmak istenmekte idi. Zarar-
j lı cereyanlar ayırıcı tahrikler, istikbalimizin 
' ümidi olan genç. üniversitelilerimizi de şikâr 

edinerek bu gözbebeğimiz gençleri büyük kafi
leler halinde gece yarıları caddelere, sokaklara 
dökülmelerine sebep olmak suretiyle kanuna 
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uymıyan hareketlere teşebbüs tecrübesine fiilen 
girişilmiş bulunuyordu. Nihayet dünyanın vazi
yeti de büsbütün karışmış ve bizim de katıldı
ğımız sıcak harb Kore'de fiilen başlamıştı. En 
hazini ise muhalefetin bu karışık manzarayı 
kendisi için müsait fırsat bilmesi ve kısa vadeli 
bir siyasi mücadeleyi partilerinin menfaatine 
uygun sayarak harekete geçmesi idi. Memleke
timizde vaziyetin arz ettiği nezaket ve ciddiyeti 
hürriyet rejiminin ilk defa tatbikma konması
nın tabiî neticelerinden ibaret olduğu kadar, 
Demokrat Parti daha vazifeye yeni geldiği için 
vaziyete hâkim olup olamıyacağının henüz tah
inin edilememekte olmasından da ileri geliyordu. 
Partimizin kuruluşundan çok kısa bir zaman 
sonra milyonları içine alan büyük bir teşekkül 
haline gelmiş olmasına rağmen olgunlaşma ve 
lüzumu veçhile teşkilâtlanmak için kâfi zaman 
bulamamış olması o zamanki o bedbin tahmin
lerin ve iktidara gelen partimiz hakkındaki te
reddütlerin sebep ve kaynağım teşkil ettiğini 
söylemek hatalı olmaz sanırım. 

Sevgili arkadaşlarım, yukardan beri tasvi
rine çalıştığım iktidarımızın ilk zamanlarında
ki vaziyetin en hazin tarafı ise, muhalefetin, o 
günlerin karışık şartlarını kendisi için adeta 
müsait bir fırsat bilmesi idi. Muhalefet, en kısa 
yoldan ve her ne pahasına olursa olsun iktidara 
gelmek hususunda kararlı görünüyordu. Bütün 
vatan sathında kulaktan kulağa şu propaganda
lar yayılıyordu : iktidar onlarda ise idare biz
dedir. Birkaç ay daha ayakta kalıp intizar edi
niz, çarçabuk yine iktidara geleceğiz. Muhale
fetin kısa vadeli bir mücadeleyi pek uygun gö

rüp harekete geçtiğini ispat eden daha birçok müşa-
hadeler de vardır. 1950 muhtar seçimlerinden 
ümitlenerek milletvekilliği seçimlerinin üzerin
den daha üç ay geçmeden, belediye seçimleri mü
nasebetiyle, Halk Partisi Başkanının söylediği 
nutkun mânası ve edası açık ve son derece dik
kate şayandır. Evet kısa vadeli bir mücadele 
ile dört senelik teşri devresini sona ermesini 
beklemeden, iktidarı elde etffıek, Halk Partisi 
muhalefetinin o günlerde kabul ettiği parola 
işte bundan ibaretti. 

Filhakika, o günlerin karışık şartları muva
cehesinde, memlekette veyahut parti içinde her 
hangi bir çözülme hâdisesine meydan vermeden 
dör yılı hâdisesiz ve selâmetle atlatıp seçimlere 
girebilmek de pek ümidedilecek bir şey gibi 
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| görünmüyordu. Aksine olarak muhaliflerimiz, 

bu istikrarsızlık manzarasının her hangi bir 
I karışıklığa müntehi (olabileceğinden çok ümitli 

idiler. O takdirde müsait fırsat zuhur etmiş 
olacaktı. Onlara bu ümidi veren başka sebep-

j 1er de yok değildir; çünkü, muhalefette iken 
partimize mensup altmış küsur milletvekilinin 

I 27 si bizden ayrılmışlardı. Âdeta partimizin 
ikiye bölündüğü kanaatini uyandıran hu mü
him hâdise o zaman işlerine pek yaramıştı. 

İşte bu tecrübe ile ve altmış milletvekilin
den müteşekkil bir grupun bile ikiye ayrılması 
hâdisesini hatırlıyarak dört yüzden fazla mil
letvekili arasında beraberliğin temin ve muha
fazasında büyük müşkülâta uğranılacağını he-
sabediyorlardı; Grupumuzu teşkil eden muhte-

j rem arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriye
tinin siyasi hayata henüz yeni başlamaları ve 
milletvekilliği vazifesinde tecrübesiz olmaları 
ümitlerini ziyadesiyle kuvvetlendiriyordu. Bu 

j ümitlerin tahakkuku için az gayretler de sarf 
olunmadı... Faikat işte iktidarda partimiz yalnız 
dört sene aya'kta kalabilmiş değil, fakat on
ların dört teşrî devresinde yapamadıkları hiz
metleri bu dört sene içine fazlasiyle sıkıştıra-
bilımek mazhariyetine de ermiş bulunuyor. (Sol
dan alkışlar). 

(Seçimlerin arifesinde partimizin durumu ise, 
rakiplere hiç de ümit verecek bir manzara arz 
etmemektedir. (Soldan alkışlar). Bugün mil
yonlarca Demokrat Partili, 'bütün yurda ya
yılmış olan geniş teşkilâtımız içinde ve mem
lekete hizmet gayesi etrafında birbirine sım
sıkı bağlanmış bulunuyor. Meclis Grupumuz 
ise, vatana hizmet edebilmek gibi ulvî bir 
gayenin insanları nasıl bir hasbilik içinde bir
leştirip yekvücut kılabileceğinin heyecan veren 
bir örneği halindedir. '((Soldan alkışlar). 

Ha'kikat şudur 'ki, karışık bir intakal devri
ni artık geride bırakmış bulunuyoruz. Bugün 
artık o bir sürü komünist gazetelerine bir o 

(«kadar irticai körukliyen neviden gazetelere 
raslanmıyor. Vaktiyle işçi (kardeşlerimizi tah
rike uğraşanlar, komünist taslakları şimdi va
tana hiyanetlerinin hesabını mahkemelerde ver
mektedirler. «Sulhsevenler» adı ve cemiyet ni
kahı altında Komünist Partisinin çekirdeğini 
vücuda getirmek kötü maksatların artık ak
lından geçmiyor. Ticani, suçunun cezasını ceza 

I evlerinde çekmektedir, Millî vicdan tam bir 

— 1199 — 



1 : 5 3 28.2 
huzur içindedir. Dış emniyetimiz devrin bahşet
tiği İmkân dâhilinde takviye edilmiş ve asayiş 
her zamankinden çok mükemmeldir. Vatandaş
lar hürriyetin intizam ve asayişin, nimetlerin- j 
den geniş ölçüde faydalanmakta, iç ve dış 
emniyetin huzurunu tatmaktadırlar, istihsal ve 
çalışma şevk ve gayreti bütün yurt sathında 
öğünülecek eserler vücuda getirmekte, millet
çe kalkınmanın neşesi içinde vatandaşlarımız 
yarına ümit ve emniyetle bakabilmektedirler. 
(Soldan alkışlar). 

