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Sunu!

24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi tarafından seçilerek görevlendirilmi! olan “Mu-
vakkat "cra Encümenleri Heyeti’nden” Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede, 5, 1923’den 
bugüne kadar 61 hükümet görev yapmı!tır. Hükümet Programları ve TBMM Genel Kurul 
Görü!meleri isimli bu kaynak eserde bugüne kadar görev yapan bütün Hükümetlerin Bakan-
lar Kurulu listeleri, hükümet programları ve programların Genel Kurul görü!meleri ile güven 
oylaması sonuçları yer almaktadır.

Programların yanı sıra Genel Kurul görü!meleri ve oylama sonuçlarını da içermesi ba-
kımından ilk olan bu eser ara!tırmacılar için temel bir kaynak olacaktır. Hükümetlerin belli 
alanlardaki politikaları üzerine kar!ıla!tırmalı çalı!ma yapmak artık daha kolay olacaktır.

Bu eser aynı zamanda, yakın tarihimize ait olayların, ülke ve dünya gündemi hükümet 
politikalarına, dolayısı ile parlamentoya nasıl yansıdı#ının en güzel ve özet sunumu niteli#in-
dedir.

Yasama ve parlamento tarihi literatürüne oldukça önemli katkı sa#layaca#ını umdu#u-
muz “Tarihe Dü!ürülen Notlar” kitap serimizin 4’üncü eseri olarak 10 cilt halinde yayınlanan 
bu eserin hazırlanmasında birincil kaynak olarak “TBMM Tutanak Dergisi” özgün basımları 
ile referans alınmı!tır. Tutanaklardaki bazı küçük dizgi ve sözcük hatalarının düzeltilmesi 
dı!ında orijinal yapı korunmu!tur.

Ba!bakanların görev yaptıkları dönemlere ait foto#raflarının sa#lanması konusunda 
“Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü#ü” Foto#raf Koleksiyonundan yararlanılmı!tır.

Kitabın içeri#inin tamamına yayınından kısa bir süre sonra TBMM web sayfasından 
eri!im mümkün olacaktır. 

Yakın siyasi tarihimize ı!ık tutacak önemli bir kaynak niteli#indeki bu eserin pek çok 
ara!tırmaya katkı sa#layaca#ına inanıyor, ba!ta Genel Sekreterimiz Dr. "rfan Neziro#lu ile 
Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcısı Dr. Tuncer Yılmaz olmak üzere hazırlan-
masında eme#i geçen tüm personelimize te!ekkür ediyorum.





Önsöz

Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinden birisi de Bakanlar Kuru-
lunu ve bakanları denetlemektir. Bu denetime esas olacak metinlerden en önemlisi hiç !üphe-
siz hükümet programlarıdır. 

Hükümet programı ya da Anayasada kullanılan ifadeyle “Bakanlar Kurulunun progra-
mı”, kurulu!undan en geç bir hafta içinde Ba!bakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna ba!vurulur. 

Programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra güvenoyu için görü!meler ba!lar 
ve görü!melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. 

Bu eserin basıldı"ı tarih itibariyle 25.4.1920 tarihinden bugüne, Cumhuriyetin ilanına 
kadar 5 #cra Vekilleri Heyeti dahil 66 hükümet kurulmu!, hükümet programı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunmu!, Genel Kurulda program üzerinde görü!meler yapılmı! ve niha-
yet güvenoyu ile süreç tamamlanmı!tır. 

Hükümet programlarına çe!itli kaynaklardan ula!mak mümkün ise de görü!me tuta-
naklarına ve güven oylaması sonuçlarına eri!mek daha zor bir süreçtir. Elinizdeki eseri de"er-
li kılan Bakanlar Kurulu listesi, bakanların görev tarihleri, koalisyon hükümeti ise koalisyon 
protokolleri, hükümet programları, hükümet programlarının Genel Kurulda okunan hali, 
hükümet programlarının TBMM Genel Kurulundaki görü!me tutanakları ve oylama sonuç-
larına toplu olarak ve kolayca eri!ilmesine imkân sa"lamasıdır. 

Kitabı Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcımız Dr. Tuncer Yılmaz ile birlikte 
titiz bir çalı!ma sonucunda yayına hazırladık. Gül!ah Erdem Efe ve U"ur saçı ba!ta olmak 
üzere eme"i geçen herkese te!ekkür ediyorum.

Eserin kar!ıla!tırmalı yeni ara!tırmalara kaynaklık etmesini umuyorum.
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I. Menderes Hükümeti 
22.05.1950-09.03.1951



Bakanlar Kurulu

Ba!bakan 
Adnan MENDERES (!stanbul) 22.05.1950-09.03.1951

Devlet Bakanı ve Ba!bakan Yardımcısı 
Samet A"AO"LU (Manisa)  05.06.1950-09.03.1951

Devlet Bakanı 
F. Lütfi KARAOSMANO"LU (Manisa) 11.07.1950-09.03.1951

Adalet Bakanı 
Halil ÖZYÖRÜK (!zmir) 22.05.1950-09.03.1951

Milli Savunma Bakanı 
Refik #evket !NCE (Manisa) 22.05.1950-09.03.1951

"çi!leri Bakanı 
Rüknettin NASUH!O"LU (Edirne) 22.05.1950-09.03.1951

Dı!i!leri Bakanı 
Fuat KÖPRÜLÜ (!stanbul)  22.05.1950-09.03.1951

Maliye Bakanı 
Halil AYAN (Bursa)  22.05.1950-14.12.1950 
Hasan POLATKAN (Eski$ehir)  14.12.1950-09.03.1951

Milli E#itim Bakanı 
Hüseyin Avni BA#MAN (!zmir)  22.05.1950-03.08.1950 
Ahmet Tevfik !LER! (Samsun)  11.08.1950-09.03.1951

Bayındırlık Bakanı 
Fahri BELEN (Bolu)  22.05.1950-28.10.1950 
Kemal ZEYT!NO"LU (Eski$ehir)  22.12.1950-09.03.1951

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Zühtü Hilmi VEL!BE#E (!zmir)  22.05.1950-09.03.1951

Sa#lık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nihat Re$at BELGER (!stanbul)  22.05.1950-19.09.1950 
Ekrem Hayri ÜSTÜNDA" (!zmir)  19.09.1950-09.03.1951

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Nuri ÖZSAN (Mu%la)  22.05.1950-09.03.1951

Tarım Bakanı 
Nihat !YR!BOZ (Çanakkale)  22.05.1950-09.03.1951



Ula!tırma Bakanı 
Ahmet Tevfik !LER! (Samsun)  22.05.1950-11.08.1950 
Seyfi KURTBEK (Ankara)  11.08.1950-09.03.1951

Çalı!ma Bakanı 
Hasan POLATKAN (Eski$ehir)  22.05.1950-22.12.1950 
Ahmet Hulusi KÖYMEN (Bursa)  22.12.1950-09.03.1951

"!letmeler Bakanı 
Mehmet Muhlis ETE (Ankara) 22.05.1950-09.03.1951



TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 9 Cilt 1 Ola#anüstü Toplantı

Birle!im 3
Sayfa 24-32

29.5.1950 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Koraltan (Refik)

KÂT!PLER: Ümran Nazif Yi!iter (Konya)
Muzaffer Kurbano!lu (Manisa)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Oturum açılmı$tır. Söz Ba$vekilindir.
!stanbul Milletvekili Adnan Menderes’in Kurdu%u Hükümetin Programı
BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Büyük Millet Meclisinin 

Muhterem Azaları; (Sol tarafın alkı"ları arasında kürsüye geldi)
Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin milli tarihimizde alaca%ı yer her bakım-

dan çok mühim olacaktır. Tarihimizde ilk defadır ki yüksek heyetiniz milli iradenin 
tam ve serbest tecellisi neticesinde millet mukadderatına hakim olmak mevkiine 
gelmi$ bulunuyor. Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin azaları olan sizleri, Türk 
milletinin hakiki mümessillerini selamlamakla derin bir gurur ve iftihar duymak-
tayız. (Soldan alkı"lar)

Demokrat Partinin gayritabii siyâsi $artlar içinde devam eden be$ yıllık çetin 
mücadeleleri on dört Mayıs seçimleriyle en muvaffakiyetli surette sona ermi$ ve 
artık memleketimizde normal siyâsi hayat ba$lamı$tır. #üphe yok ki; on dört ma-
yıs, bir devre son veren ve yeni bir devir açan müstesna ehemmiyette tarihi bir 
gün olarak daima anılacaktır. Bu tarihi günün hatırasını yalnız partimiz de%il, Türk 
Demokrasisinin bir zafer günü olarak yad ediyoruz. (Soldan alkı"lar)

Muhterem Milletvekilleri;
Böyle bir tarihi dönümün ilk hükümetini te$kil etmek, bizlere büyük bir $e-

ref hissi telkin eylemektedir. Ancak hemen ilâve etmeliyiz ki, $ayet programımızı 
tasvip ve vazife ba$ında kalmamızı tensip buyuracak olursanız, bu $eref, bizlere 
yükleyece%iniz mesuliyetle mütenâsip olacaktır.

Filhakika asırlarca geri kalmı$ bir memlekette, bugünün ileri milletleri seviye-
sine gelebilmek için duyulan ihtiyaçların sonsuz olmasına mukabil imkânlarımızın 
israf ve tahdit edilmi$ bulunması Demokrat Parti Hükümetlerini bir müddet için, 
çok çetin meselelerle kar$ı kar$ıya bulunduracaktır.

Biz aynı partinin birbirini takib eden hükümetlerinden biri de%il millet irade-
siyle henüz iktidara gelen bir partinin hükümeti oldu%umuz için, iktidarı devralır-



ken kar$ısında bulundu%umuz mü$küllere ve memleket i$lerinin umumi manzara-
sına kısaca bir göz atmayı faydalı görmekteyiz. Bilhassa elimize mamur bir vatan 
devredilmekte oldu%u iddialarına kar$ı bugünkü durumun umumi efkâr önünde 
açıklanması zaruri oluyor.

Bir memlekette hükümetlerin en de%ersizi bile uzun müddet i$ ba$ında kal-
dıktan sonra, $urada ve burada vücuda getirdi%i bazı eserleri göstererek övünebilir. 
Fakat her hangi bir hükümetin vazifesinde muvaffakiyet derecesinin hakiki ölçü-
sü ancak ba$ardı%ı i$lerle elinde mevcut imkânların kar$ıla$tırılması neticesinde 
tâayyün eder.

Hakikat $udur ki; uzun süren tek parti hakimiyeti devrinin hükümetimize inti-
kal eden neticeleri bu ölçüye göre, asla müsait sayılamaz. Nitekim memleketimizin 
geni$ imkânlarıyla milletimizin yüksek vasıfları göz önünde tutulacak olursa uzun 
yılların beyhude israf edilmi$ oldu%una ve hatta memleketin tabii inki$af seyrinin 
hatalı ve sakat politikalarla engellenmi$ oldu%una hükmetmek icabediyor.

Milli ve siyâsi murakabeden mahrum bir idarenin çok uzun yıllar sürüp git-
mesi, birçok hataların irtikabına, israflara ve ifratlara yol açmı$tır. Eski iktidarın 
tek parti hakimiyetinde ifadesini bulan siyâsi görü$ ve kehanetleri onun iktisâdi 
ve mali politikasına da aksetmi$tir. Vatanda$ yalnız devletin siyâsi ve idari hükmü 
altında bulundurulmakla iktifa olunmak istenmemi$ onu iktisâdi sahada da nüfuz 
altında tutmak temayülüne göre hareket edilmi$tir.

Böylece, zamanla müdahaleci kapitalist, bürokratik ve inhisarcı bir devlet tipi 
ortaya çıkmı$tır. Bu tip devletin; masrafları mütemadiyen artırarak memleketi 
borçlanma yoluna sokmu$ olmasını ve i$ ve istihsâl hayatını kısırla$tıracak iktisâdi 
kaynaklarımızın geli$mesine engel olmu$ bulunmasını tabii görmek lazımdır.

Umumi bütçeden köy sandıklarına kadar devlet masraflarının mütemadiyen 
artırılması yanında bir de devlet iktisâdi te$ekküllerinin ve her türlü gümrük du-
varları ve türlü imtiyazlar himayesinde verimsiz çalı$maları ve mamüllerini pahalı-
ya mal edip pahalıya satmaları memleketi ayrıca tazyik eden mühim bir yük te$kil 
edegelmi$tir. Devlet imalâtçılı%ı gibi devlet nakliyecili%i de bu memlekete çok paha-
lıya mal olmaktadır. Devlet demiryollarının, akaryakıt fiyatlarının maksat tahtında 
çok yüksek tutulmasına ve yolsuzlu%a ra%men $imdiden motorlu nakil vasıtalarıyla 
rekabet edemez hale gelmi$ olmasının manası budur. !nhisarcı bir zihniyetle ele 
alınan devlet deniz nakliyecili%inin iktisadiyatımız üzerindeki menfi tesirleri ya-
nında bir de milli ticaret donanmamızın inki$afına engel olmu$ bulunmasının za-
rarlarını ilâve etmek icabeder. Devlet bankacılı%ı ile devletin istikraz politikasının 
rasyonel bir yolda oldu%u iddia olunamaz. Faiz ve !skonto hadlerinin yükseldi%i 
$üphe yok ki, i$ ve istihsâl hayatı üzerinde daima menfi tesirler icra edegelmi$tir. 
Bundan ba$ka, istikraz imkânları daraldıkça devlet faiz hadlerini yükseltmi$ ve bu 
suretle de yerli sermaye terakümü ve bunun istihsâle akı$ı önlenmi$tir. Bu yüzden, 
memlekette, istihsâl hacmimizle mütenasip bir kredi hacminin husul bulması bir 
türlü mümkün olamamı$tır.

Devlet ormancılı%ının asıl ıstırabını ya$ıyanlar orman çevrelerindeki binler ve 
binlerce köylümüz, milyonlarca köylümüzdür. Fakat Devlet Orman !$letmelerinin 



yarattı%ı ıstırap bundan ibaret de%ildir. Her çe$it orman mahsullerinin fevkalade 
pahalı olu$u, bütün istihsâl $ubelerinde ve geni$ halk kütleleri üzerinde kötü tesir-
ler yapmaktadır.

Bu hatalı gidi$in akibeti meydandadır:
Yekünü her yıl artan ve açıkları her yıl kabaran bütçelerden istihsâlin artmasını 

sa%layacak tahsisat ayrılamamı$, borçlar yekünü iki buçuk milyara yakla$mı$ ve bil-
hassa zirai istihsâlimiz on be$, yirmi sene evvelki seviyelerde duraklamı$ kalmı$tır. 
O kadar ki son senelerdeki dı$ ticaretimizin yekün hacmi 1934 - 1935 - 1936 se-
nelerindekine nazaran çok daha a$a%ı bir seviyede bulunmaktadır. Harp yıllarının 
do%urdu%u zaruretler neticesinde iki yüz on dört tona yükselen altın stoku $imdi 
yüz otuz ton civarına dü$mü$ ve döviz stokları da tamamen eriyerek açık bir duru-
ma girilmi$tir.

Yine bu hatalı siyâsetin tecellilerinden olarak 1949 yılında ihraç olunan tahvil-
lerin ancak dörtte birinin satılabilmi$ oldu%u zikrolunabilir. Bilindi%i gibi bu tah-
villerin hem faizleri yüksek hem de bali% oldukları yekün yirmi milyon lira gibi çok 
ehemmiyetsiz birer rakamdan ibaretti.

!$te bütün bunların neticesi hayat pahalılı%ı ve maliyetlerde yükseklik $eklinde 
tecelli etmi$, memlekette geni$ halk kütlelerini sıkıntılara ve içtimai sefalete maruz 
bırakmı$tır.

Maliyetlerin dünya maliyetlerine nazaran yüksek olu$u istihsâlimizin artma-
sına ve dı$ ticaretimizin geli$mesine mani te$kil eden sebeplerin ba$ında gelmek-
tedir.

Muhterem Arkada$lar:
#imdi, sıra cari bütçe hakkında birkaç söz söylemeye gelmi$ bulunuyor.
Bilindi%i gibi 1950 yılı bütçesinde görülen 174 milyon liralık açı%ın 155 mil-

yon lirası Marshall Planı yardımından ve 19 küsur milyon lirası da iç istikrazdan 
kapatılacaktır. Marshall Planından temin olunacak 155 milyon liralık miktar için 
özel anla$malar gere%ince taraflar arasında mutabakata varılması icabetmekteydi. 
Halbuki bu mutabakat bütçenin tasdikinden önce temin edilmedi%i gibi bütçenin 
tasdikinden sonra iktidarın devir alındı%ı güne kadar da aynı vaziyet devam etmi$-
tir. Bu suretle sabık iktidar bu çok mühim bir meseleyi zamanında halletmeden 
mesuliyet mevkiinden ayrılmı$tır. Bundan ba$ka, bugün 137 tona dü$mü$ olan al-
tın stokunun dört tonu daha döviz tedarik etmek için yine eski iktidarca bir ecnebi 
bankaya terhin edilmi$tir ki, bu dört ton altının dahi elden çıkarılması bugün bir 
emrivaki halini almı$ bulunuyor.

Cari bütçenin gelir ve gider tablolarının umumi seyri hakkında $imdiden isa-
betli tahminlerde bulunmak mü$kül olmakla beraber, iktidarın devir alındı%ı $u 
günlerde gelir tablosunun seyri aylık vasatilere göre daha $imdiden ehemmiyetli 
bir gerileme manzarası arzetmektedir.

!$te muhterem milletvekilleri; demokrat parti, iktidarı böyle bir vaziyette üze-
rine almı$ bulunuyor.



Hal böyle olunca, iktisâdi ve mali dü$üncelerimize göre hükümetimizce takip 
edilecek yolu $u dört esasta ifade etmek mümkün olacaktır:

1. Bütün devlet hizmetlerinin görülmesinde azami tasarruf zihniyetiyle ha-
reket ederek devlet masraf ve külfetlerini asgariye indirmek ve devlet bütçelerini 
iktisadi bünyemizin takatiyle mütenâsip ve hakiki manâsıyla muvazeneli bir hale 
getirmek.

Ancak bu suretledir ki iktisâdi bünye ferahlı%a kavu$turulmu$ ve yarının 
iktisâdi refahı ve mali istikrarı teminât altına alınmı$ olacaktır.