Vazifeye başladığımız zaman görülen ile bu
lgun şu birkaç kelime ile bariz çizgilerini çizme
ye çalıştığım manzara arasındaki tezat denile
bilecek kadar büyük farkın husule gelmesinde 
Yüksek Meclisinizin en büyük şeref hissesine 
sahip bulunduğuna asla şüphe yoktur. 

Muhterem Heyetiniz, tek parti idaresinden 
geniş bir hürriyet nizamına ilk geçildiği zaman
larda veya tehlikeli intikal devrelerinde en mü
him hususun istikrarı temin ve muhafaza et
mek olduğunu tam zamanında ve büyük bir 
isabetle takdir etmiş bulundu. Sebepsiz olarak 
sırf kuvvet, Yüksek Meclisin büyük kuvvetini 
denemek istermişçesine veya basit ve küçük se
beplerle ikide bir Hükümet değiştirmenin si
yasi istikrara zarar verebileceğini bir taraftan 
da kötü maksatlıları ümitlendirip harekete ge
çireceğini vaktinde görmüş ve hesaplamış bulu
nuyorsunuz Dört sene Hükümette kalabilmiş ol
mamızı şahıslarımıza bir meziyet atfı için hatır
latmak niyetinde değiliz; bu sözlerimizi Büyük 
Meclisin yerinde görüş ve isabetli kararların
dan dolayı duymakta olduğumuz derin iftiharın 
bir ifadesi olarak kabul buyurmanızı istirham 
etmekteyiz (Soldan, bravo sesleri). 

Huzurunuza sunduğumuz bütçelerimize, dör
düncü defadır ki, itimat reyi vermekle bizleri 
mübahi kılmaktasınız. Dört yıl içinde göstermiş 
bulunduğunuz değeri her ölçünün üstünde bun
ca teveccüh ve müzahereti bu teşriî devresinin 
sonunda, şimdi bir defa daha derin bir minnet-# 

le anarak teşekkür etmek emin olunuz ki, hu
zurunuzda bulunmamın asıl gayesini teşkil et
mektedir. (Soldan alkışlar). 

işte oldukça karışık bir intikal devresi ni
hayet bulmakta, ve memleketimiz demokrasinin 
ilk kuruluş safhasının ilk ve en çetin tecrübele
rini artık arkada bırakmış bulunmaktadır. Yu
karda arz etmiş olduğum gibi hâdisesiz olarak | 
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1950 seçimlerinden yeni seçimlere gelebilmek 
dahi başlı başına bir muvaffakiyet teşkil eder
ken, böyle çetin bir devre içinde daha birçok 
muvaffakiyetler elde edilmiş olmasını tarih ev
velâ büyük milletimizin, sonra da onu tam bir 
meşruiyetle temsil eden Dokuzuncu Büyük Mil
let Meclisinin ve partimizle onun Meclis Gru-
punu teşkil eden sizlerin lehine olarak büyük 
bir takdirle kaydedecektir. 

Aziz ve sevgili arkadaşlarım; 1950 seçimleri 
memleketimizin siyasi hayatında ne büyük bir 
ehemmiyeti haiz ise, çok yaklaşmış bulunduğu
muz 1954 seçimlerinin de aynı derecede ehem
miyetli neticeleri olacağından şüphe yoktur. 
önümüzdeki seçimlerle memleketimizin yeniden 
bir merhale aşacağına ve şartları apayrı yeni 
bir devreye girmiş olacağına kaaniyiz. 

Şimdi geride bırakdığımız dört yılı göz al
tına alabilecek bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. 
Yine bu noktadan yaklaşmakta olan yeni bir 
devrenin ilk müşahede ve tarassutlarını da yap
mak mümkündür. 

Müsaade buyurulursa, şimdi buraya kadar 
ana hatlariyle ve süratle gözden geçirmeye ça
lıştığım dört senelik siyaset hayatını dolduran 
hâdiselere tekrar döneyim ve icabettikçe sözle
rimi bu hâdiselerin kaynağını teşkil eden daha 
gerideki yıllara da teşmil edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Karşılıklı tahammül ve müsamahanın, de

mokratik hayatın gelişip tekemmül edeceği ik
limin en esaslı iki mânevi unsuru olduğunda 
şüphe yoktur. 

Gönül arzu ederdi ki, memleketin siyasi ha
vasına karşılıklı tahammül ve müsamahanın hu
zuru ve partilerarası münasebetlerde geniş bir 
anlayış zihniyeti hâkim olsun. Fakat, iç politi
kadaki gerginlik ve asabiyetin - dar çevrelere 
münhasır olsa da - maalesef ne derecelerde ileri 
olduğu meydandadır. Bu halin siyasi gelişme
mizde ve demokratik idarenin kökleştirilmesi 
mevzuundaki zararları malûmdur. Bunun se
bepleri üzerinde kısaca durmak çok yerinde 
olur. 

Böyle bir tahlile girişmek öyle bahislere ve 
hâdiselere temas etmeyi icabettirir ki, bâzı kim
seler ve bâzı çevreler için bu, teessür ve üzün
tüye sebep olabilir. Nitekim buraya kadar olan 
sözlerimden de belki rencide olanlar olmuştur, 
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Fakat ne kimseyi ne de her hangi bir teşekkülü 
itham değil, tenkid etmek niyetinde dahi deği
lim. Maksadım, zihniyetlere ve hâdiselerin za
rarlı taraflarına işaret ederek siyaset havasını 
kaplıyan bulutların şüphe ve tereddütlerin da
ğılmasına azıcık olsun yardım edebilmekten iba
rettir. Tenkid mahiyetinde görülecek sözlerimin 
sadece hâdiseler karşısında duyulan teessürün 
ifadesinden ibaret telâkki edilmesini ve şayet 
bu izahlardan kırılacaklar bulunursa, maksadı
mı böylece anlıyarak beni mazur görmelerini ri
ca ederim. 

Arkadaşlar, siyaset hayatına karışmak, j 
yüksek seviyede ve müessir sahada memlekete 
hizmet etmek maksadını ifadesi olmak lâzım-
gelir. Böyle bir sahada ve demokratik idare 
altında memlekete lâyıkiyle hizmet edebilmek 
için kuvvetli bir siyaset ahlâkına ve samimi
yet temeline dayanan çok muhkem demokra
tik geleneklere ne kadar muhtaç bulunduğumu
zu hâdiseler her gün ortaya koymaktadır. Şah
si düşünce ve kaygılar şöyle dursun, memleke
te yüksek seviyede ve siyaset sahasında hizme
tin, parti menfaatleri de bir tarafa bırakılarak 
vatanperverlik duygularımızın bütün karar ve 
hareketlerimizde rehber edilmesinin zaruretine 
işaret etmek isterim. 

Halbuki garip olduğu kadar teessüre şayan 
bir müşahede vardır ki o da, memleketimizde 
siyaset adamı olmak veya politikacılık, oldu
ğundan başka görünmek ve hakikatları menfa
atlere göre ifadelendirebilmek hüner ve sana
tı mânasında anlaşılmaktadır. Bu sözlerime se
bep, sonuna gelmiş bulunduğumuz dört yıllık 
intikal devresini dolduran parti kavgalarının, I 
siyasette samimiyetsizliğin ve siyasi iki yüzlü
lüğün hazin bir hikâyesinden ibaret kalması- j 
dır. Genç demokrasimizi mevzuat bakımından 
tekemmül ettirmek, tatbikat ile de teyit etmek 
ne derecede mühim ise rejimin tahammül ve 
müsamahaya, samimiyet ve vatanperverlik duy
gularına dayanan ahlâkıyatını da korumanın 
mânevi cephesini kuvvetlendirmenin de o de
rece ehemmiyetli olduğu şüphesizdir. Siyasıet ı 
politikacılık bir düzenbazlık olmadığı gibi 
memleket meseleleri de ihtiras ve menfaatin 
oyuncağı haline getirilmemek iktiza eder. 
(Soldan şiddetli alkışlar) 

Geçirmekte olduğumuz politika mücadelele
rinin üzücü ve hattâ bunaltıcı tarafı, koca ko- ' 
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ca, yaşlı başlı insanların gözlerinizin içine ba
karak tereddüdetmeden aka kara, geceye gün
düz demek mânasına gelecek kadar hakikatları 
apaçık tahrif etmekte olmalarıdır. Halbuki 
bunların çoğu, şahsi ve hususi hayatlarında ha
kikatları tahrif etmek, isnat ve iftiralarda bu
lunmak gibi, nakîsalarla malûl olmıyan insan
lardır. Politika mevzuunda ise bu nakîsaları 
bir hüner ve marifet saymak telâkkisine gel
miş olmaları ve nihayet siyaset hayatımızda 
bu telâkkinin hâkim olması, her şeyden evvel, 
memleketin yüksek menfaatleri ile, sonra da 
uzun yıllardan beri uğrunda milletçe bunca 
fedakârlıklar ihtiyar edilmiş bulunan hürriyet 
nizamının kökleştirilmesi gayesiyle de asla te
lif kabul etmez bir hal olduğunda asla şüphe 
yoktur. Bir memlekette ferdî ahlâk kaidelerine 
ne kadar lüzum varsa, hele demokratik bir ida
renin hâkim kılınmak istediği memleketlerde, 
siyasi ahlâk kaide ve ananelerinin de muhkem 
olarak tesisine o derece ihtiyaç bulunduğu aşi
kârdır. Memleketin siyasi havasını zehirlemek
te, vatandaşlar ve partiler arasında birbirin
den şüpheyi ve birbirine karşı saygısızlığı ge
niş ölçüde yapmak isti'dadını göstermekte olma
sa idi, onları siyasi nakîslariyle baş başa bıra
karak bu mevzua temas etmek ihtiyacını dahi 
duymazdık. 

Muhterem arkadaşlar, başka devirlerde ve 
diğer memleketlerde de olduğu gibi tahakküm 
zihniyetine dayanan mutlakıyet idaresi ile 
hürriyet ideali arasındaki mücadelenin memle
ketimizde de uzun bir mazisi vardır, zaman, 
zaman açığa çıkan ve ekseriya kapalı ve örtülü 
cereyan eden bu mücadele son beş on sene zar
fında bütün açıklığı ve genişliği ile vatan sat
hını kaplamış bulunuyor. 

Bu iki idare tarzı ve bu iki zihniyet &ı asın
daki mücadeleyi hakiki şahıslar, zümreleı veya 
siyasi teşekküller ve partiler olarak temsil eden 
taraflar olmuştur. Son senelerin bu iç siyaset 
mücadelesini bu iki ayrı cereyanı, karşılıklı 
olarak başlıca iki siyasi parti temsil edegel-
miştir. Birisi tek parti hâkimiyetine göre kur
duğu sistemi temsil ve müdafaa eden Halk Par
tisi, diğeri ise son senelerde yeni bir zihniyetle 
ve hürriyet cereyanını temsil ederek onun kar
şısında yer alan Demokrat Partidir. 

Siyasi ve içtimai büyük cereyanlar, tarihin 
derinliğinden gelen ihtiyaç ve zaruretlerin va-
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sıtalarıııı ve temsilcilerini ergeç vücuda getir
dikleri bir hakikattir. Yurdumuzda zaman za
man satha ve meydana çıkan ve fakat ekseriya 
kuvvetli bir tahakküm ve baskı ile sathın altın
da cereyan eden hürriyet mücadelesinin bayük 
hamlesini, hiç şüphe yok ki, bu sefer Demokrat 
Parti temsil etmektedir. Bunun karşı tarafı ise 
malûmdur ki Halk Partisidir. Aslında haki
kat bu iken siyasi iki yüzlülük ve samimiyet
sizlik umumi efkârı bunun tam aksine inandır
mak, hâdiseleri unutturmak, hafızaları ve mu
kayese şuurunu yok etmek maksadiyle dalâlet 
içinde çırpınıp durmaktadır. (Soldan bravo 
sesleri) 

Halk Partisi uzun yıllar, haklı, haksı?.. se
bepli, sebepsiz, vatandaş hak ve hürriyeti erini 
ağır tahditler altında bulundurmuş, yani siyasi 
haklarımızın kullanılmasını fiilen menetmeye 
çalışmakla ömrünü geçirmiştir. Bu vakıayı 
uzak, yakm tarihimizin akış ve mantıkinin 
tabiî bir neticesi sayarak bugün artık üzerinde 
hiç durmadan geçmek elbette daha doğru olur
du ; şayet Halk Partisi yeni başlıyan siyaset 
hayatının zaruri olduğu kadar faideli bir par
çası olabilmek için lüzumlu vasıflarını edin
mek gayretini göstermiş olsa di. Bu vasıfların 
başında, fikrimizce, samimiyet gelmektedir. 
Aslını ve mazisini in/kâr, samimiyetin şiarı ola
maz. Daha da hazini, geçmişte yaptıklarını bu
gün haksız yere başkalarına isnat etmekle de
vamlı bir ısrar göstermekte bulunmaları ve 
karşılarmdakileri en ağır, en insafsız hücum
ların hedefi ittihaz etmeleridir. 