2. !ktisâdi cihazlanmamızı süratlendirmek, Bu maksatla;

A) Bütçede envestisman mahiyetinde olan kısmı, mümkün oldu%u kadar geni$-
letmek ve bunun dı$ındaki bütün imkânlarımızı da yalnız ve yalnız istihsâle matuf 
mevkilere tevcih etmek;

B) Hususi te$ebbüsün kendini hukuki ve fiili emniyet altında hissetmesini sa%-
layacak bütün tedbirleri almak ve onun süratle geli$mesine yardım etmek,

C) Memlekette mevcut sermayenin istihsâle akmasını kolayla$tırmak,

Ç) Yabancı te$ebbüs sermaye ve tekni%inden geni$ ölçüde faydalanabilmenin 
$artlarını tahakkuk ettirmek ve icaplarını yerine getirmek.

3. !ktisâdi cihazlarımız için devlet bütçesinden envestisman mahiyetinde ay-
rılacak tahsisatı memleketimizin tabii $artları gözönünde bulundurularak vücuda 
getirilecek bir plana ba%lamak.

4. !stihsâl hayatını devletin zararlı müdahalelerinden ve her çe$it bürokratik 
engellerden kurtarmak.

Yukarıda dört madde içinde toplamaya çalı$tı%ımız esasların bütün hükümet 
$ubelerine taalluk eden çok mühim ve çok çe$itli tedbirlere ihtiyaç gösterece%i $üp-
hesizdir.

Kanâatimizce ancak bu yollardan yürünmek suretiyledir ki, memlekette hayat 
pahalılı%ını önlemek, maliyetleri dünya seviyelerine yakla$tırmak; istihsâli hayat 
pahalılı%ının ve yüksek maliyetlerin baskısından kurtarmak, i$ ve istihsâl hacmini 
geni$letmek kabil olabilecektir.

!ktisâdi bünyemizi ferahlı%a kavu$turmanın ve iktisâdi cihazlanmamızı sürat-
lendirmenin yolu da budur. Böyle müspet bir politikanın neticesi olarak memleket-
te hayat standardının yükseldi%i, geni$ çiftçi ve i$çi kütlelerinin nisbi refaha kavu$-
tu%u ve memlekette içtimai sefaletin derece, derece azaldı%ı görülecektir.

#imdiye kadar verdi%imiz izahattan anla$ılmı$ olacaktır ki, iktisâdi ve mali gö-
rü$lerimizin esası bir taraftan devlet müdahalelerini asgariye indirmek di%er ta-
raftan iktisâdi sahada devlet sektörünü mümkün oldu%u kadar daraltmak ve buna 
emniyet vermek suretiyle hususi te$ebbüs sahasını mümkün oldu%u kadar geni$-
letmek diye ifade olunabilir. Bu esasların takibinden do%acak ilk neticelerden biri 
devlet tesis ve i$letmecili%ini tabiatı ve mahiyeti icabı olarak yalnız ve yalnız hususi 



te$ebbüs ve sermayenin hiçbir suretle ele alamayaca%ı i$lere ve bir de aynı zaman-
da amme hizmeti mahiyetinde olan iktisâdi i$lere hasretmek olacaktır. Çünkü bize 
göre hususi mülkiyet ve $ahsi hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde, iktisâdi saha-
nın asıl olarak ferde veya $irket halinde hususi te$ebbüse ait olması lazımdır.

Devletin do%rudan do%ruya iktisâdi te$ebbüslere giri$mesi nazım veya mura-
kabeci olarak iktisâdi sahada üzerine vazifeler alması ancak bir istisna te$kil etmeli 
ve ancak kati zaruret haline inhisar etmelidir.

Bundan böyle amme karakterini haiz olmayan sahalarda i$letmecili%e geçmi-
yece%imiz gibi muhtelif sebepler altında kurulmu$ olan i$letmeleri, amme hizme-
ti gören ve ana sanayie taalluk edenler hariç, muayyen bir plan dahilinde elveri$li 
$artlarla peyderpey hususi te$ebbüse devretmeye çalı$aca%ız. Devlet iktisâdi te-
$ekkül ve te$ebbüslerinin iktisâdi bünye üzerinde te$kil etmekte oldukları a%ırlı%ı 
hafifletebilmek için idare ve murakabelerini de daha sa%lam esaslara ba%lamak ve 
fuzuli görülen te$kilâtı la%vetmek kararındayız.

Ticari sahada iç dı$ $artların müdahaleyi zorlamadı%ı hallerde i$i serbest ve 
normal kaidelere bırakmak asıl olacaktır.

Her hal ve kârda dı$ ticaret rejimimize kati bir istikrar vermek lüzumuna $id-
detle kaniyiz. Ofisler üzerinde durarak icabeden kararları alaca%ız.

Muhterem milletvekilleri,

Maliye sahasında iktisâdi takatimizle mütenasip denk bir bütçe getirece%imizi 
yukarıda ifade etmi$tik. Fakat $imdi izah edece%imiz sebeplerden dolayı bunun ne 
kadar güç oldu%unu takdirde gecikmiyece%inizden eminiz. Bugünkü devlet bütçesi 
pek iyi bildi%iniz gibi kolayca indirilemeyecek a%ır yükler altındadır; ayrıca gelecek 
yıllara sari bir takım taahhütlere de giri$ilmi$ bulunuyor. Buna mukabil bir taraftan 
gelir kaynaklarının kısırla$tırılmı$ olması, gelir vergisi ihdası suretiyle eski iktidar-
ca atılmı$ olan mali adımın nereye varaca%ının malum bulunmaması gibi sebepler 
de bu husustaki zorlu%u arttırmaktadır. Parti programımıza sadık kalarak vergiler-
de ıslahat yapmak ve bilhassa vasıtalı vergiler nisbetini vasıtasızlar aleyhine, indir-
mek suretiyle vergi adaletine yakla$mak prensibini tamamiyle muhafaza ediyoruz. 
Geni$ halk tabakalarını sıkan ve istihsâl hayatını baskı altında tutan bir takım ver-
gilerden tenzilat yapmak suretiyle kazancı dar olan vatanda$ları ve istihsâl haya-
tını ferahlı%a kavu$turmak lüzumuna kaniyiz ve bu maksatla muamele vergisi, yol 
vergisi, hayvanlar vergisi mevzularını yeniden elden geçirmeye karar vermi$ bulu-
nuyoruz. Ayrıca bazı inhisar maddeleri fiyatlarında da indirimler yapmak imkânını 
arayaca%ız. Fakat bütün bunların gelir vergisi tatbikatı neticeleri hakkında kati he-
saplara varmadan $imdiden sarih olarak ifadesine imkân görmüyoruz. Ancak bü-
tün bu mü$küllere ra%men denk bütçe esasını behemahal tahakkuk ettirece%imizi 
$imdiden ifade edebiliriz.

Tekel mevzuunda asıl söyleyeceklerimiz, bir vergi olmak hedefini çoktan a$-
mı$ bulunan devlet inhisarcılı%ını asgari hadde indirmek kararındayız. Memleket 
ekonomisinde bir taraftan müstahsili di%er taraftan müstehliki yakından alâkadar 



eden bu konuların i$letilmesinde mücerret devlet elinde bulunmaktan do%an ve 
hususi te$ebbüslere yer vermeyen veya onlara üstün tutulan zihniyetin sona er-
di%ini $imdiden açıklıyabiliriz. (Soldan alkı"lar.) Bunlardan hangilerinin do%rudan 
do%ruya hususi te$ebbüslere bırakılması ve hangilerinin ne gibi $artlarla devlet 
elinde kalması, gerekti%ini tayinde kullanaca%ımız ölçü devlet masraflarına kar$ılık 
bulmak ve bunu kolayca elde etmek hedefi yerine memleket iktisadiyâtını mali po-
litikanın dar çerçevesinden kurtararak vatanda$ fâaliyetine hasretmek imkânlarını 
aramak ve hazırlamak olacaktır. (Soldan bravo sesleri)

Gümrük mevzuunda tarifelerin milletlerarası anla$malar icaplarına göre, 
memleket ihtiyaçlarının inki$afına imkân verecek tarzda yeniden ve toptan gözden 
geçirilerek kanunla$tırılmasını zaruri görmekteyiz.

Muhterem Arkada$lar,

Yeni iktidarı Halk Partisinden ayıran mühim bir görü$ farkı da, zirâat i$lerimi-
zin ele alını$ında tecelli edecektir.

Nüfusumuzun yüzde sekseni zirâatle me$gul bulunmakta, Türkiye’de zirâat 
milli ekonominin ticaretimizin ana kayna%ını te$kil etmektedir. Bunun içindir ki 
milli gelirin artması ve her sahada kalkınmanın ana $artı bu temelin kuvvetlenmesi 
suretiyle mümkün olabilecektir.

Zirâatın iktisâdi bünyemizin temelini te$kil etti%ini hiç bir zaman gözden uzak 
tutmayaca%ız. Eski iktidarın yaptı%ı gibi gösteri$çi ve pahalıya mal olan bir devlet 
müessesesinin, karasaban ve ka%nının mahkümu olan geri bir zirai bünye üzerine 
kurulamayaca%ı, kurulmak istendi%i takdirde ise milli ekonomiyi takatsiz dü$üre-
ce%i hakikatı daima hesap olunmak lazımdır. Bugüne kadar takip olunan yol $ayet 
$u kısaca ifade etti%imiz görü$e mutabık olsaydı, yalnız zirâatimiz inki$af etmekle 
kalmaz di%er bütün istihsâl ve iktisâdi faaliyet $ubelerinde de çok feyizli geli$mele-
re $ahit olmak mümkün olurdu.

Zirâati ön plana alan böyle bir görü$le hareket ederek zirai kredi davasını zirâat 
alet ve vasıtaları meselelerini hastalık ve ha$erelerle mücadele, iyi tohum ve to-
humlar; ıslah mevzularını zirâat tekni%ini ilerletme çarelerini ehemmiyetle yeni 
ba$tan gözden geçirece%iz.

Küçük ve büyük sulama i$lerine hız vermenin, verimi süratle artıran ve yeni 
yeni te$ebbüslere geçmek imkânını veren bir mevzu oldu%una kaniyiz. Topraklan-
dırma i$ini daha emniyetli, pratik ve süratli usullere ba%lamak niyetindeyiz.

Unutulmamak icabeder ki, daha düne kadar milyarı geçen devlet bütçesi içinde 
zirâat vekâletine tahsis olunan miktar otuz milyon lira civarında idi. Ve bu nisbet 
hiçbir zaman bütçenin yüzde üçünü geçmemi$tir.

Çok uzun yıllar içinde Zirâat Bankasının tediye edilmi$ sermayesinde esaslı bir 
fark görülmemi$tir. Rakam olarak görülen farkların hakikatta para i$tira kuvve-
tindeki dü$üklü%ün yarattı%ı farka bile tekabül etmedi%i basit bir hesapla ortaya 
çıkacak hakikatlardandır.



Bu sebeplerle evvela bütçenin di%er yeyici kısımlarından tasarruf edece%imiz 
miktarlarla zirâat bütçesini takviye etmek ve zirâatimizin ana davalarını te$kil eden 
yukarıda ifade etti%imiz mevzuları memleket çapında olarak ele almak azmindeyiz.

Sulama i$leri gibi yol ve tarife meselelerini de zirâatimizle do%rudan do%ruya 
alakalı mevzular addetmekteyiz. Hatta vergiler ve gümrük tarifeleri sistemleriyle 
zirâatimizi kuvvetlendirmenin çarelerini arayaca%ız.

Hulasa devletin bütün fâaliyet $ubelerinde bu ana kayna%ın inki$af ettirilme-
sini temin edecek bütün tedbirleri almak kararındayız. Bu arada Zirâat Bankasının 
sermayesini sözde de%il hakikatte arttırmak lüzumuna kani bulunuyoruz. Bunun 
ne miktara kadar yapılması kabil oldu%unu esaslı tetkiklerden sonra tespit edece-
%iz. Yine kredi mevzuunda kooperatiflere daha fazla ehemmiyet verece%iz.

Orman meselesine gelince; derhal ve katiyetle söyliyelim ki, bugünkü sisteme 
behemahal son verece%iz. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) Çünkü bugünkü sistem or-
manların muhafazası için büyük fedakârlıkları istilzam etmekte, ötedenberi orman-
la alâkalı milyonlarca vatanda$larımızı mahrum ve meyus bir halde ya$atmakta ve 
bütün orman mahsullerinin çok pahalıya mal olması neticesini vermektedir. Di%er 
taraftan da bugünkü orman mevzuatı halkla hükümet arasında derin bir sevgisizlik 
yaratmakta çe$itli ahlâki zaaflara ve türlü kötülüklere zemin te$kil etmektedir.

Ula$tırma ve bayındırlık i$lerimize evvela zirâat ve milli ekonomi ile çok yakın-
dan alâkalı mevzular olarak kıymet vermekteyiz. Sonra da ula$tırma ve bayındırlık 
sahalarındaki fâaliyetleri memlekette iktisâdi ve manevi bütünlü%ü temin edecek 
mevzular olarak görmekteyiz. Ula$tırmada motorun süratli, kolay ve ucuz nakliyâtı 
temin etti%i bu devirde bilhassa karayollarına ehemmiyet verece%iz. Köy yollarının 
yapılması hususunda, imkânların müsaadesi nisbetinde umumi bütçeden yardım 
teminini sa%layaca%ız. (Soldan bravo sesleri)

Bugüne kadar yüz milyonu mütecaviz bir paranın sulama i$lerinde nasıl heder 
edildi%ini görmekle müteessiriz. Bu acı tecrübeden faydalanarak, israflara mevzu 
olmu$ bulunan su i$lerini istihsâl davamızın ana mesle%i olarak ele alaca%ız. (Sol-
dan alkı"lar)

Yapı ve imar i$lerinde bugüne kadar devam edegelen lüks ve israf zihniyeti ye-
rine zaruret halinde, ancak ihtiyaçlara cevap verebilecek, mali takatimize uygun 
mütevazi yapılar meydana getirme yoluna gidilecektir. Gerek devlet hazinesinden 
ve gerekse, di%er amme müesseselerinde kati ihtiyaca ve iktisâdi maksatlara kar$ı-
lık olmayan in$aata müsâade etmeyece%iz. (Soldan alkı"lar)

Sıhhat i$lerimizin hatta kom$u memleketlere nisbetle ne derece ihmal olun-
du%u ve hususiyle köylümüzün sa%lık meselesi hakkında hemen hiçbir $ey yapıl-
madı%ı acı bir hakikattır. Bu vaziyeti gözönüne alan hükümetimiz bir taraftan $e-
hirlerimizdeki hastanelerin tanzimine ve ço%altılmasına çalı$ırken, di%er taraftan 
da köylümüzün tıbbi ve sıhhi ihtiyaçlarının tatminini ehemmiyetle ele almak kara-
rındadır. Yeni portatif hastaneler ve sa%lık merkezleri tesisi hususunda $imdiden 
te$ebbüslere geçmi$ bulunuyoruz. Verem, sıtma ve sair bu gibi içtimai bir musibet 



halini alan hastalıklara kar$ı daha geni$ ve ciddi bir mücadele programı hazırlamak 
ve bu arada koruyucu tababete lâyık oldu%u ehemmiyeti vermek azmindeyiz. Bu 
tedbirler, memleketin iktisâdi kalkınmasıyla ve halkımızın ya$ayı$ $artlarının yük-
selmesiyle mütenâsip olarak umumi sıhhat durumumuzun da iyili%e do%ru gitme-
sini temin edecektir.

Mâarif i!lerimize gelince,
Maddi bakımdan ne kadar ilerlemi$ olursa olsun, milli ahlakı sarsılmaz esasla-

ra dayanmayan, ruhunda manevi kıymetlere yer vermeyen bir cemiyetin, bugünkü 
karı$ık dünya $artları içinde kötü akibetlere sürüklenece%i tabiidir. Talim ve terbiye 
sisteminde bu gayeyi gözönünde bulundurmayan, gençli%ini milli karakterine ve 
ananelerine göre manevi ve insani kıymetlerle teçhiz edemeyen bir memlekette il-
min ve teknik bilginin yayılmı$ olması, hür ve müstakil bir millet olarak ya$amanın 
teminâtı sayılamaz. Yıllardanberi sarih bir istikametten ve rasyonel bir plandan 
mahrum oldu%u için mütemadi de%i$ikliklere, sarsıntılara u%rayan mâarifimizin, 
milletçe katlanılan büyük maddi fedakârlıklara mütenâsip bir verimlilik arzetme-
di%i açık bir hakikattır. Hükümetimiz, parti programımızda tesbit edilmi$ esaslar 
dairesinde, bu büyük milli davayı bir kül halinde ehemmiyetle ele almı$ bulunuyor. 
Tamamiyle demokratik bir ruh ile ve ilmin son neticelerine göre tespit edilecek ge-
ni$ ve teferruatlı bir plan içinde mâarif nimetini memleketin her tarafına müsavi 
$artlarla yaymayı temin edecek kanun tasarılarını hazırlıklarımız biter bitmez yük-
sek tasvibinize arzedece%iz. (Soldan alkı"lar)

Muhterem Arkada$lar,
Memleketimizde çalı$ma hayatını ve i$verenlerle i$çi münâsebetlerini içtimai 

adalet prensiplerine uygun olarak kanun ve nizam yollarıyla düzenlemek, çalı$anla-
rın ya$am seviyesini umumi heyet seviyemizle ve memleketin iktisâdi imkânlarıyla 
mütenâsip surette yükseltmek, cemiyette sosyal güveni temin etmek gayemiz ola-
caktır.

Demokrasi prensiplerine göre tabii bir hak olarak tanıdı%ımız grev hakkını sair 
demokrat memleketlerde oldu%u gibi, içtimai nizamı ve iktisâdi ahengi bozmaya-
cak surette kanunla$tıraca%ız.

#imdiye kadar Çalı$ma Bakanlı%ının tefti$ ve murakabesi haricinde bırakılmı$ 
olan bir kısım devlet sanayii ile bu tefti$ ve murakabenin hudutları içine alınacak, 
garp demokrasilerinde kabul edilen esaslar dairesinde i$çilere, ücretli tatiller veya 
ücretli mezuniyetler sa%lanması imkânları ara$tırılacaktır.