Zamanın değişmesi ile ahkâmın değişmesi 
kabul olunabilir. İnsanların ve insan topluluk
larının düşünüş ve kanaatlerinde de zaman için
de vukua gelen değişiklikler hattâ tekâmül mâ
nasını da taşır ve bu takdirde makbuldür de. 
Fakat zihniyette esaslı bir değişiklik vukua gel
mediği1 halde daha düne kadar, iktidardan dü
şünceye kadar müdafaasına ömürler boyunca 
gayret harcadıkları inanış ve zihniyeti birden 
bire bir tarafa bırakarak sadece halkı aldatmak 
ve rakip sayılan bir teşekkülü yere vurmak 
için hattâ aşırı bir hürriyetçilik taraftan gö
rünmek bir siyasi silâh ve taktik haline geti
rilmiş ulursa, o takdirde maziyi bir dei'a daha 
hatırlatmak hakiki hüviyetleriyle meydan;; 
çjkmr.sı iç:n çehrelerden nikaplan sıyırmak. 
memleketi kiyaset iki yüzlülüğünün tahriple-
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rinden korumak bakımından bir zaruret olur. 
(Bravo sesleri). Her tarafı sarmakta olan gay-
ııi'tabiî, gayriciddî, gayris'aımiimî mücadele tarzı 
dün tehlikeli olabilirdi. Bu halin istikbal için 
siyasi hayatımızı zamanla soysuzlaştırmak gibi 
bir tehlike arz etmekte olduğu da muhakkaktır. 
Gözlerimizi bir ,an için maziye irca edecek 
olursak bu sözlerimizin birçok delillerini orada 
bulmak ve göstermek çok kolaydır. 

Sevgili arkadaşlarım; 1945 tarihinde bütün 
dünyada cereyan eden büyük hâdiselerin tesiri 
altında memlekette çok partili t i r idarenin ku
rulmasına doğru büyük bir tereddüt içinde 
ilk adımlar atılmaya başlandığı zamana kadar 
Halk Partisinin tek parti hâkimiyetine daya
nan bir nevi mutlâkiyet idaresini devam ettir
miş olduğu tarihi bir hakikattir. 

Bir zaman geldi ki artık partilerin kurulma
sına mâni olunmak gayrimümkün bir hal aldı. 
Dünya hâdiselerinin tazyiki; ile ve milletçe gös
terilen şiddetli arzu ve tazyik neticesinde par
tiler kurulmaya ve hürriyet cereyanı büyük 
bir süratle bütün memleket sathına yayılmaya 
başladı. Bu vaziyet karşısında Halk Partisi, bü
yük tereddütler geçiriyordu. Kâh dünyada ve 
memlekette hâkim olan, tehlikeli şartları ileri 
sürerek şiddet ve tedhiş ile hâdiselerin inkişa
fını önlemeye, kâh milletçe yapılan büyük taz
yik karşısında ricatlar yapıyor görünerek işi 
idareye çalıştı. Bu zahirî ricatlar uzun vadeli 
bir mücadelenin taktik hareketlerinden ibaretti. 
Hulâsa kâh ileri kâh geri hareketlerle milletçe 
girişilmiş olan büyük hamlenin şiddet ve kuv
vetini zamanla erite erite nihayet vaziyete hâ
kim olabileceklerini hesaplıyorlardı. 

Şurası muhakkaktır ki, ümidetmedikleri bir 
zamanda ve ümidetmedikleri için iktidardan 
düşmüşlerdir. (Soldan baravo sesleri) kaza 
saydıkları böyle bir netice ile muhalefete geç
tikten sonra, kendilerini mağlûp eden hürriyet 
ve cereyanını benimseyip rakiplerine karşı bir 
silâh olarak kullanmak sevdasına düştüler. 

Benimser göründükleri hürriyet prensiple
rinin müdafaasında o kadar aşırı bir şiddet 
göstermeye başladılar ki öteden beri malûm 
olan siyasi hal ve şanlariyle bu yeni edindik
leri siyasi hüviyet arasındaki büyük tezat her 
kesin şüphesini çekecek bir hale geldi. Daha 
•düne kadar söylediklerini, yazdıklarını ve yap
tıklarını tamamlyle unutmuş görünüyorlar. İşte 
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şayet genç demokrasimizin soysuzlaştırılması { 
tehlikesi belirmiş ise, bunun sebeplerini 'bir in
tikal devresini dolduran siyasi mücadelelerin 
ve 'hâdiselerin mantıki ile taban tabana zıt ve 
eşine az raslanır iki yüzlülük örneği teşkil 
edecek neviden bir samimiyetsizlik vadisine 
saptırılmış olmasında ararnalk lâziimgelir. (Sol
dan bravo sesleri/). 

Şiiındi müsaade buyuirumsainiiiz hâdiseleri Ibiiraz 
daha yakından gözden geçirelim. 1945 tasrihine | 
dönüyorum, yeni bir devrin fecri sökmeye haş
ladığı o tarihlerde, böyle mukadderi önlemek 
için büyük gayretler sarfına başlandı. Yaklaş-
maıkfca olan demokrasi hareketlerinden son dere
ce 'korkuyorlardı. Eski devri nazarî olarak mü
dafaa etmek ve fiilen devamını temin etmek 
maJksadiyle söylenmiş nutuklar, girişilmiş siyasi 
tenkil hareketlerinin haddi hesabı yoktur.. 