Çok Muhterem Milletvekili Arkada$larımız;
Seçimlere takaddüm eden zamanlarda Demokrat Parti adına ne$rolunan seçim 

beyannâmemizde ifade ve taahhüt olundu%u gibi iktidar de%i$ikli%inin memlekette 
maddi ve ruhi hiçbir sarsıntıya meydan vermemesi ve bilhassa bir devri sabık yarat-
mak gibi me$um temayüllerin önlenmesi esaslarında azmimiz katidir.

Bundan ba$ka gene seçim beyannâmemizde yazıldı%ı üzere, millete mal olmu$ 
inkılâplarımızı mahfuz tutaca%ız.



Demokratik inkılâbımızın bugüne kadar elde edilmi$ neticelerini mahfuz 
tutmakla kalmayıp, Anayasada vatanda$ hak ve hürriyetlerine ve millet iradesine 
dayanan istikrarlı bir devlet nizamını teminât altında bulunduracak esaslı tadiller 
hazırlayıp huzurunuza arzetmek kararındayız. Bunun sebebi, bugünkü Anayasının 
kuvvetler birli%i esasına dayanması ve vatanda$ hak ve hürriyetlerini kâfi teminât 
altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle millet hakimiyeti 
yerine tek parti hakimiyetinin kurulmasına mani olamamı$ bulunmasıdır. Bununla 
muvazi olarak kanunlarımızda itiyatlarımızda ve telâkkilerimizde tek parti devrin-
den arta kalan ne varsa tam olarak tasfiye edece%iz.

Bu cümleden olmak üzere, mesela matbuat ve ceza kanunları, memurin mu-
hakemat kanunu gibi belli ba$lı antidemokratik hükümleri ihtiva eden kanunları 
ve mevzuatımız içinde yer yer tesadüf olunan buna mümasil hükümleri demokrasi 
ruhuna uygun tadillerle huzurunuza getirece%iz. (Soldan alkı"lar)

Adalet i$lerinin yürütülmesinde ba$lıca esas, teminâtlı bir adalet sa%lanma-
sıdır. !nsan ana haklarının ve hürriyetlerinin tam korunabilmesi, adaletin yerine 
getirilmesinde sürat, intizam ve sadelik bulunmasına ba%lıdır. Bu maksadın temi-
ni için adalet cihazlarımızın kurulu$unu belirtecek esaslı hükümlere ihtiyaç vardır. 
Bu bakımdan, mahkemelerimiz te$kilât sistemini tesbit edecek bir kurulu$ kanunu 
hazırlamak kararındayız. Bu kanunun dayanaca%ı prensipler adalette genel vicdanı 
tatmin edebilecek sürat ve verimlilik olacaktır. Yeni kurulu$la hem ahenk olarak, 
bir taraftan Adalet Bakanlı%ı te$kilât kademelerinde rasyonel bir cihazlanma mey-
dana getirilecek; di%er taraftan usul kanunlarımız yenilenecektir.

Yargıçlarımızın, anayasadan aldıkları teminâtı hakkıyla gerçekle$tirecek hü-
kümler tesis etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için yargıcın hukuki durumu-
nu tayin eden Hakimler Kanunu hükümleri yeni ba$tan gözden geçirilerek kendile-
rine sa%lanması zaruri teminât tesis olunacaktır.

Ana kanunlarımızın hayatın ilerlemesine tevafuk etmeyen ve tatbikatta güç-
lükler do%uran hükümleri tekrar gözden geçirilerek yeni medeni ihtiyaçlara muta-
bık hükümler haline sokulacaktır.

Aynı zamanda, adalet duygularına ve ceza hukuku esaslarına uygun bir af ka-
nunu tasarısı meydana getirebilmek için gereken tetkiklere girilmi$ olup yakında 
bu tasarıyı Büyük Meclise sunaca%ız. (Soldan alkı"lar)

Gene memlekette istikrarı teyit ve vatanda$ haklarını teminât altında bulun-
durmak bakımından, idare cihazının, iktidar de%i$mesinin tesirlerinden masun ve 
yalnız kanunun emrinde ve milletin hizmetinde bulundurulmasını zaruri görmek-
teyiz. Bu maksadın elde edilmesi her $eyden evvel her sınıf memur hak ve hay-
siyetinin kanunlarla mahfuz bulundurulmasına ba%lıdır. Devlet memurları $ahıs 
veya zümrelerin emir veya arzularına tabi olmaktan kurtarılmaları esbabı üzerinde 
duraca%ız.

Muhterem Arkada$lar;
Devlet cihazımızın bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilebilme-

si için bilumum devlet hizmetlerinin rasyonel olarak yeni ba$tan tanzimini zaruri 



görmekteyiz. Bu suretle hizmet verimini artırmakla beraber her bakımdan tasarruf 
temin edilece%i a$ikardır. Memurlarımızı nisbi bir refaha kavu$turmanın yolu da 
ancak bu olabilir. Bütün bunları yaparken hiçbir kimsenin ma%duriyetine asla mey-
dan vermiyecek usullerin bulunabilece%ine $üphe etmiyoruz.

Muhterem Arkada$lar,

Biraz yukarıda millete mal olmu$ inkılâplarımızın korunmasından bahsetmi$-
tik. Bu konuda bilhassa üzerinde duraca%ımız mesele memleketi içinden yıkıcı a$ırı 
sol cereyanları kökünden temizlemek için icabeden kanuni tedbirleri almaktır. !r-
ticai ve ırkçılık gibi ayırıcı cereyanları vasıta olarak kullanan ve çok defa kendisini 
bu maskeler altında gizleyen a$ırı solcu hareketlere kar$ı gereken bütün kanuni 
tedbirleri almakta asla tereddüt etmeyece%iz. Biz bugünün $artları içinde a$ırı sol 
cereyanları fikir ve vicdan hürriyeti mevzuunda mütalâa etmek gafletinde bulun-
mayaca%ız. (Soldan bravo sesleri) Bugün a$ırı sol cereyanlara mensup olanların, mü-
cerret bir fikir ve kanâat sahibi olmaktan ziyâde yıkıcı cereyanların aletleri olduk-
larına $üphemiz yoktur. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında bütün hürriyetleri 
kan ve ate$le yok etmekten ba$ka bir maksat gütmeyen bu ajanları adalet pençesine 
çarptırmak için icabeden kıstasları vuzuh ve katiyetle tespit etmek zaruretine ina-
nıyoruz. (Alkı"lar) Ancak bu suretledir ki, mizah veya siyâsi tenkit kisvesi altında 
ayakta tutunmak istenilen ve hakikatta düpedüz a$ırı sol cereyanların eseri olan 
ne$riyatın tahribatından memleketi korumak kabil olabilecektir. !rticai tahrike asla 
müsâade etmemekle beraber din ve vicdan hürriyetlerinin icaplarına riayet edece-
%iz. Hakiki laikli%in manâsını biz böyle anlamaktayız. Programımızda da sarahaten 
ifade edildi%i gibi, hakiki laikli%i dinin devlet siyâsetiyle hiçbir ilgisi bulunmaması 
ve hiçbir din dü$üncesinin kanunların tanzim ve tatbikinde müessir olmaması $ek-
linde anıyoruz. Bu itibarla gerek din dersleri meselesinde gerekse din adamlarını 
yeti$tirecek yüksek müesseselerin faaliyete geçmesi hususunda icabeden tedbirleri 
süratle itihaz etmek kararındayız. (Soldan alkı"lar, bravo sesleri)

Bugün herhangi bir partinin de%il bütün milletin mü$terek kanâatının bir ifa-
desi olan dı$ siyâsetimiz hakkında fazla bir $ey söylemeye ve Birle$mi$ Milletler 
idealine olan samimi ba%lılı%ımızı tekrara lüzum görmüyoruz. Ananevi !ngiliz ve 
Fransız ittifakına ve Birle$ik Amerika ile en sıkı dostluk ve i$birli%ine dayanan, 
dostluklarına daima sadık kalan, uzak yakın ve büyük küçük bütün milletlerin 
istiklâl ve toprak bütünlüklerine her zaman hürmetkâr olan dı$ siyâsetimizin sulh-
çü mahiyeti bütün dünyaca malumdur. Bu açık ve samimi siyâsetimizin co%rafi du-
rumumuzun ehemmiyet ve nezaketi ve milletimizin en a%ır $artlar altında dahi 
tebarüz eden yüksek ruhi kudreti itibariyle, demokrasi cephesi ve cihan sulhü için 
mühim bir amil oldu%una inanmaktayız. Truman doktrini ve Marshall yardımıyla 
bu sulhçü siyasetimizi destekledi%inden dolayı kendisine milletçe samimi $ükran 
hisleri besledi%imiz büyük dostumuz Birle$ik Amerika ile ve büyük müttefikleri-
miz !ngiltere ve Fransa ile siyâsi, iktisâdi kültürel münasebetlerimizi, samimiyet ve 
anlayı$ havası içinde her gün daha kuvvetlendirmek en büyük emelimizdir. (Soldan 
alkı"lar)



Bu arada, cihan sulhu için haiz oldu%u ehemmiyet her gün daha iyi anla$ılan 
$arki Akdeniz emniyetini maddi ve manevi bakımlardan korumak ve kuvvetlendir-
mek için, bir taraftan büyük dostumuz ve müttefiklerimizin dikkat ve alâkalarını 
bu mesele üzerine çekmek, di%er taraftan da kendilerine sıkı dostluk rabıtaları 
ile ba%lı bulundu%umuz Yakın #ark devletleriyle daha sıkı münâsebetler kurarak 
bu bölgelerde adalet ve anlayı$ esaslarına dayanan samimi bir dostluk ve tesanüt 
havası yaratmak lüzumunu duymaktayız. Kanâatimize göre, bu neticenin süratle 
elde edilmesi yalnız bu bölgelerin de%il hatta orta $ark memleketlerinin, binnetice 
dünyanın emniyeti bakımından da büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. (Soldan 
alkı"lar)

Dı$ siyâsetimizden bahsederken, iç ve dı$ emniyetimizin en büyük istinâtgahı 
olan milli müdafâamız meselesi üzerinde de ehemmiyetle durmak lazımdır. Çok 
$erefli tarihi anânelerin sahibi ve milli varlı%ımızın koruyucusu olan askeri kuv-
vetlerimizi, son tecrübelerin ve teknik terakkileri neticelerine göre en yeni silah-
lar veren modern usullerle teçhiz ve takviyeye bütün kuvvetimizle çalı$aca%ız. 
Memleketin maddi ve manevi bütün kudret kaynaklarına dayanmak ve sulhte 
olsun harpte olsun bu kaynakların birbiri ile ahenktar ve mütenâsip bir surette 
çalı$ması imkânlarını sa%lamak suretiyle, iktisâdi bünyenin istitâati içinde, milli 
müdafâamızı, en sa%lam esaslara istinat ettirmek kabildir. Büyük dostumuz Birle-
$ik Amerika’nın askeri sahadaki maddi ve teknik yardımlarından, aynı zihniyet ve 
anlayı$ daha geni$ mikyasta ve daha süratle istifadeler temini tahakkuk ettirmeye 
çalı$aca%ız. (Soldan sürekli alkı"lar)

BARUTÇU (Faik Ahmet - Trabzon) — Efendim; Hükümetin programını 
$imdilik... (Kimsiniz sesleri)

BA$KAN — Trabzon Milletvekili Barutçu Faik Ahmed Muhalefet Partisi adına 
konu$acaktır.

BARUTÇU (Faik Ahmet - Trabzon) (Devamla) — Bu program üzerinde 
partinizin nokta-i nazarını belirtebilmek için, bu imkânı bize verecek bir vakte ih-
tiyaç lüzumu a$ikârdır. Onun !çin program üzerindeki konu$manın Çar$ambaya 
bırakılmasını teklif ve rica ediyoruz.

A%AO%LU (Samet - Mu#la) — Muhterem arkada$lar, Muhalefet Sözcüsü 
sayın arkada$ımızın bu arzusunu biz dü$ündük ve bu maksatla ben ve daha birkaç 
arkada$ tarafından hazırlanmı$ olan önerge Riyasete takdim edilmi$ bulunuyor. 
Muhalefete henüz bugün da%ıtılmı$ olan program üzerinde en geni$ tenkidi yapa-
bilmek imkânlarını bu suretle sa%lamak istiyoruz. (Alkı"lar)

Yine bu suretle bu mukaddes damın altında mazide cereyan etmi$ olan naho$ 
hâdiselerin hâtıralarına da ebediyen nihayet vermek ümidindeyiz, arkada$lar. (Al-
kı"lar)

BA$KAN — Ba$ka mütalâa var mı?

BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Muvafakat ediyoruz, efen-
dim.



BA$KAN — Muhalif Parti namına !leri sürülen mütalâayı dinlediniz, 
A%ao%lu’nun mütalâasını da dinlediniz, Ba$bakan da muvafakatini arzetti, $imdi 
bir takrir var, okutaca%ım:

Yüksek Ba!kanlı#a
1. Hükümet programı sayın üyelere matbu olarak ancak bugün tevzi edilebil-

mi$tir.

2. Muhalefetin program üzerindeki geni$ tetkik imkânını bulabilmesini temin 
maksadiyle program müzakeresinin 31 Çar$amba gününe talikına karar verilmesi-
ni rica ederiz,

Manisa Milletvekili Samet A%ao%lu

!zmir Milletvekili  Dr. Ekrem H, Üstünda%

!stanbul Milletvekili  Dr. Mükerrem Sarol

Konya Milletvekili   U. N. Yi%iter

BA$KAN — Muhalefet Partisinin Hükümetin programı üzerinde geni$ tetkik-
ler yapmasına imkân vermek üzere müzakerenin Çar$amba gününe bırakılmasını 
arzeden takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmi$tir.

Kapanma saati: 18.36
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Hükümet Programının Görü!ülmesi

!stanbul Milletvekili Adnan Menderes’in Kurdu%u Hükümetin Programı Üze-
rinde Görü$meler

BA$KAN — Birle$imi açıyorum.

BA$KAN — Söz Faik Ahmed Barutçu’nundur.

BARUTÇU (Faik Ahmed - Trabzon) — Muhterem arkada$lar, yeni bir ik-
tidarın ilk hükümeti olan Adnan Menderes Kabinesinin programını lâyık oldu%u 
ehemmiyetle tetkik ettik. Üç milyondan fazla vatanda$ın oylariyle muhalefet va-
zifesine ça%rılmı$ olan C.H.P. Meclis Grupu, program hakkındaki görü$lerini bu 
millet kürsüsünden Büyük Meclise ve bütün yurda duyurmakla bir borcu yerine 
getirdi%ine inanmaktadır. C.H.P. muhalefette bulundu%u müddetçe daima ve yalnız 
fikir ve prensipler üzerinde durmayı $iar edindi%ini yeni Meclis dönemimizin daha 
ba$langıcında ifade etmek ister.

!ktidar partisi tarafından fikirler ve prensipler ortaya kondukça ve bunların 
tatbikinin her safhasında murakabe vazifemizi yerine getirece%imizi beyan ederiz. 
Murakabemiz sadece be%enilmeyen hususları belirtmekten ibaret kalmıyacaktır. 
!yi güzel ve do%ru buldu%umuz noktaları da açıkça i$aret edece%iz.

Hükümet programına bu zaviyeden baktı%ımız zaman gözümüze çarpan nok-
talar $unlar olmu$tur:

1. Ba$bakanın Yüksek Heyetinize sundu%u hükümet programının daha ba-
$ında hukuki prensipleri bakımından yanlı$ telâkkilere yol açacak bir ifade tarzı 
bulunmaktadır. Adnan Menderes, Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin” “ilk defa-
dır ki... Millî iradenin tam ve serbest tecellisi neticesinde millet mukadderatına 
hâkim olmak mevkiine gelmi$ bulundu%unu” söyledikten sonra Yüksek Heyetini-
zin Sayın üyelerini $üphesiz haklı olarak “Türk milletinin hakiki mümessilleri” diye 
selâmlamaktadır. Millet iradesinin gitgide daha tam ve mütekâmil bir tarzda belir-
tilmesini sa%lamak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulu$ tarihi olan 23 Nisan 
1920 den beri, de%i$miyen bir gaye olmu$tur. Dokuzuncu. Büyük Millet Meclisi bir 
öncekine nazaran daha mütekâmil bir usul ile seçilmi$tir. Sekizinci Büyük Millet 



Meclisinde Yedinciye kıyasla daha mütekâmil bir sistem ile yani tek dereceli seçim, 
çok partili mücadele ve serbest münaka$a havası içinde seçilmi$ti. (Soldan, hâ"a, 
hâ"a sesleri)

Millet temsilcilerini seçmek konusunda tekâmülün son haddine vardı%ını id-
dia eden bir memlekete dünya üzerinde rastlanamamı$tır. Bizde ise, tecrübenin 
ilk safhalarında bulunuldu%u a$ikârdır. Demokrat Parti iktidarının seçim, usul-
lerimizi “daha da mütekâmil bir hale getirmek için gayretlerini esirgemiyece%ini 
ümidetmek hakkımızdır. C.H. Partisinin çoklukta oldu%u 1946-1950 döneminde, 
B.M. Meclisi ve hükümetler, iktidarın rahatça el de%i$tirmesini mümkün kılacak 
tedbirleri, Türkiye tarihinde ilk defa olarak, samimiyetle benimsemi$ ve tatbikini 
teminat altında tutmaya muvaffak olmu$lardır. 14 Mayıs seçimlerinden dört gün 
önce bizzat Sayın Adnan Menderes, $iddetli baskılar yapıldı%ını ve bazı yerlerde 
seçime girmemeyi dü$ündüklerini ilân eylemi$ idi. Milletin, temsilcilerine hakiki 
temsilciler olarak bakmasını kolayla$tıracak tekâmüllerden biri de, bütün partilerin 
yalnız kazandıkları de%il, kaybettikleri seçimleri de hulûs ile kabul etmeye, alı$ma-
ları olacaktır. (Bravo sesleri)

2. 14 Mayıs tarihinde “normal” sayılan bir yeni “devir” açıldı%ı söylenmektedir. 
Türkiye’de yeni devir Cumhuriyet ile açılmı$tır. 14 Mayıs bugünkü iktidar partisini 
normalle$tirmi$, Devlet ve hükümet mesuliyeti altında çalı$manın ehemmiyetini 
idrak etme bakımından kendisi için yeni bir “devir” olmu$ ise, memleket hesabına 
seviniriz.