'Muhterem arkadaşlar; 
Kimse inkâr edemez ki, Halk Partisi aslında 

memleketi kendi mutlak hâkimiyeti altında idare 
etmek için vücuda getirilmiş bir teşekküldür. 
Onun kullanıla kullanıla bir siyasi tekerleme ha- I 
lime ıgelimiiş alıara «tek parti, tek millet, tek şef» söz-
:1leri 1945 e kadar olanı 'Badik PantM devrlinii -gök 
güzel tasvir etmektedir. ı 

Bu, öyle bir siyasi teslistir ki, 'bunda, par
ti ile Devlet birdir ve esasen parti şeften iba
ret olduğuna göre de zahirde görülen üç mef
humun, bu nazariye medlûlıünce, aslında vahi- j 
de raici bulunduğunu kavramak güç değildir. | 

Bu siyasi iman bir tarihî devrin icaplarına ı 
ve şartlarına uygun .görülebilir ve ona göre | 
müdafaası da .'belki mümkün olahilir; fakat î 
böyle (bir siyasi imanın hâkim bulunduğu o dev- I 
ri demokratik (bir devir olarak vasıflandırma
ya ve bu yolda müdafaaya kalkışılacak olursa I 
meselenin rengi elbette ve tamamiyle değişir. 
Hallbuki o zamanın Devlet Reisinin 1944 te söy
lenmiş bir nutkunda bu meseleye şöyle temas | 
olunmakta idi: «Bu idare demokrasi prensip- 1 
lerini Türkiye'nin Ibünyesine ve hususi şartla
rına ıgörie tekamül ettirmektedir. 

- Türkiye halk idaresinin umumi tedbirlerini 
hulurken ilk günden taklit bir idareye düşmek
ten sakındık ve daima sakınaıcağız.» 

Biraz aşağıda da şu kati kararın ifad'esine 
raslanmaktadır: «Harib sonunda ve sonrasın
da uyanmak istidadını gösterecek yeni taklit 
arzularına da kesin olarak karşı koyacağız.» j 
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Bu sözlerdeki fikirler şunlardır: 
Demokrasi prensipleri mutlak ve katî de

ğildir. Her memleketin de kendine göre bir 
bünyesi ve hususi şartları vardır. Mutlak de
mokratik prensipleri kalıp halinde hıer hangi 
bir memleektte tatibika kalkışmak taklitçilik 
olur. Demokratik prensiplerin tatbika konul
ması bir zaman işidir. 

Dikkat buyurulacak olursa demokrasinin 
mevcut olalbilmesi için en zaruri şartları bile 
taklitçilik olarak vasıflandıran, 'bir tekâmül ye 
zamana yedirme fikrini müdafaa eden ve tak
litçiliğe, yani demokratik bir idarenin gayri-
kabili münakaşa olaraik esas ve cevherini teş
kil eden prensiplerin tatibika konulmasına katî 
surette mâni olmak istendiğini tereddütsüz ifa
de etmekte olan zihniyeti 'bu satırlarda bütün 
çıplaklığı ile teşhis etmek pek kolaydır. 

Yine aynı zatın 1945 te söylediği Meclis açış 
nutkunda da şu ifadeler dikkate şayandır: «De
mokratik karakter bütün Cumhuriyet devrin
de prensip olarak muhafaza olunmuştur. Dik
tatörlük prensip olarak hiçhir zaman kabul 
olunmadıktan başka zararlı ve Türk Mileltine 
yakışmaz olarak daima itham edilmiştir.» 

Bu satırların ifadesine sinmiş bulunan siniz-
min derecesini ise elbette müşahede huyurmuş-
sunuzdur. Bu neviden yuvarlak, hattâ kaypak 
ifadelere saklanacak şeyler bulunduğu veya 
hakikatların olduklarından başka türlü göste
rilmesinde zaruret duyulduğu zamanlarda da
ima raslanacaktır. Sözde bir ihtiyatkârlık 
eseri gihi ıgörünen bu ifade tarzının vehim ve 
endişelerle muztarip bir ruih haletini açıkla
makta bulunduğuna şüphe yoktur. 

«Demokratik karakter ıbütün Cumhuriyet 
devrinde prensip olarak muhafaza olunmuştur» 
sözlerinden çıkarılabilecek mâna ne olabilir? 
Bu cümlenin manasızlığı içinde hakikatin ma-
hirane ıgizlenelbilmiş olduğuna kanaat .getirile
rek mânevi huzura kavuşmaya çalışıldığı ne 
kadar aşikâr görülüyor. 

Diğer cümleye gelelim; «Diktatörlük pren-
sip olarak hiçlbir zaman kaibul olunmadıktan 
başka zararlı ve Türk Milletine yakışmak ola
rak daima itham edilmiştir.» Bu satırlarda da 
yine aynı manasızlık içinde kabahat işliyen bir 
çocuğun bu kabahatini gizlemek heyecan ve 
endişesini sezmemek mümkün müdür? Oeliniz 
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de manasızlığın tahliline geçerek mâna çıkar
maya çalışmak gibi güç bir gayrete girişelim. 

«Diktatörlük prensip olarak hiejbir zaman 
kabul olunmamıştır.» cümlesinden ve hükmün
den çıkarılabilecek mâna «diktatörlük yoktur» 
şeklinde katî bir hükme kadar gitmez,. Fakat 
mutlak olarak «diktatörlük yoktur» cümlesi 
sarf olunmamakla beraber «diktatörlük prensip 
•olarak kabul olunmamıştır» denmesi prensip 
ve nazariye olarak kabul olunmamıştır. Fakat 
fiilen tatlbik 'edilmektedir, mânasına da gele
bilir. îşte bu za'fı kavrıyan vehim ve endişe 
buna da çareyi ikinci cümle ile bulduğunu 
zannederek rahatlamış volsak gerek. Bu ikinci 
cümle de diktatörlüğün Türk Milletine yakış
madığı ve daima itham olunduğu katî bir li
sanla ifade edilmiş gibi gösterilerek birinci cüm
lenin açıkladığı hakikat bir dereceye kadar 
örtülmeye çalışılıyor. Evet «Diktatörlük Türk 
Milletine yakışmaz ve bunun için daima itham 
olunmuştur; fakat bir tek tâbir ilâvesiyle... Bu 
da «prensip olarak» tâbirinden ibarettir. Görü
yorsunuz ki, bu tâbirin ilâvesiyle yukardaki 
cümlenin de mânası kayboldu. 

Hakikat şudur ki, yeni bir devrin başlamak 
üzere olduğu görülüyor, ister istemez bu dev
rin birtakım değişiklikler getirmesi zaruret ha
lini alacaktır. Buna karşı koymak için bir ta
raftan demokrasi var, diktatörlük yok denmek 
isteniyor; fakat yaklaşmakta olan münakaşa 
devrinde bu sözler aleyhe delil teşkil eder en
dişesiyle çapraşık bir ifade tarzı tercih olunu
yor; ve harice karşı bir haber verme mânasın
da olarak dâhile karşı da bir tehdit, ürkütme 
tesiri hâsıl etsin maksadiyle, «taklitçiliğe mey
dan vermiyeceğiz.» cümlesi nutkun o yerine 
maharetle yerleştirilmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhtelif zamanlarda söylenmiş nutuklardan 

ve sair vesikalardan başka parçalar da alaca
ğım. " Fakat bir defa bunların umumi karakte
rini böylece tesbidettikten sonra artık malûm 
mânaların tahliline fazla yer vermeden bunları 
sadece hâtıralarınızda canlandırmakla iktifa 
edeceğim. 

T ine 1945 nutkundan : «Türk Milleti ken
di bünyesine ve karakterine göre demokrasinin 
kendi için özelliklerim bulmaya mecburdur.» 

Yine aynı nutuktan v : «tç idaremizin hiç
bir safhasını içeride, gürültüden korkarak ve 
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dışarıya gösteriş ve kendimizi beğendirmek 
gayretine düşerek düzene koymıyacağız.». 
. Nutuktan demokratik nizama taallûk eden 

ve Büyük Millet Meclisine ait olan fikirlerden 
birisini daha ibret nazarlarınıza arz edeyim. 
«Bu yolda Millet Meclisinin her deneti (yani 
murakabesi) yanında milletin vergileri ve har
cadıkları üzerindeki deneti en ileri demokratik 
milletlerin hiçbirinden eksik kalmıyacak kadar 
kesin ve kavrayışlıdır.» 

O zamanın tek parti Meclisinde millî mu
rakabenin bütün icapları tahakkuk ettirilmek
te olduğu mânasına gelen bu cümleler, bugün
kü Millet Meclisinde «Millet murakabesi tesis 
edilememiştir.» feryadı ile karşılaştırıldığı 
takdirde ve bu sözleri sarf edenlerin aynı zevat 
olduğu düşünülecek olurVa siyaset iki yüzlü
lüğü bir kere daha bütub çizgileriyle ortaya 
çıkmış olur. (Soldan şiddeni alkışlar.) (Sağdan 
gürültüler). 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Tahrik ediyorsu
nuz. (Soldan gürültüler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Ve asıl garibi ve hattâ eski tâbiri 
ile biraz da mucibi hande olanı da şu cümle
dir : «Bizim tek eksiğimiz Hükümet partisi
nin karşısında bir parti bulunmamasıdır.» Bu
nun mânası demokratik bir nizam içinde her 
ne ki, bulunmak şarttır; bizde eksiksiz mevcut
tur ; tek eksik ikinci partinin bulunmamasıdır. 
Bu sözler bugün için ne kadar gerilerden geli
yor ve hattâ bugünün telâkkileri nasıl gülünç 
görünüyor. 

Yine nutuklardan parçalar naklediyorum : 
«Milletvekillerinin söyledikleri Büyük Mec

lisin kendi nizamnamesinden ve kanunlarından 
başka bir tesire tâbi değildir.» Bu sözlerin ta
rihi 1944 tür. 

«Hürriyete tecavüzün ve anarşinin cemiyet 
duygusu ile ve kanun yoliyle sınırları ancak 
zaman içinde bulunacaktır.» Bu sözlerin tari
hi 1945 sonudur. Dikkat buyurulacak olursa 
o zaman hürriyet mevcut farzolunmakta ve 
hürriyete karşı tecavüzün ve anarşinin önlen
mesi tedbirlerinden bahis açılmaktadır. 1945 
ve onu takibeden yıllara ait olan bu siyasi port
relerin çizgileri üzerinde daha fazla durmıya-
cağım. 

1950 yılında büyük seçimlere takaddüm 
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eden günlerde o zamanın iktidar partisi adı
na söylenen nutuktan bahsederek tahlilini de 
Muhterem Maliye Vekili arkadaşım yapmıştı. 
Bunlara avdet etmiyeceğim. 

Sevgili arkadaşlar; 
Halk Partisinin muhalefete geçtikten sonra 

nasıl bir aşırı hürriyetçilik hastalığına tutul
muş bulunduğuna da zaman zaman yine bu ko
nuşmamda işaret etmiş bulunuyorum. 

Teraneler şunlardır : 
Mecliste murakabe kurulmamıştır, hürriyet 

yoktur, zulüm vardır, matbuat en ağır baskı
lar altında bulundurulmaktadır. Muhalefet 
partisine hayat hakkı tanınmamıştır. 

Yüksek huzurunuzda bu sözlerin hiçbirinin 
doğru olmadığını müsaadenizle ve katî bir li
sanla arz etmek isterim. Bu,sözler yalnız doğ
ru olmamakla kalmaz. Fakat aynı zamanda 
çeyrek asır içinde söyledikleri ve inandıkları 
ile de asla telif kabul etmez bir tezat göster
mektedir. Bunu bir misalle tavzih edip geçi-
vereyim : 

Biraz evvel arz ve izah ettiğim 1945 nut
kunda Büyük Millet Meclisinin her türlü mu
rakabeyi tahakkuk ettirmiş olduğunu söyliyen-
ler, şimdi bugünkü Meclisin murakabe vazife
sini yapmadığını söylemekte siyaset ahlâkı ba
kımından hiçbir mahzur görmüyorlar. Buna ne 
denneıliî! 

Hakikat şudur ki, o zaman demokratik mâ-
nasiyle ne Meclis vardı, ne murakabe... Bugün 
millî murakabe Mecliste kemaliyle işlemekte ol
duğu gibi her sahada murakabenin tahakkuk et
miş olduğu da aşikârdır. 

Meclis murakabesinin olmadığını ispat sade
dinde istizah takrirlerinden bâzıları hakkında 
Meclis müzakeresi açılmamış olmasını ileri sü
rüyorlar ve sual takrirlerinin Hükümetin düş
mesine sebep olmadığına esefleniyorlar. 

Vaktiyle demokratik teşkilâtlanmada tek ek
siğin ikinci partinin mevcut olmamasından iba
ret bulunduğunu ileri sürenler, şimdi her hafta 
ne için Hükümet değişmedi; daha doğrusu bu 
her adımda Hükümet değişmeleri neticesinde 
bugünkü iktidarın ne için devrilip kendilerinin 
tekrar iktidara gelmelerinin mümkün olamadı
ğına hiddetleniyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; derhal cevap verelim; 
dört sene içinde Hükümet altı yedi yüz sual 
takririne ve bir o kadar da yazılı soruya cevap 
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} vermiş bulunuyor. Onların zamanında Hüküme

te hakiki mânasında bir sual bile tevcih oluna
mamıştır. 