3. Hükümet programları umumiyetle yapılacak i$ler, alınacak tedbirler hakkın-
da sarih beyanlar ihtiva eder. Menderes Hükümeti Yüksek Heyetin huzuruna bir ye-
nilikle çıkmı$tır. Programındaki sözlerin yarısından fazlasını kendilerinden önceki 
iktidarın 30 yıllık icraat devresini tenkide hasretmi$tir. Bir muhalefet partisinin ik-
tidara kar$ı kullanaca%ı üslûp ve usul ile kaleme alınmı$ olan tenkidler, hakikatlerin 
ifadesi olsaydı, muhalefetten yeni çıkmı$ olmanın alı$kanlı%ı der, bunlar üzerinde 
durmaya lüzum görmezdik. Henüz iktidara gelen bir partinin ilk hükümeti olarak 
“kar$ısında bulundu%u mü$küllere ve memleket i$lerinin umumi manzarasına bir 
göz atmayı faydalı gören ve bilhassa ellerine mamur bir vatan devredilmekte oldu-
%u iddialarına kar$ı bugünkü durumun umumi efkâr önünde açıklanmasını zaruri 
sayan hükümet, $unları söylemekle i$e giri$mektedir”

“Bir memlekette hükümetlerin en de%ersizi bile uzun müddet i$ ba$ında kal-
dıktan sonra, $urada ve burada vücuda getirdi%i bazı eserleri göstererek övünebilir. 
Fakat her hangi bir hükümetin vazifesinde muvaffakiyet derecesinin hakiki ölçüsü 
ancak ba$ardı%ı i$lerle elinde mevcut imkânların kar$ıla$tırılması neticesinde taay-
yün eder” (Soldan, çok do!ru sesleri)

Bu sözlerle 1920 den 1950 ye kadar sürmü$ olan bütün bir devrin kötülenmek 
istendi%i a$ikârdır. Cumhuriyetin bu memleketi nasıl peri$an bir halde devraldı%ı 
Atatürk’ün büyük nutuklarında açık $ekilde tasvir edilmi$ bulunmaktadır. Mem-
leketin yabancı istilâsından kurtulması, inkılâpların yapılması, ekonomik, sosyal, 



kültürel bakımlardan Türkiye’nin yeniden do%u$u veya uyanı$ı devri diye haklı 
olarak dünyada nam almı$ bir millî kalkınma ve yükselme devrinin bu derecede 
insafsız bir tasvir ile yâdedilmesi esef verici bir olaydır. Hele bu kötülemenin ik-
tidara yeni gelmi$ ve henüz hiçbir icraat göstermemi$ bir partinin hükümetinden 
gelmesi ayrıca elem vericidir. “Hükümetlerin en beceriksizi” isnadı altına alınan o 
hükümetlerde bugünkü iktidarın yüksek $eref vazifelerine getirdi%i Sayın zevattan 
bazılarının da ba$ mesuliyet mevkilerinde yer almı$ bulundu%u hatırlanırsa, itham-
daki garabet büsbütün acıklı bir hal alır. (Sa!dan, alkı"lar)

E%er, hükümet programı gibi tarihe geçecek bir vesika bahis mevzuu olmasa 
idi; mazinin takdir, tenkid veya müdafaası artık tarihe bırakılmalıdır, diyebilirdik. 
Fakat memleketin kendisinden sadece icraat bekledi%i bir hükümet, polemi%e sap-
tı%ına göre, memleketi ne vaziyette devraldıklarını, biz de belirtmek zorunda kalı-
yoruz.

Arkada bıraktı%ımız son otuz yılda ba$arılan i$lerle, elde mevcut imkânları 
hükümet programında gösterilen arzuya uyarak tesbit edelim, önce, elde mevcut 
imkânların neler oldu%unu hatırlamakta fayda vardır: 1920’den 1923’e kadar bu 
memleket ölüm kalım mücadelesi yapmı$ ve kazandı%ı zafer, elde etti%i sulh ile 
$eref imtihanını ba$ariyle vermi$tir. 1923 Türkiye’sinin manzarasını göz önünde 
canlandırmak, o tarihte elde ne imkân bulundu%unu gösterir.

Türk milletinin, 1912’den itibaren, sava$ halinde bulundu%unu bir tarafa bı-
rakalım. Birinci Cihan Harbi, bütün dünya için, dört sene, Türk milleti için sekiz 
sene sürmü$ ve memleketin en mamur kısımlarını, temeline kadar yakarak harap 
bırakmı$tır.

Birinci Cihan Harbinden kısa bir zaman sonra ba$lıyan dünya ekonomik buh-
ranı Türkiye’yi de büyük mikyasta sarsmı$ ve bu hal, 1934 senelerine kadar devam 
etmi$tir. Bu zamanda ve bundan sonra, 1939’a kadar, Türk vatanı azgın istilâ emeli 
pe$inde ko$an bir Akdeniz devletinin tehdidi altında ya$amı$tır, 1939’dan 1945’e 
ve 1945’ten bugüne kadar da !kinci Cihan Harbinin ve Üçüncü Cihan Harbi kaygı-
larının yalnız askerî ve siyasi de%il malî ve ekonomik tazyikleri altında kalkınmaya 
çalı$mı$tır. Güçlükleri ve imkânları bu kadar a$ikâr olan bir tarih devrinde memle-
ketimiz harabelerini tamir etmi$; malî ekonomik ve endüstriyel birçok eserler vü-
cuda getirmi$ yurdun iç politikasında Cumhuriyetin halk idaresini en son merha-
lesine vardırmı$, dı$ politikasında büyük Avrupa ve Amerika devletleri müttefiki, 
dostu ve aynı medeniyet yolunun yolcusu haline gelmi$, Garbî ve #imalî Avrupa 
memleketleri ailesine girmi$tir. (Sa!dan alkı"lar) (Soldan; hepimiz beraberdik sesleri)

!çerde huzuru ve istikrarı ve dı$arda emniyet ve itibarı sa%lamı$ olan bir mem-
leketin, iki cihan harbinin güçlükleri içinde pek büyük $eyler yapmı$ oldu%unu tes-
lim etmek için en ufak bir insaf kâfidir. (Soldan, insaf sesleri)

Bütün dünyada hayranlık uyandırmı$ olan yirminci asır eserinin, yani “Türkiye 
Cumhuriyetinin”, hiçbir $ey olmadı%ını resmî bir a%ızdan duymak, hazindir.

SAROL (Mükerrem - "stanbul) — Bir hakikattir, maalesef.



BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — Bugünkü netice, biraz önce i$aret 
etti%imiz veçhile ba$langıçta pek mahdut imkânlardan faydalanmaya çalı$ılarak ve 
adım adım geni$letilerek elde edilmi$tir. Maliye, iktisat, ziraat, e%itim, sa%lık saha-
larında memleketin gerçek durumunu bir de hükümet programındaki tenkidleri ele 
alarak belirtmeye çalı$alım. Yüksek

Heyetinizden bu gayretinizi müsamaha ile kar$ılamalarını rica ederiz. Çünkü 
bu suretle bütün bir Cumhuriyet devrinin müdafaasını yapmı$ olaca%ız.

1. Devlet bütçesinin kolayca indirilemiyecek yükler altında bulundu%u, gelecek 
yıllara sâri taahhütlerin bu yükleri artırdı%ı, gelir kaynaklarının kısırla$tı%ı, Gelir 
Vergisi ihdası suretiyle atılmı$ olan malî adımın nereye gidece%inin belli olmadı%ı, 
yekûnları her yıl artan ve açıkları her yıl kabaran bütçelerden istihsali artırmayı 
sa%lıyacak tahsisat ayrılmadı%ı, devlet borçlarının iki buçuk milyara yakla$tı%ı ileri 
sürülmekte, israflardan ve Devlet te$kilâtının geni$li%inden $ikâyet edilmektedir.

SOLDAN B"R M"LLETVEK"L" — Çok güzel söylemi$!

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — !lerliyen ve bugünkü medeni millet-
ler seviyesine ula$mak azminde olan bir memlekette bütçelerin her yıl bir evvelki 
yıla nazaran artması gayet tabiîdir. Memleketin kalkınması için giri$ilen te$ebbüs-
lerin bütçe ile kar$ılanamaması halinde açıkları iç veya dı$ istikrazlarla kapatmak 
kadar da tabiî bir $ey olamaz. (Soldan, ma"aallah, ma"aallah sesleri) E%er bütçeleri-
miz bu görü$le tetkikten geçirilecek olursa varılacak netice bir tenkid konusu ol-
maktan çıkar.

1923’ten 1950 malî yılı ba$ına kadar bütçelere konulan ödeneklerin miktarı 14 
milyar civarındadır. Bunun yüzde 15,72 si yurdun imarına ve cihazlanmasına sarf 
edilmi$tir. Bu nispet 1923 – 1938’de yüzde 14,22 1939 - 1949 da ise yüzde 16,23 
tür. Harb yılları içinde Millî savunma hizmetlerindeki artı$ da göz önünde tutula-
cak olursa, bütçelerimizin yapıcılı%ı hakkında verilecek hüküm daha çok ehemmi-
yet kazanır. Borçlarımızı, memleketin kalkınması için yapılan masraflarla, 26 yıl 
içinde bütçelerimizin umumi yekûnunun yüzde 42,48 ini bel’eden Millî Savunma 
masraflariyle kar$ıla$tırınca, çok görmek de insafsızlık olur. Kaldı ki, bu borçların 
tamamı da yalnız Devlet bütçesine yük olmamaktadır.

Bütçede tasarruf, Devlet masraflarının yerinde sarf edilmesini temin eylemek-
tir. Tasarruf, hizmetleri kısmak veya yapmamak mânasına alınamaz. Bu bakımdan, 
Devlet bütçesinden ödenek indirilmesi kabil görülmüyorsa bu, bütçenin hizmetlere 
göre tahsis edildi%ini ifade eder.

Gelir kaynaklarımızın daha verimli bir hale getirilmesi için Halk Partisi hükü-
metlerinin bir vergi reformuna do%ru gittikleri malûmdur. Gelir Vergisi vergi ada-
letini temin etmek bakımından atılmı$ bir adımdır. Muamele Vergisinde yapılan ça-
lı$maların müspet neticeleri yeni hükümete devredilmi$tir. Bizim de takibetmekte 
oldu%umuz politika Vasıtalı vergilerin azaltılmasına çalı$mak ve Vasıtasız vergiler 
membalarını kuvvetlendirmek suretiyle vergi adaletini mümkün oldu%u kadar ye-
rine getirmek idi. (Soldan, oo! sesleri) Yalnız hükümet beyannamesinden vergi ıs-



lahat i$lerinin, Gelir Vergisinden alınacak neticelere intizaren geriye bırakıldı%ını 
ö%renmek bizi üzmü$tür.

Gelir kaynaklarımızın kısırla$tırılmı$ olması iddiası, vergi yükünün millî gelire 
olan nispeti ile kar$ıla$tırılmadıkça bir mâna ifade etmez. Tetkik edilince görüle-
cektir ki, vergi yükümüzün millî gelirimize olan nispeti di%er memleketlere naza-
ran yüksek de%ildir. Bunda da bilhassa müstahsili himaye sistemimizin müessir 
oldu%unu söylemek isteriz. (Soldan, ma"allah sesleri)

!srafa gelince; bu çok söz götüren, türlü görü$lere göre de%i$en bir konudur. !s-
raf sadece bir itham $eklinde ileriye sürülür ve yerleri gösterilmezse cevabı buluna-
maz. Bütçe üzerinde tesir bırakacak hakiki israflar bulunur ve önlenirse kendilerini 
ancak destekleriz.

2. 1950 Bütçesi için de: 177 milyonluk açı%ın 155 milyon lirasının Marshall 
Planı yardımından kar$ılanaca%ı, hâlbuki bunun için özel anla$malar gere%ince ta-
raflar arasında mutabakat yapılamadı%ı, bunun bütçenin tatbikinden evvel yapıl-
ması icabetti%i ileri sürülmektedir.

Marshall Plânı yardımından 155 milyon liranın Amerikan Yardım Kanununa 
göre bütçemize ithali bütçe Meclise sevkedilmeden önce alâkalılarla görü$ülmü$ 
ve Bütçe Kanununun 3’ncü maddesi bu görü$meler sonunda varılan mutabakata 
uygun olarak hazırlanmı$tır. Ancak bunun kullanılması, yine Amerikan Kanununa 
göre muayyen usullere ba%lı bulundu%undan bunu da halletmek için görü$melere 
arasız devam edilmi$ ve bu maksatla Amerika’ya bir heyet de gönderilmi$tir. (Sol-
dan, gürültüler, “Hem ne heyet” sesleri) Bu heyet Amerikan makamlariyle mutaba-
kata varıldı%ını telgrafla bildirmi$ti. Bu itibarla zamanımızda bu konuda prensibi 
halledilmemi$ bir mesele bırakılmamı$tır.

Sırası gelmi$ken hükümete $u noktayı hatırlatmak isteriz. Marshall Yardı-
mından faydalanmak, dâvalarımızın iyi müdafaa ve takibedilmesine ve Amerikalı 
mükelleflerce ödenen paraların yerinde harcandı%ına kendilerinin inandırılmasına 
ba%lıdır. Bu i$e verilen ehemmiyetin ifadesi olarak kurulan bakanlı%ın hükümetçe 
bo$ bırakılmasındaki isabetsizli%ini belirtmek isteriz.

3. 1950 malî yılı içinde gelirlerde ehemmiyetli bir gerileme oldu%u hakkındaki 
iddiaya gelince: #imdiye kadar bütçe tahminlerine göre tahsil edilmesi lâzımgelen 
miktarlara nazaran az da olsa bir gerileme oldu%u görülmektedir. Bu, gelir kaynak-
larındaki azalmadan de%il, tâli elemanların vatanda$lara bazı vergilerin kaldırıla-
ca%ı ve bazılarının da indirilece%i hakkında yaptıkları geni$ propagandalardan ileri 
gelmektedir. (Soldan, gürültüler) Hükümet, mevcut vergiler hakkında sarih görü$ü-
nü acele ifade etmedikçe, tahsilat seyrinin daha da a%ırla$ma, ihtimalini göz önün-
den uzak tutmamak icabeder. (Sa!dan, bravo sesleri)

BA$KAN — Be$ dakikanız var. (Soldan, devam etsin sesleri)
BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) —
4. Devletin takibetti%i istikraz politikasının isabetsizli%i ve bu arada istikraz 

imkânları daraldıkça faiz hadlerinin yükseldi%i ve 1949’da çıkarılan tahvillerden 
ancak dörtte birinin satılabildi%i söylenmektedir.



Devlet tahvillerinin Osmanlı !mparatorlu%u zamanındaki durumunun, mem-
lekette hazineye kar$ı itimadı ortadan kaldırdı%ı bir hakikattir. Cumhuriyet devrin-
de ilk deneme istikrazı 1933’te yapılmı$tır. Bu istikrazın ikramiyesiyle birlikte faizi 
yüzde 7 idi. Bu tahvillerin ra%bet görmesi, halkı tasarrufa te$vik etmesi bakımın-
dan da ehemmiyetli görülmü$ ve bunu di%er dahilî istikrazlar takibetmi$tir. Faiz 
piyasasının bir memleketin iktisadi $artları ve sermaye miktarı ile sıkı münasebeti 
bulundu%u a$ikârdır. Devlet tahvillerinin faizi 1947’ye tadar yüzde 7 kalmı$ ve bu 
yıldan itibaren yüzde 6 ya indirilmi$tir. Binaenaleyh faiz miktarının artırıldı%ı hak-
kındaki iddiada maddi bir hata görülmektedir.

1949’da çıkarılan tahvillerden, tasarruf, irat sahipleriyle tüccarların, $irketle-
rin, bankaların aldı%ı miktar yüzde 59,53 tür. !hracı mutaakip bu nispet artmı$tır. 
Burada da Hükümet programında hataya dü$ülmü$tür. Devlet tahvillerinin piyasa-
daki ihraç kıymetlerinin fevkinde muamele görmesi, tasarruf sahiplerinin göster-
di%i alâkanın sarih bir ifadesidir.

5. Altın istokumuzun 214 tondan 137 tona dü$ürüldü%ü ve dört tonunun da 
terhin edildi%i beyan edilmektedir. Harb yılları içinde çekilen büyük mahrumiyetler 
pahasına toplanan altının, harb sonunda, ithalât imkânları hâsıl olunca, bu mahru-
miyetleri önlemeye ve di%er taraftan, yıpranmı$ olan teçhizatımızın yenilenmesine 
sarf edildi%ini yeni Hükümet fark etmemi$ görünmektedir. (Soldan, gülü"meler, gü-
rültüler)

BA$KAN — Rica ederim, müdahale etmeyin!
BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) —
6. Devletçili%imiz, devlet kapitalistli%i ile itham ediliyor. Bu, yanlı$ bir görü$-

tür. Çünkü Devlet kapitalizmi ferdî ve hususi te$ebbüsü inkâr eden ve bütün i$let-
mecili%i kendinde toplıyan bir sistemdir. Bizim devletçili%imiz, hususi sermayenin 
yapamıyaca%ı i$leri yapan, memleketin kalkınmasını, beklemeden temin etmeye 
çalı$an bir sistemdir. (Soldan bir milletvekili - Gazoz, gazoz!)

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — Devletçili%imiz muasır medeniyete 
bir an evvel kavu$ma, gibi memleketimizin tarihî ve hayati zaruretinden do%mu$-
tur.

Hükümetin programı her i$te kendisine rehber olacak dört esas mihver etra-
fında toplanmaktadır. Bunlardan birincisi Devlet Bütçesine taallûk etmektedir.

Devlet hizmetlerinden âzami tasarruf etmek, devlet masraf ve külfetlerini as-
gariye indirmek, bütçeyi iktisadi bünyemizle mütenasip bir hale koymak ve hakiki 
mânasiyle muvazeneli bir bütçe yapmak.

Hükümet hangi hizmetlerden, hangi masraflardan indirme yapaca%ını belirt-
memi$tir. Esaslı hizmetler bir tarafa bırakılmadan yapılacak tasarrufları memnun-
lukla kar$ılıyaca%ız. Yalnız devlet, memleketimizde mühim birçok i$lerle kar$ı kar-
$ıyadır: Sulama, yollar, tarım, millî e%itim, sa%lık mevzularında bitirilmesi gereken 
büyük i$ler vardır. Bunların tahakkuk ettirilebilmesi için bütçe kaynakları kâfi gel-
mezse Hükümet istikraz imkânları aramaya çalı$malıdır.