Meclis murakabesinden maksatları, tabiî bu
günkü maksatlarından bahsediyorum, her iste
nildiği gün Hükümetin istihzaha çekilebilmesi-
dir Bunu Halk Partisi adına Meclise tevdi edil-

I miş bulunan bir tadil teklifinden anlamak müm
kündür. Bu tadil teklifine göre otuz mebus bir 
arada imza ederse veya her hangi bir grup, yani 
bildiğimiz üç kişilik gruplardan birisi (Gülüşme
ler) talebederse behemehal istizah açılmalıdır. 
Bu kabul olunmadığı takdirde ise memlekette 
demokrasi yoktur. 

Bu zevata arz edeyim ki, İngiltere'de ve 
Amerika'da istizah müessesesi mevcut değildir. 
İngiltere Parlâmentosunda sual müessesesi işe 
hemen hemen bir hayır veya evet ile neticele
nen bir tarzda işlemektedir. İsviçre'de bile is
tizah müzakereleri ancak Meclisin kararı ile açı
labilir. 

Fakat dün, demokrasi prensiplerinin tatbikı-
na konulması bir yabancı taklidinden ibarettir, 
biz buna yanaşmayız, demokrasi bizim bildiği
miz gibi ve muhtemelen bir asırda ancak ve ya-

^ vaş yavaş tatbika konulur, buna içte ve dışta 
i kimse karışamaz diyenler şimdi anarşi hududu-
I na ulaşan sözde bir hürriyet dâvasının müdafii 

kesilmiş bulunuyorlar. Bütün bunları ciddiye 
almak hakikaten güçtür. 

I Muhterem arkadaşlarım; müsaadenizle şimdi 
gayet kısa olarak memleketin malî ve iktisadi 
mevzularma da temas etmek istiyorum. 

! Geçen dört senelik devre, memleketimizde 
demokratik hürriyet nizamı ile birlikte ve aynı 
zihniyetle, iktisadi ve malî bünyenin de sağlam 
temeller »üzerine bina edildiği bir devre olarak, 

j ayrıca kayda şayandır. 
Bu devrede muhaliflerimiz, siyasi mevzular 

vesilesiyle olduğu gibi, iktisadi ve malî bahis
ler dolayısiyle de bize, insafsızca hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

Bu hali, tahakküm ve hürriyet mücadelesi-
; nin, her ne pahasına olursa olsun kötüleme gay-
!. retinin, diğer bir ifadesi olarak kabul etmek lâ-
j zımdır. 
I Vazife başına geldiğimiz zaman, 1950 Mayı-
• smda, memleketin ik t i sap ve malî durumunu 

hatırhyalım : 
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İktisadi hayatımız, son derecede, düşük bir is- I 

tihsal seviyesinde donup kalmıştır. 
Ziraatimiz, iptidai vasıtalarla aile istihsali 

yapan, pazara çok az mal veren ve pazardan çok 
az mal alan, bir ortaçağ ziraati halindedir. 

Memleket sanayii ileri derecede, dar bir 
Devletçilik tahakkümü altındadır. I 

Memleket, yolsuzluk ve vasıtasızlık yüzün
den birbiriyle irtibatı çok zayıf olan veya an
cak muayyen mevsimlere inhisar eden, iptidai 
karakterli birçok pazarlara ve birtakım ikti
sadi bölgelere bölünmüş haldedir. 

Müstahsil, satılamıyan, para etmiyen, çok 
defa yerinde çürümeye mahkûm birtakım mah
sullerin istihsalini asgari hadde indirmiş, kuru 
ekmeğini tedarik mecburiyetiyle toprağa mah
kûm bir halde, âdeta ananevi bir ecdat görene
ği olarak ziraat yapmaktadır. 

Müstehlik, ihtiyacına yeter miktarda mal bu
lamamakta, gelir seviyesine nispetle çok pahalı

ya mal istihlâk etmektedir. 
Devlet, özel idareler, belediyeler ve köyle

rin malî imkânları, iktisadi durgunluk ve hare
ketsizliğin tabiî neticesi olarak, son derecede 
düşük bir seviyeye bağlanıp kalmıştır. 

Devlet bütçesinin günlük ihtiyaçları, iktisa
di Devlet Teşekküllerinin sermaye talepleri, ge
niş mikyasta emisyon yapmak suretiyle karşılan
maktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, vazife başına geldiği
miz zaman memleketin iktisadi ve malî durumu 
işte kısaca, bu idi. 

Demokrat Parti idaresinde, milletçe çok mü- I 
him bir merhale olarak geçirdiğimiz bu dört se
nelik devre zarfında, iktisadi ve malî sahalar
da son derecede mühim başarılar elde olunmuş, 
asırlar boyunca büyük mahrumiyetlere' katlan
mış olan milletimizin iktisadi istikbalinin temel
leri çok sağlam esaslar üzerine kurulmuştur. 

Daha şimdiden elde olunan neticeleri şöy
lece hulâsa etmek kabildir : 

Memleket ziraati, ekonomik kalkınmamızın | 
ana meselesi olarak ele alınmış, ziraatimizin her 
türlü teknik vasıtalarla teçhizine o zamana ka
dar görülmemiş derecede hız verilmiş, ziraat 
kredisi, bu memlekette çok kısa bir zamanda 
mümkün olabilecek âzami miktara çıkarılmış; 
ziraat usullerinin ıslahına çalışılmış, çiftçimiz 
için müsait bir fiyat politikası takibolunmuş ve | 
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bütün bunların neticesi olarak ekiliş sahafı 
% 40 civarında artmıştır. 

Bu tedbirler sayesinde hububat istihsalimiz 
bir misli arttığı gibi, ana istihsal maddelerimi
zin birçoğunda da buna yakın artışlar kayde
dilmiştir. 

Yine vazife devremizde, sınai istihsal kapa
sitemiz iki mislini bulmuş, memleket geniş yol 
şebekeleriyle örülmüştür. 