!kincisi; esas iktisadi cihazlandırmayı süratlendirmek, üçüncüsü; bir envestis-
man plânı yapmak, dördüncüsü; de istihsali devletin zararlı müdahalelerinden ve 
her çe$it bürokratik engellerden kurtarmak $eklinde ifadesini bulmaktadır.

Bu esasların çe$itli memleket mevzulariyle kar$ılanmasında ne gibi Hükümet 
tedbirlerine inkılâp edece%i noktasında ise program bizi aydınlatmamaktadır. Dev-
letin elinde bulunan müesseselerden bazılarının hususi sermayeye devrolunaca%ını 
ve gene hususi te$ebbüsün yapamayaca%ı i$lere devletin te$ebbüs edece%ine dair 
i$aretlerin hangi mevzulara taallûk etti%i görüldükçe mütalâamızı söyliyece%iz. Yal-
nız millî sermaye ve emekle meydana getirilen müesseselerin hususi ellere devri 
konusunun bütün milleti ilgilendirecek nazik bir konu oldu%una ehemmiyetle i$a-
ret etmek isteriz.

Bir yandan dünya ekonomisi içinde ye onun usulleri dâhilinde çalı$an bir Av-
rupa memleketi olan Türkiye’nin, öte yandan iktisadi sahadaki iktisaplarını ve ya-
paca%ı hamleleri korumak gibi görevleri vardır. Bu noktada gözlerimiz, tabiatiyle 
gümrük tarifeleri politikasında Hükümetin takibedece%i yol üzerinde durmu$tur.

Hükümet programında bize bu hususta söylenen $eyler çok müphemdir. Filha-
kika memleket ihtiyaçlarının inki$afına imkân verecek tarzda tarifelerin yeniden 
ve toptan gözden geçirilerek kanunla$tırılaca%ı ifade edilmektedir. Bu ifadeden ma-
alesef bir $ey anlamak mümkün olmuyor.

Zira tarife konusunda bahis mevzuu olacak $ey, memleket ihtiyaçlarının in-
ki$af ettirilmesi de%ildir. Bu ihtiyaçlara cevap verecek faaliyetlerin inki$afı bahis 
mevzuudur.

Bu mevzua programda bir kere daha temas edilmi$tir. Tarım politikası bahsin-
de, Vergiler ve gümrük tarifeleri sistemleriyle ziraatimizi kuvvetlendirmek çarele-
rinin aranaca%ı söylenmektedir. Partimizin mazisi, bizi ziraatimizin korunmasında 
birinci derecede sevinecek olanlar arasında bulundurmaktadır. Fakat Hükümetin 
$u birkaç satırda ifadesini bulan gümrük tarifeleri politikasını okuyacak sanayi mu-
hitlerimizin duyaca%ı endi$eyi de gözden kaçıramayız.

Devletin ele alaca%ı i$lerin uzun vadeli umumi bir plâna ba%lanmak suretiyle 
önceden herkesçe bilinmesi imkânının teminine dair hükümetin beyannamesinde 
bir kayda tesadüf etmiyoruz. Vaktiyle muhalefet saflarında hararetli tartı$malara 
konu te$kil etmi$ olan bu plân mevzuunu hükümete hatırlatmak isteriz.

Hükümet programında, sair yerlerde oklu%u gibi dı$ ticaret mevzuunda da 
tenkidi kısım üzerinde durularak asıl hükümetin takibedece%i yolun ifadesine aynı 
önem verilmemi$tir.

Sadece bir yekûn mukayesesi hükümeti dı$ ticaretimizin 1934-1936 devresine 
dahi ula$madı%ı hükmüne sevk etmekte, buna mukabil harb yıllarının yıkıcı tesiri 
altında çıkan dı$ ticaret hacminin 1946’dan beri nasıl süratle bir kalkınmaya kavu$-
tu%u noktası üzerinde durulmamaktadır. Kaldı ki, 1934-1936 yıllarında ihracetti%i-
miz halde bugün memleketimiz ihtiyaçlarında kullanılan maden kömürü, hububat 
gibi unsurlar hariç tutuldu%u takdirde bahsi geçen devrenin a$ıldı%ı dahi görülür.



Dı$ ticaret mevzuunda hükümet programı “Dı$ ticaret rejimimize katî bir is-
tikrar vermek lüzumuna $iddetle kaniyiz.” demektedir. Hükümetin takibedece%i 
politikanın ne oldu%unu bu tek cümleden çıkarmak maalesef mümkün olmuyor. 
!stikrar elbette faydalı ve bugünün istihale temayülleri içinde imkân oldu%u kadar 
teminine çalı$ılır bir $eydir. Fakat hükümet hangi politikayı devamlı ve müstakar 
hale koymak istiyor? Bunu söylemek elbette zaruri idi. Zira, bu konuda hükümetin 
sesi hudutlarımız dı$ında da müessiriyet ta$ır. (Soldan, bravo sesleri)

Biz, dı$ ticaretimizi her gün biraz daha suni payandalardan azade olarak ve 
dünya ticaretine karı$maya elveri$li bir halde size tevdi ediyoruz. Milletlerarası 
tediye sisteminin kurulmasında milletlerarası ticaretin ve bizzat memleketimizin 
menfaatini görerek Avrupa !$ Birli%i camiasına sarih bir durum ile katılmı$ bulunu-
yoruz. Sanayiimizin korunması zaruretini de ihmal etmeksizin dünya ticaretinin 
serbestle$tirilmesi cereyanında yerimizi aldık. Bu durum, sarih bir dı$ ticaret poli-
tikası ile beslenmek ister. Ümidederiz ki, hükümet dı$ ticaret bahsinde istikameti 
malûm olmıyan bir istikrardan bahsetmi$ olmaktaki kifayetsizli%i takdir edecek ve 
Büyük Meclisi ve umumi efkârı daha ziyade aydınlatmak hususunda istical göste-
recektir.

Hükümet ofisler üzerinde durarak icabeden kararları alaca%ını, söylemekle ik-
tifa eylemektedir.

Bir hükümetin zaman ve $artlara göre, icabeden kararları alması onun tabiî 
vazifesidir. Fakat programı de%ildir.

Esasen 3 ofisimiz vardır. Ticaret Ofisi, Petrol Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi. #u 
üç ofise temas edildi%ine göre bunlar hakkında ne yapmak niyetinde oldu%unu hü-
kümetin bilmesi ve bize de bildirmesi beklenirdi. Hükümeti bu hususta da kararsız, 
hazırlıksız buluyoruz.

Bunlardan Ticaret Ofisi, anormal harb yıllarının mahsulü oldu%u için, bizim 
tarafımızdan tasfiyeye sevk edilmi$tir.

Petrol Ofisini, memleketimizde petrol arama ve i$letme mevzuları istikbal va-
detti%i $u sırada, bugünkü hizmetlerine ilâveten daha büyük hizmetlere namzet 
telâkki ediyoruz.

Hele hükümetin bu bahse dokunup da, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinde ka-
rarsız kalmasından endi$e duyuyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat politikamı-
zın faal bir organıdır.

Hububat müstahsıllarını ve zamanına göre müstehliki korumak gibi hayırlı 
hizmetleri olan bu müessese hakkında sadece icabeden kararların alınaca%ını be-
yanla iktifa etmek, hükümetin hububat politikası hakkında da tatmin edici izahat 
vermesini lüzumlu kılmaktadır.

Hükümet tekel mevzularından hangilerinin hususi te$ebbüse devrolunaca%ını 
ve hangilerinin devlet elinde kalması gerekti%ini bildirmemekte ve bu noktanın da 
ayrıca tetkik olunaca%ı anla$ılmaktadır.



Partisinin programında yer almı$ olan devir prensibinin $u birkaç mevzudan 
hangisine tatbik edilece%ini i$ ba$ına gelirken söyliyebilecek kadar hükümetin ha-
zırlanmı$ bulunması gerekirdi.

Programda ele alınaca%ı ifade edilen zirai kredi dâvası bizim de eskiden beri 
üzerinde durdu%umuz ve parça parça gerçekle$tirmeye u%ra$tı%ımız bir dâvadır. 
Cumhuriyetin kuruldu%undan beri zirai kredi alanında katetti%imiz mesafeyi bu-
rada merhale merhale belirtmeyi lüzumsuz buluruz. Sadece $unu iddia edebiliriz 
ki, bugün zirai kredi alanındaki durumumuz dünden çok farklıdır. Cumhuriyet hü-
kümetleri zirai kredi müessesemiz olan Ziraat Bankasının geli$mesi, sermayesinin 
artırılması için mevcut imkânlar nispetinde duraksız bir gayret sarf etmi$ti. En son 
da banka sermayesinin 300 milyona kadar artırılmasını sa%lamı$tır. Ayrıca Mars-
hall Plânı kredisinden bankaya sermaye olarak 16 milyon dolar ve 1950 Bütçesi ile 
de 16.000.000 lira ödenek sa%lanmı$tır.

Gene programda ziraat alet ve vasıtaları meselesinin ehemmiyetle gözden ge-
çirilece%i söylenmektedir.

Türk çiftçisinin yeni ve iyi teknik istihsal vasıtalariyle donatılması i$i en büyük 
dâvalardan biri olarak partimiz hükümetleri tarafından ele alınmı$ bulundu%u için 
bu ciheti de memnuniyetle görmekteyiz. Cumhuriyet Hükümetleri $imdiye kadar 
bu alanda, elindeki imkânlara göre daima tedbirler almı$tır. Son yıllarda Marshall 
Plânı yardımlariyle memleketimize mühim miktarda ziraat aletleri ve makineleri-
nin girmi$ bulundu%u unutulmamalıdır.

Gene programda ehemmiyetle gözden geçirilece%i bahsedilen hastalık ve ha$e-
relerle mücadele i$inin de eskiden beri yürür bir i$ oldu%una i$aret ederiz.

!yi tohum ve tohumların ıslahı mevzularının da gözden geçirilece%i program-
da ifade edilmi$tir. Hâlbuki tohum ıslahı i$i Cumhuriyetin kuruldu%u ilk yılların 
hemen sonunda ele alınmı$tır. Bu i$in zaman i$i oldu%u a$ikârdır. Bugün kurulu 
bulunan ıslah istasyonlarımızın ıslah ettikleri tohumlar vardır. Bu ıslah edilen to-
humları üretmek için de 12 üretme çiftli%i kurulmu$tur; bunlar yılda 100 bin tona 
yakın ıslah edilmi$ tohum üretip da%ıtacak kapasitededir.

Programın bir fıkrasına temas ederek, $unu kaydetmek isteriz ki; ziraat tek-
ni%inin Türkiye ölçüsünde ilerletilmesi istenildi%i gibi kolay ve çabuk ba$arılacak 
bir i$ de%ildir. Bunun için bazı ön $artların yaratılması ve birçok unsurların elde 
edilmesi gerekir. Bilhassa teknik eleman yeti$tirilmesi hem zor, hem de zamana 
ba%lı bir i$tir, partimiz hükümetleri bir yandan ön $artları yaratmak, gerekli ele-
manları yeti$tirmek, bunlar için zaruri müesseseleri kurmak yolunda inkâr edilmez 
emekler sarf etmi$tir. Yüksek Ziraat Enstitüleri, Ziraat mektepleri, teknik okullar 
ve kurslar ve di%er ara$tırma müesseseleri bu arada anılabilir. Bugün ziraat tek-
ni%inin ilerletilmesi için hem $artlar dünden daha elveri$lidir, hem de elemanlar 
nispeten daha boldur.

Programda topraklandırma i$inin daha emniyetli, pratik ve süratli usullere 
ba%lanaca%ından bahsedilmektedir. Bu konuya programda yer verilmi$ olmasını 



memnuniyetle görüyoruz. Çünkü topraksızları ve topra%ı yetmiyenleri topraklan-
dırmak partimizin öteden beri pe$inden ko$tu%u bir dâvadır. Bu dâvanın gerçekle$-
tirilmesi u%runda alınan tedbirler, giri$ilen te$ebbüsler malûmdur.

Hükümet programında kooperatiflere ancak kredi mevzuu vesilesiyle yer veril-
mi$tir. Bizim kanaatimize göre kooperatifçilik konusu yalnız zirai kredi i$iyle ancak 
dokunulacak bir konu de%ildir. Bizim için kooperatifçilik konusu iktisadi, içtimai 
ve teknik inki$afımızı sa%lıyacak ve sosyal ahengi ve uzla$mayı gerçekle$tirecek bir 
konudur. Biz bu dâvanın bütün $ümulü ile gerçekle$tirilmesi hedefi pe$indeyiz.

Marshall yardımından getirtilen ziraat makinelerinden münasip kısmının 
köylere maledilece%ine dair Hükümet programında bir kayda rastlanmamı$tır. Bu 
büyük bir eksiktir. Bundan ba$ka bu fırsatla memlekete giren mühim adette maki-
nelerin kullanılması, bakılması ve tamirleri hususunda Hükümetin bizim aldı%ımız 
tedbirler üzerinde devam edici ve tamamlayıcı tasavvurlarını beklerdik. Hükümet, 
programında $imdiye kadar bütçelerde ziraate ayrılan payların azlı%ını belirterek 
geçmektedir. Bunun yanında ziraat bütçesinin kat kat artırılaca%ı taahhüdüne de 
girmemektedir. Biz bunu önümüzdeki yıllarda bütçede ziraatimize, ziraatimizin 
millî gelirdeki cüssesi nispetinde bir pay ayrılaca%ı va’di $eklinde anlıyoruz.

Hayvancılı%ımızın Hükümet programında ehemmiyetiyle mütenasip yer alma-
mı$ bulunmasını üzülerek kaydederiz. Çünkü bugüne kadar memleket hayvancılı%ı-
nın geli$tirilmesi için alınmı$ tedbirler, gerçekle$tirilmi$ dâvalar ve yürümekte olan 
i$ler bulundu%u gibi, yapılacak i$lerde vardır. Bunların yüzüstü bırakılmıyaca%ını 
umarız. Orman konusunda Hükümet programını eksik ve vuzuhsuz buluyoruz.

Ormanların memleketin zirai ve sa%lık bakımlarından haiz oldu%u önem her-
kesçe malûmdur. Bu konuda alınacak tedbir ve kararları, uygulanacak yeni sistemin 
ne olaca%ını beklemekteyiz.

Süratle ve sarahatle yaptı%ı aleni vaidlere ra%men Demokrat Parti Hükümeti 
grev meselesinde kaçamaklı konu$maya ba$lamı$tır. (Soldan, Allah Allah sesleri) Za-
ten küçük olan hususi sermayelerimizi ve hiç hazırlıklı olmıyan i$çilerimizi koruya-
cak surette bir tetkik neticesine varırsa ancak o zaman fikrimizi söylemek imkânını 
bulabiliriz.

9 yıllık bir programa ba%lanmak suretiyle rasyonel bir $ekilde ele alınmı$ olan 
kara yollarına ehemmiyet verilece%inin programda belirtilmi$ olmasını memnun-
lukla kar$ılamaktayız.

Filhakika bu yıl kabul edilen 5539 sayılı Kanunla kara yollarının yapım ve ba-
kım i$lerini üzerine alan idareye müstakil bir hüviyet verilmi$ programlı ve devamlı 
bir hizmetin sa%lanabilmesi için de bu i$lere muayyen gelirler tahsis edilmi$tir.

Bugün karayollarımız üzerinde daha ucuz, daha çabuk ve daha kolay nakliyat 
yapılabilmesi, yol programının ba$arılı tatbikatının bir neticesidir.

Köylerimizin ana yol $ebekesine geçit verir yollarla ba%lanmasını temin mak-
sadiyle özel idarelere yardım olarak bu yıl bütçesine konulmu$ olan yedi milyon 
liranın gelecek yıllar bütçesinde artmasını haklı olarak beklemekteyiz.



Köylerimizin temiz ve sa%lık $artları haiz suya kavu$turulması için ba$lanmı$ 
olan çalı$malara devam edilece%inin hükümet programında belirtilmemi$ olmasını 
üzüntü ile kar$ılıyoruz.

Su i$lerinin istihsal dâvamızın ana meselesi oldu%u yolundaki mütalâada be-
raberiz. Ancak derhal belirtmek yerinde olur ki, ikinci Cihan Harbine tekaddüm 
eden yıllarda ele alınmı$ olup da harb $artları ve zaruretleri ilcaatiyle tam verimli 
birer tesis haline getirilememi$ olan bu. i$lerimizin, makine ve malzeme getirmek 
imkânları hâsıl olur olmaz bir yandan kendi kaynaklarımızdan bir yandan da Mars-
hall Yardımından faydalanmak suretiyle ve alınan 165.000.000 liralık ödenek yet-
kisine dayanarak tam verim ve fayda sa%lar hale getirilmesi temin olunmu$tur. Yeni 
Hükümetin bunları tahakkuk ettirmesinden ancak memnunluk duyarız. Ayni za-
manda gerek malî ve gerek teknik bakımdan yerli ve yabancı uzmanlara yaptırılan 
tetkikler sonunda su i$lerinin Devlet Bütçesine daha az külfet tahmil ederek kısa 
zamanda halledilmesini ve bundan faydalananların tesis ve i$letme masraflarına 
i$tirak etmelerini temin edecek olan bir kanun tasarısının da hazırlanmı$ bulundu-
%unu bu arada kaydetmek yerinde olur.

Yapı ve imar i$lerine gelince, bu konuda istihsali artırmaya matuf yapılarla, 
hastane ve okul gibi tesislerin vücude getirilmesi yolunda alınmı$ kararlarımızın 
mevcudiyetini üç dört yıllık bütçelerin tetkikinden kolaylıkla anla$ılabilece%ini ha-
tırlatmak isteriz.

Cumhuriyet devrinin ilk yılından beri ele alınmı$, yurdun güvenli%i ve iktisa-
di bütünlü%ü bakımından büyük faydalar sa%lamı$ bulunan demiryolu yapımı ile 
programı üzerinde, esas itibariyle, Milletlerarası banka ile bir mutabakata varılarak 
dı$ kredi sa%lanmı$ olan liman, barınak ve iskele in$aatına Hükümet programında 
temas edilmemi$ olmasını kaydetmeyi yerinde buluruz.

Cumhuriyetin ilânından Türk malı olarak bir karı$ demiryoluna sahip olmıyan 
hükümetler yurt müdafaası sosyal ve ekonomik kalkınmamız bakımından mem-
leketi demir a%larla örmeyi kendisine ana prensib olarak almı$tır. Bunu tahakkuk 
ettirmek için 3000 küsur kilometre demiryolu mubayaa etmi$ 4000 küsur kilomet-
re demiryolu in$a etmek suretiyle 7700 kilometrelik bir $ebekeyi yeni iktidara dev-
retmi$tir.

Bütün bunlar için (800.000.000) Türk lirasına yakın para sarfedilmi$tir ki bu-
günkü kıymetlerle bu millî serveti asgari olarak iki buçuk milyar lira ile ifade etmek 
mümkündür.

Her gün biraz daha inki$af etmek ve verimli çalı$mak için geçirilen tecrübeler-
len büyük istifadeler sa%lanmı$tır.

Cumhuriyetin kuruldu%u günden bugüne kadar Halk Partisi kar$ısında mu-
halefete geçen siyasi partilerin Partimize kar$ı hücumlarını tahrik eden bu siyase-
timizde millet kar$ısına yüzaklı%ı ile çıktı%ımızı iftiharla söyleriz. (Sa!dan alkı"lar) 
(Soldan, gülü"meler)



Partimiz yurtta münakale sistem ve vasıtalarının ço%almasını memleketimi-
zin her çe$it âli menfaatlerine uygun buldu%u için motörlü vasıtaların ço%almasını 
sa%lamak amacını da gütmü$tür. Ve motörlü vasıtaların hayatiyetini muhafaza için 
tarife politikamızda buna göre ayarlanmalar yapılmı$tır.

Dünyanın her tarafında kısa mesafelerde motörlü vasıtalar demiryollarına re-
kabet ederler. Uzak mesafelerde avantaj demiryoluna geçer. Bizde de durum böy-
ledir.

!stihsali te$vik ve müstehlike intikalini ucuz yapabilmek gayesiyle bilcümle 
gıda maddeleri, hububat, sebze ve meyvalar; yakacak maddeleri ba$ka memleket-
lerden daha ucuz ta$ınmaktadır. Bu suretle müstahsil ve müstehlik vatanda$ları 
aynı zamanda koruma amacını güden tarife politikamızı ayarlı olarak devretmi$ 
bulunuyoruz.

1923’ten sonra demiryollariyle bir milyon ton civarında nakliyat yapılırdı. 
Bugün karayollarımızın inki$afı dolayısiyle motörlü vasıtalarımız ço%aldı%ı halde 
yalnız demiryollariyle dokuz milyon tona yakın nakliyat yapılmaktadır. On milyon 
yolcu ta$ınırken bugün bu miktar elli milyona yükselmi$tir. Bu rakamları dünkü 
istihsalimizle bugünkünü ve sosyal kalkınmamızı ifade bakımından kayda de%er 
buluruz.

Hükümet programında: “!nhisarcı bir zihniyetle ele alınan Devlet deniz nakli-
yecili%inin iktisadiyatımız üzerinde menfi tesirleri yanında bir de millî ticaret do-
nanmamızın inki$afına engel olmu$ bulunmasının zararlarını ilâve etmek icabe-
der”, denilmektedir.

1923 senesinde deniz vasıtalarımız 30 000 tonilâtoluk 26 aded yük ve yolcu 
gemisinden ibaretti. Lozan Konferansında sahillerimizde yük ve yolcu ta$ıma in-
hisarını aldı%ımız halde gemisizlik yüzünden buna ancak üç sene sonra 1 Temmuz 
1926’da kullanmak imkânını elde ettik.

27 Mayıs 1939 tarihine kadar deniz i$leri !ktisat Bakanlı%ına ba%lı idi. Bu ta-
rihte Ula$tırma Bakanlı%ı kurularak bugünkü durum hâsıl oldu.

1933 tarihinde !ktisat Bakanlı%ınca, bugün dahi birbirlerine kar$ı yıkıcı reka-
betlerinden korktu%umuz armatörlerimizin vâki müracaatları üzerine yük-yolcu 
gemilerini Devlet hesabına mubayaa edilmi$ti.

29.V.1933 tarih ve 2239 sayılı !nhisar Kanuniyle yolcu ta$ıma inhisarı Devle-
te alındı%ı gibi yük ta$ımasında da birtakım kayıtlar konuldu. Bugünkü $artlarla 
mütalâa edilecek olursa hatalı gibi görünen bu hareket o günün $artlarına uygun 
olarak mütalâa edilebilir. Bununla beraber iktidarı devretti%imiz ana kadar han-
gi Hükümet zamanında olursa olsun alınmı$ tedbirlerin hata ve sevap taraflarını 
memnuniyetle kabul ederiz.

!kinci Dünya Harbi nihayetinde Devlet elinde 85 000 gros ton tutarında 34 
gemimiz vardı. Buna 23 gemi daha eklenerek 205.000 gros ton tutarında bir filoya 
sahibolduk.



!kinci Dünya harbini mütaakıp armatör elindeki filomuz 46 000 ton civarında 
idi.

Deniz ticaret filomuzun inki$afında en büyük rolü armatörlerimizde oldu%unu 
dü$ünerek bazı zaruretler ve harb icabı olarak koydu%umuz tahditleri ve inhisar 
kanununu kaldırdık. Büyük döviz sıkıntısına ra%men son iki sene zarfında be$ mil-
yon dolar döviz vermek suretiyle 165 000 tonilâtoluk gemi almalarını sa%ladık. Bu 
suretle armatör elindeki filo 211.000 detveyt tona yükselmi$ oldu.

Son olarak da 500.000 isterlinglik döviz temin etmi$tik, bununla da 100.000 
ton civarında gemi mubayaa edeceklerini umuyoruz. Bu suretle Devlet ve armatör 
elinde yarını milyon tonilâtoluk bir filoyu bugünkü iktidara devretmi$ bulunuyo-
ruz.

Hükümet programında, Cumhuriyet devri maarifi uluorta itham edilmektedir. 
Terbiyenin millî ve ahlâkî esaslara dayanması lüzumuna i$aret olunurken, kulla-
nılan ifadeye göre, 30 yıldan beri, mânevi ve insani kıymetlerden mahrum nesil-
ler yeti$tirmi$ oldu%umuz ima olunmaktadır. Bunun, tam zıddı olan hakikat ise, 
meydandadır. Türk maarifi 30 yıldan beri, ilimle ve teknik bilgilerle oldu%u kadar, 
yüksek millî ve mânevi kıymetlerle de mücehhez olan, geni$ münevver nesiller ye-
ti$tirmi$tir. (Sa!dan, bravo sesleri) Bu genç nesiller, bugün hür ve müstakil Türk 
Milletinin, bütün i$lerini ve mukadderatını, ellerine almı$ bulunmaktadırlar. Millî 
dâvalarımız üzerinde hassasiyetini daima fahrile gördü%ümüz gençlerimiz ve on-
ları yeti$tiren de%erli ö%retmen camiasını itham etmek istiyen bu görü$ü teessürle 
kaydetmek isteriz. (Sa!dan, alkı"lar) Biz, Hükümet programında, bugünkü yeti$-
tirme sistemimizin, noksanları üzerinde gerçek ölçüleri ile durulmasını beklerdik.

SOLDAN B"R M"LLETVEK"L" — Hasan Ali Yücel’i tutalım.

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — Programda, yeni Hükümetin, Millî 
e%itim siyaseti hakkında, hiçbir vuzuhlu ifade yoktur. Sadece demokratik bir ruh 
ile ilmin, son neticelerine göre, tesbit edilecek geni$ bir teferruatlı, bir plândan 
bahsolunmaktadır. Bu plân hazırlanadursun, icra mevkiine gelmi$, yeni bir parti 
hükümetin Cumhuriyetin ba$ından beri, maarifimizin yol aldı%ı ana istikametler 
üzerindeki esas dü$üncelerini, umumi efkâra bildirmesi gerekirdi.

Bütün bir halk ve millet ölçüsünde, maarifi ilk defa, Cumhuriyeti hükümetleri 
ele almı$tır. Türk halkının ümmilikten kurtulması dâvasını, bir Millî varlık dâvası 
haline getirmi$ olan, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri, mektebe giden çocuk 
nispetini, yüzde 12 den yüzde 60 a yükseltmi$tir. Partimiz, önümüzdeki devrede 
her sene, 1 500 köy okulu yapmak ve 3 bin genç ö%retmeni yeti$tirmek suretiyle 
bu nispeti, dört yılda yüzde 80’e çıkarma tertibini almı$ bulunuyordu. (Soldan, gü-
rültüler)Hükümet hiç olmazsa senede birkaç yüz yeni ilkokul açaca%ını söyliyemez 
miydi. Biz, köylerimizin bugün artık, tuz gibi, ekmek gibi tabiî bir hakkı olan bu ni-
metten mahrum edilmiyece%i hususunda, hükümetin teminatını i$itmek isterdik. 
(Soldan, gürültüler)

BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyin!



BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — En küçük kasabalarımızda dahi, or-
taokul tahsilini mümkün kılmak ve böylece, vasati irfan seviyesini yükseltmekle 
beraber kabiliyetli vatanda$ çocuklarının, yüksek meslek tahsiline do%ru ilerleme-
lerini sa%lamak üzere ortaokullar açtık, liselerimizi bütün büyükçe vilâyet merkez-
lerimize yaydık. Son dört yıl içinde 145 ilce merkezimizde yeniden ortaokul, 10 
vilâyet merkezimizde lise açılmı$tır.

POTUO%LU (Abidin - Eski!ehir) — Bunlar hep propaganda.

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — Bunların bina ve malzeme noksan-
larını tamamlamak için bir plân dâhilinde tertip almı$ bulunuyordu. Yeni iktidarın, 
bu irfan müesseseleri hakkındaki esas dü$üncesini ö%renmek, bizim için istifadeli 
olurdu.

Memlekette orta dereceli meslek tahsilini dallandırmak ve hakiki teknik bilgiyi 
yaymak maksadiyle açılan sanat enstitüleri, ticaret liseleri ve kız enstitüleri halkı-
mızın muhabbetini kazanmı$ ve yeti$tirdikleri gençlerle $imdiden umumi hayatı-
mızda tesirlerini göstermeye ba$lamı$tır.

!ktisadi kalkınmamız için oldu%u kadar, medeni geli$memiz için de hayatî 
ehemmiyette olan bu irfan yuvalarında, bugün 65 bin çocu%umuz yeti$mektedir. 
Bu okullarımızın binalarım ve donatımlarını tamamlamak için 10 yılda ödenmek 
üzere, (75 milyon) liralık bir ödenek ayırdık. Yeni hükümetin, bu i$i bizim kadar 
inanı$ ve ehemmiyetle tutaca%ını bilmek isterdik. Bütün bu hizmetler iktidarın hü-
kümet programında yazılan maarif nimetini memleketin her tarafına müsavi $art-
larla yayma hizmeti de%il midir?

Üniversitelerimizin, muhtariyet rejimi içinde geli$meleri, noksanlarının ta-
mamlanması, güzel sanatlar sahasında sarfedilen emeklerin korunması, gençli%in 
beden terbiyesi ve spor ihtiyacını kar$ılamak üzere, yeni $artlara göre hazırladı%ı-
mız kanunun ve te$kilâtın gerçekle$tirilmesi telif haklarının korunması gibi i$lerde 
hükümetin tutaca%ı yolu bildirmesi lâzımdır.

Sıhhat i!lerimize gelince;
Hükümet programında “sıhhat i$lerimizin hattâ kom$u memleketlere nispetle 

ne derece ihmal olundu%u ve hususiyle köylümüzün sa%lık meselesi hakkında he-
men hiçbir $ey yapılmadı%ı acı bir hakikattir.” denilmektedir.

Nüfusumuzu ço%altma politikamızın esas unsuru olarak vatanda$ı hastalıklar-
dan korumak çalı$malarımızın ilk hedefini te$kil etmi$, koruyucu hekimlikte mo-
dern tesisler sayılan sa%lık merkeplerini ilce, bucak ve köy gruplarına götürünceye 
kadar tahribatını en çok köylü vatanda$lar arasında yapan türlü salgın hastalıklarla 
sıtmaya, trahom ve frengiye kar$ı ba$lanan bilgili ve sistemli mücadele devam et-
mektedir.

54 ilin 301 ilçesinin 12.543 köyünü içine alan geni$ sahada 9 milyon 616 bin 
676 köylü vatanda$a yalnız sıtma bakımından 293 tabip ve 1 177 sa%lık memuru 
köyde hizmet etmektedir.



Köy ebe okullarından çıkan 950 köy ebesi ile enstitülerden çıkan 1.200 köy 
sa%lık memuru da köy ve köylünün hizmetindedir.

Programda bir taraftan $ehirlerimizdeki hastanelerin tanzim ve ço%altılması-
na çalı$ılırken di%er taraftan da köylümüzün tıbbi ve sıhhi ihtiyaçlarının tatmini 
ehemmiyetle ele alınacaktır denilmektedir. Bu i$lerin halen tatbik edilen programa 
göre mi, yoksa ayrı bir sistemle mi sa%lanaca%ı tasrih edilmeli ve hiç olmazsa dört 
sene zarfında köylü vatanda$ların tıbbi ve sıhhi hizmetlerinin nasıl kar$ılanaca%ı 
açıkça bildirilmeli idi.

Yeni portatif hastaneler ve sa%lık merkezleri kurmak hususunda $imdiden te-
$ebbüslere geçilmi$ oldu%u programda yer almaktadır. Portatif hastanelerden ne 
kasdedildi%i anla$ılamamı$tır. E%er seyyar hastaneler kurulaca%ı ifade edilmek iste-
niyorsa, 1949’dan beri faaliyette bulunan 3 seyyar hastanenin 1.796 köyde vatan-
da$ların her nevi koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerini görmekte bulun-
du%unu hatırlatmak isteriz.

Sa%lık merkezleri i$i ise programla$tırılmı$ ve birçok yerlerde tesisine de ge-
çilmi$tir. Bu i$lerin kısa zamanda tamamlanmasından duyaca%ımız memnuiyeti 
i$aret etmek isteriz.

Sıtma ile mücadelemiz gerek büyük ilim adamlarımızın ve gerekse dünyanın 
takdirini kazanacak $ekilde semereli olmu$tur. Bugün memleketimizde sıtma kor-
kunç bir âfet olmaktan çıkmı$tır. #imdi sistemle mücadeleye devam edilmesini bek-
leriz.

Veremle sava$ımız, esaslı bir programa ba%lanmı$tır. 1923’te Devlet elinde bu-
lunan 125 veremli yata%ına mukabil bugün 2587 veremli yata%ı vardır. Birçok yeni 
verem hastaneleri ile verem dispanserleri de yapılmaktadır. Hazırladı%ımız prog-
rama göre önümüzdeki dört sene zarfında veremli yata%ını on bine çıkaracaktır. 
Bugün memleketimiz çiçek, hummayı racia, tifüs ve tifo gibi etrafımızdaki memle-
ketlerin daima malûl oldukları salgınları, görünür görünmez kısa bir zamanda bas-
tırıp söndürecek kudrette oldu%unu defalarca ispat etmi$tir. (Sa!dan, bravo sesleri)

#unu da arz etmek isteriz ki, birbirini takibeden Cumhuriyet Halk Partisi hü-
kümetleri olarak hiçbir zaman $ehirde ve köyde vatanda$ların sa%lık hizmetlerini 
tam ve kâmil bir $ekilde kar$ıladı%ımız iddiasında bulunmadık. (Soldan, ha "öyle 
sesleri) Bununla beraber 1920’de 1.474.776 lira olan sa%lık bütçesinin 1950 de 65 
000 000 milyona bali% olması sa%lık hizmetlerinin ne kadar inki$af etti%inin açık 
delilidir. (Soldan, gürültüler)

Hükümet programında yer almadı%ını gördü%ümüz birkaç mühim noktaya da 
dokunaca%ız:

1. Demokrat Partinin programı, para politikası üzerinde vazıh ve istikametli 
olmak, lüzumunu kaydetmektedir. Filhakika parti programını (.....para politikası 
gibi iktisadi hayatla sıkı sıkıya ilgili konularda takibedilecek ana istikametlerin, 
herkesçe bilinmek üzere, önceden tâyin ve ifadesi) istenmektedir. Bu çok do%rudur. 



Bizde para politikasının ana istikametlerinin açıkça belirtilmesi ve bilhassa üç yıl-
dan beri müstakar bir durum arz eden para hacminin iktisadi konjonktür dı$ında 
artırılmamasına gayret sarf edilece%inin ifade edilmesi lüzumuna kaaniyiz. Hükü-
met programını bu noktadan tetkik etti%imiz zaman, para politikasına hiç temas 
edilmemi$ oldu%unu teessürle gördük.

Hükümetin bir para politikası bulunmadı%ı elbette kabul edilemez. Bizi endi-
$eye sevk eden nokta, Hükümetin para politikasını söylemekten çekinmi$ olma-
sıdır. Bu hal ekonomimizde, iktisadi mahfillerimizin pisikolojisinde kötü tesirler 
yapabilecek mahiyettedir.

Biz para mevzuunun nezaketini takdir ederiz. Bu bahsi açmakla, Hükümeti 
para politikasını beyana davet ediyor ve bu suretle bir hizmet ifa etti%imize inanı-
yoruz. (Sa!dan, bravo sesleri)

2. Devletle iktisadi te$ekküller baremlerinin memurların sıkıntılı durumlarını 
ileriye sürerek bir an evvel ıslah edilmesini sık sık tekrar eden ve hattâ bunu 8’nci 
Büyük Millet Meclisinin yenileme kararı verdi%i gün dahi mesainin 15 gün geriye 
bırakılmasına bir sebep olarak gösteren bir partinin Hükümet programında buna 
yer vermemesini anlıyamıyoruz. Çok çetin bir mesaiye ihtiyaç gösteren bu konuya 
lâzımgelen ehemmiyeti vermelerini bekleriz.

3. Özel idarelerin belediyelerin durumları hakkında programda bir ı$ık göre-
medik. Bu idarelerin gerek hizmetleri gerek malî kaynakları üzerinde Hükümetin 
görü$ünü anlamayı faydalı buluyoruz.

4. Bütçelerimizde iki yıldan beri yer alan Do%u kalkınması mevzuuna program-
da dokunulmamı$tır.

YÖRÜKO%LU (Kemal - Gümü!ane) — Memleketin Garbi, #arkı yoktur, va-
tan bir bütündür, Barutçu! Bunu da bil!

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — Barutçu her $eyi çok iyi bilir. 
Barutçu’yu bilen de bu hakikati bilir.