Bütün bu tedbirlerin muhassalası olarak, 
memleketimizin gayrisâfi millî istihsali, 1948 
senesinde 9 milyar, 1949 senesinde 8,5 milyar 
lira olmasına mukabil, son alman rakamlara gö
re 15 milyar lirayı aşmış bulunmaktadır. (Sol
dan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Millî gelirde ve binnetice fertlerin gelirle
rinde hâsıl olan inkişaf neticesinde Devlet ge
lirleri, vergilere zam yapmadan ve hattâ mü
him miktarlarda vergi indirimleri yapılmasına 
rağmen, 1950 Bütçesi gelirlerine nazaran hemen 
hemen bir misli artmıştır. Bu sayede Devletin 
masraf bütçesinde de cari masraflarda da 
% 38,1 yatırım mevzularında ise % 127,7 nis
petinde bir artış temin olunmuştur, 

Bunun neticesi olarak emisyon yoliyle bütçe 
masraflarını ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermaye ihtiyaçlarını karşılamak usulüne katî 
surette nihayet verilmiştir. 

Devlet borçlarının miktarında, muhassa^a 
olarak 176 milyon liralık indirme temin olun
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi ve malî sahada daha bugünden elde 

olunan ve bütün milletçe kabul ve teslim edi
len maddi ve müspet neticelerin ifadesi kısaca 
şöyledir : 

Memleketin hudutları, toprak genişliği de
ğişmediğini ve nüfusu da fazlaca artmadığı halde, 
istihsal kapasitesi iki misline çıkmış, ordu ve 
iç emniyeti aynı derecede kuvvetlenmiş, malî 
imkânları, iki senelik neticelere göre, hemen he
men iki kata çıkmıştır. 

Devlet bütçesi 1950 de bir milyar 3 yüz mil
yon iken 1954 bütçesi 2 milyar 288 milyon ol
muştur. 186 milyon liralık vergi indirimi de na
zara alındığı takdirde bugünkü Devlet bütçesi 
hesaben 2 milyar 474 milyon liraya yükselir ki, 
bu 1950 deki Devlet bütçesinin tam bir mislin
den biraz eksik bir artış demektir. Bu artış 
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seyrinin, gelecek yıllarda çok daha büyük bir | 
hızla devam edeceğine şüphe yoktur. Görülü
yor ki, memleketimizin ve milletimizin maddi 
ve mânevi kudret ve kuvveti dört senelik ikti- ! 
dar devremizin sonunda, iki misline çıkmış bu- | 
lunuyor. I 

Bu netice, Türk vatanının âdeta bir misli 
genişlemiş ve bir o kadar da kuvvetlenmiş ol
duğu mânasına gelir. 

Aziz arkadaşlar, 
iktidarımızın dört senelik çalışma hayatının 

yeni seçimler arifesine kadar elde ettiği netice
ler bu derecelerde esaslı olmuştur. 

Büyük emekler mahsulü olarak tekemmül 
ettirmiş bulunduğunuz 1954 yılı bütçelerinin 
memlekete ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı ol
masını candan temenni ederek, Yüksek Heye
tinizi, muhalif, muvafık hepinizi ayrı ayrı de- j 
rin bir hürmetle selâmlıyarak huzurunuzdan ay
rılıyorum. (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar 
ve bravo sesleri). | 
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ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — Şahsımdan ve 

partimizden bahsedildi, söz rica ediyorum.. 
(Soldan gürültüler). 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Lideri, 
Başvekilin nutkunda, şahıslarından ve partile
rinden bahsedildiğini ileri sürerek söz istemek
tedir. (Soldan, sataşma yok sesleri) Müsaade 
buyurun. Bütçe müzakereleri hitama erip rey
lerinize vaz 'olunarak tasdik edildikten sonra 
müzakere açılamıyacağı nizamname sarahatin
den olunduğu gibi, Başvekilin teşekkür nutku 
da müzakere zemini olamıyacağmdan.... 

FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Son söz milletvekilinindir, Reis Bey.... 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Demokrasi! 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — işte 

sizin demokrasiniz budur. 
RElS — 1 Mart Pazartesi günü saat 15 te 

'toplanmak üzere Celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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1954 MaiH yılı Muvazenei Umumiye Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

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

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu | 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

• 487 
394 
339 

55 

72 
21 

[Kabul edenler] 
1 Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fal iri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem | 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlıı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler j 

1 DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanae. 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

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

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlıı 
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GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkm'en 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarhun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çambbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrera Sarol 
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Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem ITayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Rerkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Xılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rii'at özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
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Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Onhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet A İkin 
Ynsnf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Hedik 
Ahmet Thsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin DoŞan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sııdi Mıhçıofclu 
Hamdullah Suphi Tan 
rıover 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemîa 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

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

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoglu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
îsmail Işın 
Tevf ik ileri 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
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Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardnn 

StVAS 
Nâzrm Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
thrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
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Halil I m re 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö rs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
tsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gür kan 
ITamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
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Muzaffer önal 
Mustafa öz» 1 em ir 

TRABZON 
Salih Esad Al peren 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ergir 
Hasan Oral 

VAN 
tzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizam oğlu 
llâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muamm'er Ala
ka nt 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Ali Fahri Tseri 
BÎNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğb 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Ataknrt 

ERZİNCAN 
Şemsettin Oünaltay 
Nahid Pekean 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen. 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSTANBUL 
Ahmet Ilamdi Başar 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tueraç 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet Tnönü 
Mehmet Kartal 

Mohmet Kulu 
Nuri Ooakeıoglu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
ITamdi Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Servor Somuncuoğlu 
Muhit Tüm erkan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboglu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

[Reye Tcatılmtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 

Mümtaz Faik Fenik 
a.) 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Zuhuri Danışman 

BURSA 
Raif Ay bar 
Selim Ragıp Emeç 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik ( t ) 

Nihat Tyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

DENÎZLÎ 
Ali Çbbanoğhı 
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DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım fin en 

EDÎRNE 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Oemal Gönenç (î.) 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

ÎÇEL 
Refik Koraltan (Reisi
cumhur Vekili ve Reis) 
Şahap Tol 

A 
W 
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İSPARTA 1 

Kemal Dem i rai ay 
İSTANBUL 

Enver Adakan 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 

i Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Abidin Tekon 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
| Muzaffer Âli Mühto 

.1954 C : 2 
Ziya Termen 

KAYSERİ 1 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcnoglu 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Faruk İlker (I.) 
Refik Şevket İnce (t.) 

i MARAŞ 
Salâhattin TTüdayioğlu 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

| Hasan Fehmi Ustaoğlu 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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SEYHAN 
Reşad Güçlü 

SÎNOB 
Aü Şükril Şavlı 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TRABZON 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

1 YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-

| güler 

....>..- »m<{ 

».--•. Ws.i-. .u; .Uı A :v 



r. & M. M, fotbaan 