Mevzuun ehemmiyeti her bakımdan dikkati çekecek bir mahiyet ta$ıdı%ına 
göre bu konuda hükümetin dü$üncelerini ö%renmek isteriz.

!rticaa ve yıkıcı sol cereyanlara kar$ı hükümetin azimle hareket edece%ini i$it-
mekten memnun olduk. Tedbirler geldikçe bunların mahiyetlerini münaka$a et-
mek haklarını mahfuz tutarız.

Anayasa de%i$mesinde bizim gördü%ümüz ve gösterdi%imiz ihtiyaçlar 
malûmdur. Hükümeti bu konuda da vuzuhtan mahrum görüyoruz.

Adalet:
Hükümet, programının adalet kısmında (Mahkemelerimizin te$kilât sistemini 

tesbit edecek bir kurulu$ kanunu) hazırlamak kararında oldu%unu bildirmektedir. 
Böyle bir kanun tasarısı daha önce hazırlanıp Meclise sunulmu$, bazı eksikliklerin 
tamamlanması için geri alınmı$tı.



Usul kanunları tasarıları da 1947’de hazırlanıp Meclise sunulmu$tu. Bu itibar-
la hükümetin bu noktalara temas etmemi$ bulunmasını eksiklik sayıyoruz.

Yargıçların teminatını takviye konusuna gelince:
Bu konuyu en geni$ ölçüde iltizam etmi$ bulunan partimiz bu yolda hükümet-

çe alınacak müspet ve yeni her tedbiri büyük bir memnunlukla kar$ılayacaktır.
YÖRÜKO%LU (Kemal - Gümü!ane) — Fuad Sirmen’in yaptıklarını biliyor-

sun.
BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — Dı$ siyasette $imdiye kadar Cum-

huriyet Halk Partisi hükümetlerinin takibetmi$ oldukları yolda yeni iktidarın da 
devam edece%ine kanaat hâsıl etmekten büyük memnunluk duymaktayız.

Türk Milletine mal olmu$ bulunan bu siyasi durumun bugünkü iktidar tarafın-
dan muhafaza edinece%inin yüksek ehemmiyetini belirtmekte isabet görmekteyiz.

Muhterem arkada$lar.
Hükümet ittihama tahsis etti%i uzun ifadeler içinde vaziyeti do%ru görmemi$ 

ve do%ru göstermemi$tir. Memlekette her türlü sefaleti ve sıkıntıyı yalnız eski hü-
kümetlere yükletmeye çalı$mı$tır. !nsaf edilsin, !kinci Cihan Harbi olmamı$ mıdır? 
(Soldan, siz edin sesleri) Bütün dünya ile beraber biz de Üçüncü Cihan Harbinin kay-
gıları içinde de%il miyiz?

FIRAT (Na!it - Ordu) — !nanmazlar.
BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — Bu büyük mevzular elbette memle-

ketimizde yapılmı$ borçların ve çekilen sıkıntıların. (Soldan, “beceriksizli!in” sesle-
ri).. Ba$lıca sebebidir. Hükümet programında !kinci Cihan Harbinin tesirlerine ait 
bir tek kelime bulabilir misiniz? Vaziyeti do%ru görüp gösterilmekten kaçınıldı%ına 
bundan katî delil olamaz.

Vuzuhdan ve muayyen tedbirler söylem ekten dikkatle içtinabeden hükümet, 
kar$ısında buldu%u güçlüklerden tereddütlü ve kararsız görünmektedir. Hâlbuki 
verimli bir hükümet çalı$masının ilk $artı, kar$ısında bulundu%u vaziyetler önünde 
kendine itimadını ifade edecek ve bu itimadı memlekete intikal ettirecek bir ruh 
haleti lâzımdır. Hükümet daha ilk günde eski hükümetlerin icraatını muvaffaki-
yetsizli%inin bahanesi olarak hazırlamaya koyulmu$tur. (Soldan gülü"meler) Mem-
leketin bütün $artları malûm iken - 300 milyon lirayı derhal tasarruf edebilece%i-
ni iddia edenlerin hakikatle temas edince, edindikleri bu ruh, haletinden süratle 
kurtulmalarını temenni ederiz. (Soldan, gürültüler) Yukardan beri serdetti%imiz 
mülâhazalara dayanarak her muvaffakiyet ihtimali ancak ondan sonra ba$lıyabilir. 
Hükümet programının bize hiçbir suretle güven vermedi%ini söylemeye mecburuz. 
(Sa!dan, sürekli alkı"lar)

BÖLÜKBA$I (Osman - Kır!ehir) — Muhterem arkada$lar;
Hükümetin programı hakkında Millet Partisinin görü$lerini açıklamak için söz 

aldı%ım $u anda, gerek eski ve gerekse yeni iktidara mensubolan arkada$lardan bir 
ricada bulunaca%ım:



Senelerden beri, bu memlekette vatanda$ hak ve hürriyetini hiçe sayanların 
sırtını yere getirmeye muvaffak olan bir milletin mümessilleri olarak burada top-
lanmı$ bulunuyoruz. !stibdadın sırtını yere getirerek bizi buraya göndermek kudre-
tinde olan millet, sözlerimizin isabet derecesini takdirden âciz de%ildir. Bu itibarla 
eski ve yeni iktidara mensubolan arkada$larımın sözlerime ne te$vik, ne de tenkid 
sadedinde müdahalede bulunmamalarını rica edece%im. Meydanlarda hürriyet is-
tiyen Demokrat Partili arkada$larımın bu hürriyeti Meclis kürsüsünde bizden esir-
gemiyeceklerini umarım.

Arkada$lar;

Uzun seneler devam eden diktatörlük idaresini yıkmak için Türk milletinin be$ 
yılından beri yaptı%ı mücadele, 14 Mayıs tarihinde tetvic edilmi$tir. (Bravo sesleri) 
Bugün burada toplanmı$ olan arkada$ları, hürriyet için mücadele eden bir milletin 
mümessilleri olarak selâmlıyorum. (Alkı"lar)

Tek parti idaresinin tasfiyesinden sora, milletin buraya göndermi$ oldu%u mü-
messillerini tarihî vazifeler beklemektedir. Her $eyden evvel hepimize dü$en va-
zife, kendisini milletin vasisi telâkki eden bir $efin tekrar ortaya çıkmasına mâni 
olmaktır. (Soldan, alkı"lar) Böyle bir tarihî vazife ile demokrasiyi kurmak vazifesiyle 
buraya toplanmı$ bulunan yüksek heyetinize $imdi Hükümet programı hakkında 
Millet Partisinin görü$lerini arz edece%im.

Hükümet programı hakkında umumi olarak $unları söyliyece%im: Bir Hükü-
met programından ziyade, bir parti programını andıran bu vesika, çok seyyal bir 
$ekilde kaleme alınmı$tır. Bir icraat programı olması icabeden bu program o kadar 
seyyaldir ki, vatanda$a sarih bir fikir ve emniyet vermekten çok uzaktır. (Soldan, 
alkı"lar)

Yeni iktidarın kar$ısında bulundu%u mü$külâtı takdir edecek kadar da insaflı-
yız, filhakika yeni iktidar borca müsta%rak bir terekenin vârisi vaziyetindedir.

Hükümet programını inceledi%imiz zaman görüyoruz ki, bu program hastası 
için katî te$his koyamamı$, tedavi usullerini tâyin edememi$ bir doktorun muvak-
kat mahiyetteki reçetesine benzemektedir. Bu program tek partili, mürakabesiz ve 
frensiz bir devrenin tavsifi için ele alınan fikirlere, Halk Partisi cevap verdi. Yalnız 
bir noktaya temas etmek ihtiyacını hissediyorum: Programda, tek parti devrinde 
uzun senelerin bo$a geçti%i ve hattâ bu devirde isabetsiz politikaların memleke-
tin tabiî inki$afını dahi engelledi%i ifade edilmektedir. Bu iddia ile bu memlekette 
Halk Partisi idaresinin “Asırları yıllara sı%dırdı%ı” $eklinde uzun seneler tekrarlan-
mı$ olan propagandalarını kar$ıla$tıranlar, derin bir hayrete dü$eceklerdir. Biz, bu 
hayretin, bu tezadın hallini yeni ve eski iktidarın mü$terek maziye sahibolan men-
suplarına terk etmekle iktifa eyliyece%iz. (Gülü"meler)

Arkada$lar.

Murakabesiz ve mesuliyetsiz bir idarenin uzun seneler bu memlekette cari ol-
du%unu ileri süren bugünkü iktidarın bu murakabesiz sistemin do%urdu%u çe$itli 



fenalıklara da bitaraf bir $ekilde temas etmesi ve bunu bütün acılı%ı ve açıklı%ı ile 
ortaya koyması icabederdi. Biz, yeni hükümetin programında bu çok esaslı nokta-
nın ihmal edildi%ine esefle $ahidolmaktayız. Millî ve siyasi murakabeden ve binne-
tice mesuliyet freninden mahrum olarak i$liyen bir devri, millete ıstırap veren türlü 
kötülükleri bir tarafa bırakarak, hata, israf ve ifrat gibi âdeta masum kelimelerle 
tavsif etmek hayret ve ıstırapla kar$ılanacak bir harekettir. Hepiniz takdir eder-
siniz ki, murakabe ve mesuliyet olmıyan bir yerde her türlü kötülük inki$af eder. 
Doktorların çok iyi bildi%i üzere, mikroplar daima karanlık yerlerde inki$af ederler. 
Murakabe ve mesuliyet de bir milletin hayatında mikropların inki$afına imkân bı-
rakmıyan bir güne$e benzer. Bu memlekette uzun seneler bu güne$ten mahrum 
olarak ya$amak talihsizli%ine u%radı%ı için, ne yapaca%ını söylemeden evvel geç-
mi$in bir tablosunu çizen bugünkü Hükümetin cemiyet hayatını zehirliyen türlü 
kötülüklerden, mânevi zaaflardan, kanunsuzluklardan, suiistimallerden, edinilen 
gayrime$ru servetlerden bahsetmesi vazifesi idi. Hâlbuki hükümet mazide olup bi-
tenleri hata, israf ve ifrat kelimelerinin omuzlarına yüklemeye çalı$makta ve haki-
ki duruma temastan itina ile kaçınmaktadır. Bu kötülükler olmu$ da adalet cihazı 
harekete geçmemi$ midir?, diyenler bulunacaktır. Fakat unutmamak lâzımdır ki, 
günahkârlara kar$ı adaletin harekete geçmesine mâni olan birtakım mesuliyetsizlik 
setleri mevcuttu. Bu setlerin bir kısmı fiilî, bir kısmı da hukuki idi. Hukuki kısmı 
üzerinde durmadan evvel, fiilî kısmı üzerinde durmak istiyorum.

Öyle bir devre ya$adık ki, bir kumandanın emriyle 30 - 35 vatanda$ kur$una 
dizildi ve bu cinayetin üzerinde yıllarca durulamadı. Son zamanlarda üzerinde du-
rulan bir hâdiseyi ele alarak hesap sorulmasını istiyen bizlere kar$ı, bazı muarızla-
rımız “adalet her zaman vazifesini yapmı$tır. Küfürbazlar bizden ne istiyor” diyor-
lar. Üzerinden seneler geçen bu cinayetten ancak a%ızların açılmaya ba$landı%ı son 
günlerde bahsedilebilmi$tir. Hangi vatanda$, bir ba$bakanın ve Cumhurba$kanının 
yakîninin bu memleketi soydu%unu iddia etmek cesaretini nefsinde bulabilmi$tir? 
Bu memlekette iktidarda bulunanların ve yakınlarının kötülüklerini ortaya koymak 
imkânını yıllarca yok eden bir korku havası esmi$tir. Bu, bir hakikattir ve mesuli-
yetsizli%in fiilî $eddini te$kil etmektedir. Yeni iktidara dü$en ilk vazife, kötülüklerle 
mücadele edece%ini millete kar$ı belirtmek ve bu suretle ona itimat telkin etmek 
olmalı idi. Zira iktidarın muvaffakiyeti bu itimadı halkta uyandırmasına ba%lıdır. 
!ktidar kötülüklerle mücadele için, fiilî ve hukuki mesuliyetsizlik setlerini ortadan 
kaldırmak zorundadır.

Fiilî setlere temas ettik. Hukuki setlere gelince, bu memlekette bir Memurin 
Muhakemat Kanunu vardır ki, memurlar için hukuki olmaktan ziyade fiilî bir im-
tiyaz $eddi te$kil etmektedir. Böyle bir set mevcudoldukça memurların i$ledikleri 
suçlardan dolayı adaletin onların yakasına yapı$ması son derece güçtür. Yeni ikti-
dara dü$en vazife bu hukuki setleri ortadan kaldırmak mazinin hesaplarını tasfiye 
etmektir. Biz; mazinin, hesabından bahsederken, bizi Bol$eviklere benzeten bazı 
muarızlarımızın zannetti%i gibi örfi mahkemeler kurulmasını, herkesin malının 
geli$igüzel müsadere edilmesini, muarızlar için idam sehpaları kurulmasını iste-



miyoruz. !stedi%imiz $ey, hükümetin bu mevzuda harekete geçece%ine dair halka 
teminat vermesi ve adalet cihazının bugüne kadar harekete geçmesine mâni olan 
mesuliyetsizlik setlerinin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu vesile ile Büyük Millet Meclisinin verdi%i bir karara temas etmek istiyoruz: 
Avrupanın ihtiyacı olan 400 bin ton bu%day ihrac edilirken, araya birtakım muta-
vassıt tüccarların konulmu$ oldu%u görüldü. Araya birtakım tüccarların girmesinde 
kötü bir maksat var mıdır, yok mudur? Bunu katiyetle söylemiyecek durumda de%i-
liz. Fakat bütün dünyanın muhtaç bulundu%u bu bu%dayları, harice satarken araya 
mutavassıtlar sokarak 30 - 40 milyon lirayı bunlara, kazandırmak suiniyet olmasa 
bile her halde ho$ görülecek bir keyfiyet de%ildir. Böyle bir hareketin hesabı Büyük 
Millet Meclisinde görülmü$tür. Fakat o zaman tek parti devrinin itiyatlarını ya$a-
tan Meclisin verdi%i karar, hükümetin vicdanını asla tatmin etmemi$tir. Atıf !nan 
mâsum mudur, de%il midir? Bunun hakkında kati bir $ey söyliyemem. Ama $unu 
katiyetle söyliyeyim ki siyasi bir merci olan Meclisin verdi%i karar milletin vicdanını 
tatmin etmemi$tir.

Arkada$lar.

Hukuki setlere temas ederken, di%er bir meseleye dokunmak isterim. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, Kenan Öner - Hasan Âli dâvası vesilesiyle bir tevhidi içtihat kararı 
ortaya kondu. Bu karar âmme vicdanının bekledi%inden tamamiyle ba$ka bir ma-
hiyette çıktı ve dendi ki, bakanlar memur de%ildir, bunlara kötülükleri hakkında 
açıklamada bulunan vatanda$ iddialarını mahkemede ispat ederiz. Bunun mânası 
bakanların kötülüklerine, hattâ hırsızlıklarına birçok, vatanda$ $ahit olacak, fakat 
onların kötülüklerini halkın huzurunda ifade ettikleri, zaman adalet vatanda$ın 
yakasına yapı$acak ve sen bakan hakkında söz söyliyemezsin, hırsız da olsa söz söy-
liyemezsin diyecek, hakikati söyleyen vatanda$a hapsanenin yolunu gösterecektir. 
Böyle bir tevhidi içtihat karariyle birçok kötülüklerin ortaya konmasına mâni olun-
du. Bu karar mazinin hesabının görülmesine engel te$kil etti%i gibi istikbal için de 
büyük bir tehlike olmaktadır.

!$te bu fiilî ve hukuki setler ortadan kaldırılmadıkça mazide tek parti devrinin 
a%ır havası içinde milletin aleyhine gayrime$ru servetler yapanlardan hesap sorul-
madıkça yeni iktidar da milletten umdu%u itibarı göremiyecektir. Yeni iktidar “Bir 
devri sabık zihniyeti yaratmıyaca%ız” diyor. Mesuliyetsiz bir devrin tasfiyesi için 
çetin bir mücadele yapmı$ olan bir milletin i$ ba$ına getirdi%i bir hükümetin “Bir 
devri sabık yaratmıyaca%ız” gibi parlak bir cümle ile mazinin üzerine sünger çek-
mek hakkı yoktur. (Sa!dan, asla böyle bir "ey varit de!ildir sesleri) Böyle bir hesap 
sorulmadı%ı takdirde vatanda$lar “herkesin yaptı%ı yanına kalıyor” kanaatine vara-
caklar ve böylece, açıldı%ı söylenen yeni devrede de millet vicdanını yaralıyan aynı 
kötülüklerin devam edebilece%i endi$esinden kendilerini kurtaramıyacaklardır.

Programda devri sabık zihniyeti yaratmıyaca%ız deniyor, fakat bununla neyin 
kasdedildi%i açıklanmıyor. Yalnız tek. parti devrinin hatalarından, israflarından, 
ifratlarından bahsederken, suiistimallere ve kanunsuzluklara hiç temas edilmemi$-



tir. Bundan anlıyoruz ki, yeni hükümet devri sabık yaratmıyaca%ız sözüyle mazinin 
üzerine sünger çekmek istedi%ini ifade ediyor. (Sa!dan, öyle de!il sesleri) E%er görü-
$ümüz hakikata uygun de%ilse ve buradaki, arkada$larımız da böyle oldu%unu ileri 
sürerse hatalarımızı tashih etmeye sevk edecektir.

SAROL (Mükerrem - "stanbul) — Ortada hata yok!

BÖLÜKBA$I (Devamla) — Son olarak bir kere daha tekrar arz edeyim ki, bu 
fiilî ve hukuki setler mevcudoldukça veya kaldırılaca%ına ve hesap sorulaca%ına dair 
halka teminat verilmedikçe, yeni hükümetin muvaffakiyeti de tehlikelidir. Biz yeni 
hükümetten mazinin hesabını sormasını istiyoruz. Bu hesap Halk Partisi yazarla-
rının zannettikleri gibi, Bol$evik Rusya’da ve Demirperde arkasındaki memleket-
lerde yapıldı%ı gibi, tedhi$ havası yaratmakla, örfî mahkemeler tesis edilerek önüne 
geleni ve malını elinden almak ve huzursuzluk yaratmak $eklinde esasen tasavvur 
edilemez $ey, normal adalet cihazının kar$ısına çıkan setlerin bertaraf edilmesi ve 
hükümetin bu mevzuda azimkâr oldu%unu milletçe bildirmesidir.

Hepiniz bilirsiniz ki, kanun kar$ısında vatanda$lar hak ve haysiyet bakımın-
dan müsavidir. Devlet memurlarından mal beyannamesi almak esası bir kanunla 
kabul edilmi$ti. Bu beyannameleri almaktan maksat, memurların gayrime$ru yol-
lardan servet edinmelerine kar$ı mücadele etmekti. Kanun herkes için müsavi ol-
du%una göre, neden bu beyannameler yalnız memurlardan alınmı$tır? Bir telefon 
muhaveresiyle 400 bin ton bu%day satabilen ve araya giren tüccarlara 30 milyon 
lira kazandırabilen bir bakandan niçin mal beyannamesi istenmiyor? Bakanlar me-
lek olmadıklarına ve $eref ve haysiyet bakımından di%er vatanda$lardan ve devlet 
memurlarından üstün bulunmadıklarına göre, onların da hırsızlık yapabilece%i dü-
$ünülerek mal beyannamesi alınmaması, memlekette vatanda$ın devlete kar$ı olan 
emniyetini sarsmakta ve halk ve adalet duygusunu rencide etmektedir.

Mal beyannamesinin bütün siyaset adamlarından, hattâ Cumhurba$kanından 
bile alınması lâzımdır. Ancak böyle hareket edildi%i ve herkes servetinin hesabını 
verdi%i takdirde, cemiyeti içinden kemiren, dedikoduların önüne geçilebilir. Cum-
hurba$kanından mal beyannamesi alınmasını ona kar$ı bir hürmetsizlik telâkki 
edenler unutmasınlar ki, bizim Anayasamız Cumhurba$kanının vatana ihanet ede-
bilece%ini bile kabul ederek buna dair hüküm vaz’eylemi$tir. Böyle bir Anayasa ile 
toplanmı$ bulunan bir Mecliste bu gibi dü$üncelere, imtiyazlara saplanmı$ olanla-
rın bulundu%unu bile dü$ünmek istemiyorum. #u halde, Mal Beyannamesi hakkın-
daki Kanun bütün milletvekillerine, bakanlara, Cumhurba$kanına ve sair siyaset 
adamlarına te$mil ve ciddiyetle tatbik edilmelidir.

Eski Fransız Ba$bakanı Caillo serveti hakkında birtakım dedikodular ortaya 
çıkınca hiç de mecbur olmadı%ı halde millete servetinin açık hesabını vermekte 
tereddüt etmemi$tir. Hâlbuki !zmir’de bir vatanda$ın sordu%u bir suale cevaben, 
hariçte çiftli%i ve parası olmadı%ını söyliyen ($ahsiyet yok, sesleri) !nönü Caillo gibi 
hesap vermi$ olsaydı hepimizin takdirini kazanırdı.



Arkada$lar; bir devri sabık yaratmıyaca%ız diyen yeni Hükümetten bir sual sor-
mak istiyorum! Seçimlerin serbest cereyan etmesine mâni olanlar, suç i$lemi$ bu-
lunanlar cezalandırılmayacak mıdır? Hükümet bunlardan hesap sormıyacak mıdır? 
Seçimlerin serbestçe yapılmasına engel olanların millî hâkimiyete kar$ı suç i$lemi$ 
sayılaca%ı Demokrat Parti programında ifade edildi%i halde, seçim suçları hakkında 
Hükümetin ne dü$ündü%ü programında söylenmemi$tir. Bugünkü Hükümet men-
sup oldu%u partinin millete kar$ı giri$ti%i bu taahhüdün icabını yerine getirmiyecek 
midir? (Soldan, harekete geçilmi"tir, sesleri)

Demokrasi inkılâbını gerçekle$tirmek için bundan sonra da birçok i$lerimiz 
oldu%u a$ikârdır. Biz senelerden beri iktidarda bulunan adamların de%il, iktidara 
hâkim olan vaziyetin de%i$mesi için mücadele ediyoruz. Bu itibarla demokrasiyi 
tarsin için birtakım tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Bu mevzuda program vu-
zuh ve katiyetten âri bulunmaktadır.

Anayasa meselesine geçiyorum: Hükümet programında, Anayasada birtakım 
tadiller yapaca%ını ifade etmektedir. Biz de parti olarak mevcut Anayasanın kifa-
yetsiz oldu%u kanaatindeyiz. Ama bu Anayasanın hangi istikametlerde tadil edile-
ce%ine dair Hükümetin programında bir sarahat görmemekteyiz. Mevcut Anayasa 
kuvvetler birli%i esasına dayanmakta ve vatanda$ hak ve hürriyetlerini gere%i gibi 
teminat altına almamaktadır. Fakat bu Anayasada bu teminatın elde edilebilmesi 
için hangi istikametlerde tadilât yapılacaktır? Çift Meclis mi? Anayasaya aykırı ka-
nunları iptal edecek, yüksek mahkeme mi kurulacaktır? Bu hususta hiçbir sarahat 
göremiyoruz.

Anayasa meselesi günlük meseleler arasında mütalâa edilecek bir mesele de%il-
dir. Anayasa’nın hâkimiyeti için mücadele etti%ini senelerce söyliyen bir partinin bu 
hususta vazıh bir kanaati olması lâzımdır. Sonra bu memlekette zümre hâkimiyeti, 
tek parti hâkimiyeti gibi kelimelerle ifade edilen fiilî diktatörlük, Anayasadan do%-
mu$ de%ildir, Anayasanın rafa konmasından do%mu$tur. Binaenaleyh; Ana yasa-
nın kifayetsizli%inden bahsederek, fiilî diktatörlü%ün mesuliyetini bu Anayasanın 
omuzlarına yüklemek realitelerden uzakla$mak demektir. Rafa konacak bir Anaya-
sanın kuvvet kar$ısında yapacak nesi vardır? Binaenaleyh, “Anayasa kifayetsizdir, 
zümre hâkimiyeti bu Anayasadan do%mu$tur” demekte isabet yoktur.

Memlekette müstakar bir devlet nizamının kurulması gayesiyle Anayasada 
tadilât yapılması: lüzumundan bahsedilmektedir. !ktidara gelen her parti Anayasa 
üzerinde tadilât yapmak salâhiyetine sahiboldu%u takdirde bu memlekette kurul-
ması istenilen istikrar kökünden sarsılmı$ olur. Memleketin bugünkü $artlarına 
göre Meclisin üçte iki ekseriyetine dayanarak Anayasada bir tadilât yapmak yolu-
na gidilecek olursa, temin edilmek istenilen gayeye en büyük fenalık yapılmı$ olur. 
C.H. Partisi iktidardan uzakla$sın gibi bir mülâhaza ile hareket, eden ve böylece 
Demokrat Partiye ezici bir ekseriyet temin eden bu millet, Anayasada tadilât yap-
mak için bir vekâlet vermi$ de%ildir. Cumhuriyet Halk Partisi, !nönü bile seçimlere 
tekaddüm eden günlerde Anayasada tadilât yapmak lüzumundan bahsetmi$, fakat 
bunun ancak Kurultaydan karar alındıktan sonra yapılaca%ını ifade etmi$tir.



Adnan Menderes Hükümetinin antidemokratik kanunlar yanında tek parti 
devrinden kalma itiyat ve zihniyeti de tasfiye edece%inden bahsederken yine aynı 
itiyatların, tesir ve nüfuzu altında kalmı$ oldu%u görülüyor. !nönü dahi $ef siste-
minin Halk Partisi içinde nihayet buldu%u hakkında vatanda$lara itimat vermek, 
için, kurultay kararından sonra Anayasada tadilât yapılaca%ından bahsederken, Ad-
nan Menderes Hükümeti mensuboldu%u parti kurultayından karar almadan, seçim 
beyannamelerinde ve parti programlarında temas etmedikleri bu meseleyi, bugün 
ezici bir ekseriyet temin ettikten sonra Meclise getirmeye karar vermekle, tasfi-
ye edece%ini söyledi%i tek parti devri itiyatlarının en parlak misalini vermektedir. 
Anayasa hâkimiyeti için mücadele etti%ini söyliyen Demokrat Partinin iktidara gel-
di%i $u anda Anayasa hakkında sarih bir fikre sahibolması icabederken, bu sarahat 
hükümet programında görülmemektedir.

Anayasaya aykırı kanunlar meselesine gelince; !ktidarla olan mücadelesinde 
Anayasaya aykırı kanunlar mevzuunu bir bayrak olarak kullanan ve hürriyetin as-
gari $artlarını tesbit eden misakını mücadelesinin mihveri yapan bu günkü iktidar, 
Anayasaya aykırı kanunları toptan ilga etmek gibi cezri bir harekete geçmek mecbu-
riyetindedir. Be$ senelik mücadelesi esnasında hangi kanunların Anayasaya aykırı 
oldu%unu bugünkü iktidarın tesbit etmi$ oldu%unu ummak hakkımızdır. Hüküme-
tin yapaca%ı i$lerden bazıları zamana mütevakkıftır. Fakat bugünkü hükümet be$ 
senedenberi Anayasaya aykırı kanunlardan bahseden ve bunu siyasi mücadelesinin 
mihveri yapan partinin hükümeti oldu%unu unutmamak durumundadır. Af Kanu-
nunun pek yakında Meclise getirilece%i ifade edildi%i halde Matbuat Kanununun ve 
di%er antidemokratik kanunların süratle Meclise getirilmesinden bahsedilmemesi-
ni hükümet programı için bir noksan telâkki ediyorum.

#ahıs ve zümre hâkimiyetini tarsın için sabık iktidarın son zamanlarda çıkar-
dı%ı !ller !daresi Kanunundan bahsedilmemesi de ayrıca $ayanı nazardır. Teferru-
at mahiyetinde olmadı%ı için, esas olan bu kanundan her halde bahsedilmeli idi. 
Çünkü bu kanun merkezde toplanmı$ tahakküm imkânını 63 vilâyete de sirayet 
ettirmi$ti.

Memleketimizde mesuliyetsizlik setlerinden binisi olan Memurin Muhakemat 
Kanununun ilgasından de%il, ıslahından bahsedilmi$ olmasını da hayretle kar$ılı-
yoruz. Memurlar için imtiyaz te$kil eden bu kanun de%i$tirilmedikçe, karga, me-
mur ise $ahin durumunu muhafaza edecektir.

Arkada$lar;

Hepinizin bildi%i bir hakikat vardır; bit memlekette Hükümet korkusu ilikle-
re kadar i$lemi$tir. Bununla kanunların me$ru olan korkusunu kasdetmiyorum; 
Hükümeti temsil edenlerin kanun dı$ına çıkarak, her $eyi yapabilecekleri korku-
sunu söylemek istiyorum. Bu korkunun be$ senelik mücadelemizde binbir misa-
li ile kar$ımıza çıktı%ına hepiniz $ahit oldunuz. Anayasa ile haklarını tanıdı%ımız 
vatanda$lar siyasi partilere girmekten korkmu$lardır. Bu korku kimdendi. Validen 
korkmu$tu, jandarmadan korkmu$tu, kaymakamdan korkmu$tu. Milletin bu naçiz 



hizmetkârlarını milletin kar$ısında bir $ahin durumuna sokan bu mevzuat ortadan 
kaldırılmadıkça Demokrasi inkılâbı tamamlanmı$ olamaz. Bu itibarla bu kanunun 
ıslahı de%il, fakat ilgası icabetti%i kanaatindeyiz.

Hükümet programında temas edilen a$ırı sol cereyanlara ye irtica mevzuuna 
temas etmek istiyorum:

Yabancıya alet olan ve esasen yıkıcı saydı%ımız a$ırı sol cereyanları progra-
mında katiyetle reddetmi$ olan bir partinin mümessili olarak konu$uyorum. Bu 
memleketi bir Rus müstemlekesi haline getirmek istiyen, yabancıların aleti olanları 
ezmek hususunda Hükümetin takibedece%i siyasette kendisiyle beraberiz. (Bravo, 
Sesleri)

Bizim din mevzuundaki dü$üncelerimiz programımızın 12’nci maddesinde sa-
rahatle ifade edilmi$tir. Bize göre dinin Devlet i$lerine karı$ması ne kadar zarar-
lı ise, Devletin de dini tasallutu altında bulundurması o kadar zararlıdır. Yeni bir 
devrin açılması bahis mevzuu olunca, en mühim mesele, hürriyet prensibinin her 
sahada tecelli etmesidir. Bu esastan hareket edilerek son zamanlarda her hâdisede 
bir irtica ariyan zihniyete kar$ı Hükümetin soraca%ımız bazı sualleri sarih olarak 
cevaplandırması lâzımdır. Bir cenazede 3, 5, 20 vatanda$ın tekbir getirmesine irti-
ca dendi%ine $ahit olduk. Demokratik bir inkılâp yapıldı%ını iddia eden bir Hükü-
metin i$ ba$ında bulundu%u bir devirde böyle bir anlayı$ın hâkim olmasını görmek 
istemiyoruz.

#imdi Hükümetten $u sualleri soruyorum: Hazır bir damga gibi vatanda$ın 
alnına vurulmak istenen irticadan ne anlamaktadır? Hepiniz takdir edersiniz ki; 
hukukta, bilhassa ceza mevzuunda kelimeler elmas terazisi ile tartılır. Vatanda$ın 
hak ve hürriyeti bahis mevzuu oldu%u yerlerde iste%inin istedi%i mânaya alaca%ı bir 
kelime ile hiç kimsenin kar$ısına çıkılamaz. Binaenaleyh katiyetle irtica $una der-
ler, irticadan biz $unu anlıyoruz, denmedikçe, programdaki $ekli ile irtica kelimesi 
elastikiyetini muhafaza ettikçe, hiçbir muhalif kendisini emniyette telâkki edemi-
yecektir. Din i$lerinin idaresini bir cemaat i$i mi telâkki ediyorlar, yoksa bir devlet 
i$i mi telâkki ediyorlar? Bu mevzuda hükümetin görü$ünü açıklaması lâzımdır.

Biz parti olarak din i$lerinin idaresini bir cemaat i$i olarak ele almı$ ve bunu 
programımızda tesbit etmi$ bulunuyoruz. Hükümetin bu mevzularda bize sarih ce-
vaplar vermesini istiyoruz. Bazı mevzularda hükümete zaman bırakmak do%rudur. 
Fakat öyle meseleler vardır ki, bugünkü hükümetin mensuboldu%u parti senelerce 
bu mevzu üzerinde durmu$tur.

Yalnız bir kaydı ihtirazimiz vardır. Bu cereyanlara kar$ı mücadelenin en mües-
sir silâhı memlekette mevcut adalete vatanda$ın itimat etmesini ve halkın refahını 
sa%lamaktır. Ceza kanunlarının $iddeti hiçbir zaman bu cereyanları önliyemez. E%er 
komünizme kar$ı yalnız ceza kanunlarının kâfi oldu%u kanaatinde olsa idi, Amerika 
Avrupa’ya Marshall yardımını yapmak lüzumunu hissetmezdi. Komünizm, gıdası-
nı sefaletten, adaletsizlikten ve kanunsuzluktandır. Bu üç belânın ye’se dü$ürdü%ü 
kimseleri komünizm arkasına takar. Ceza kanunlarına $iddetli ve elâstiki maddeler 



koymak ve en masum dinî duyguların izharını dahi, komünizm bu maske altında 
tecelli eder diye, kanunun tehdidi altında bulundurmak yoluna gidecek olursak, sa-
bık iktidarın yaptı%ı hataları aynen tekrarlamaktan ba$ka bir $ey yapmı$ olmayız.

Onlar siyasi irticacı, yani tek parti tahakkümünü devam ettirmek için yeni bir 
kanunla muhalefetin kar$ısına çıkmı$lar ve bu mevzuu, Demokles’in kılıcı gibi el-
den bırakmamı$lardır. Bu mevzuda görü$ümüzü 1949 Haziranında çıkardı%ımız 
parti beyannamesiyle umumi efkâra arz etmi$tik. Adalete kar$ı olan inanı ve refahı 
bir tarafa bırakıp da, Menderes’in programında oldu%u gibi, Ceza Kanununa sert 
ve elâstiki hükümler koymakla i$e giri$ecek olursak, bu takdirde bu memlekette 
muhalefete hakkı hayat tanımadı%ımızı göstermi$ oluruz. #imdiye kadar o kadar 
gördük ki, insano%lu kanunu çektikçe istedi%i yere götürebiliyor. Adnan Menderes 
Hükümetin “A$ırı sa% ve sol cereyanlar” derken bu husustaki kıstasın ne oldu%unu 
söylemiyor. Buna göre en masum dinî duygulardan bir komünizm mânası çıkart-
mak mümkün olacaktır.

Biz Millet Partisi, sarahat ta$ımayan, kıstas olmıyan bu kısmı tasvibetmiyoruz.

Demokrat Partinin Birinci Büyük Kongresi tarafından kabul edilen ve gaye ve 
mesuliyetinde i$tirakimiz bulunan bir hürriyet misakı vardı. Bu misak bu memle-
kette hürriyetin asgari $artlarını tesbit eden bir vesikadır. Burada ele alınan mese-
lelerden biri de Devlet Ba$kanlı%ının Parti Ba$kanlı%ından ayrılması idi. Buna dair 
Hükümet programında bir sarahat yoktur.

BA$BAKAN MENDERES (Adnan - "stanbul) — Devlet Ba$kanlı%ı Parti Ba$-
kanlı%ından ayrılmı$tır.

BÖLÜKBA$I (Devamla) — #imdi Dı$i$leri hakkında. Milet Partisinin görü-
$ünü açıklıyaca%ım:

Dı$ siyaset mevzuuna geliyorum. Millet Partisi de Batı Demokrasileriyle ma-
nen ve maddeten i$ birli%i yapmaya, Birle$mi$ Milletlerin imanlı bir üyesi olma-
mıza taraftardır; !ngiliz ve Fransız ittifakına, Amerika dostlu%una tam mânasiyle 
ba%lıdır.

Ancak $u cihetleri de sükûtla geçemeyiz:

1. Dünya güvenini sa%lamak için yapılmı$ olan yeni ittifak ve anla$malara biz 
alınmadık.

2. Demokrasi dünyasının bir ön karakolu oldu%umuz halde bu durumun bize 
yükletti%i külfetleri kar$ılıyacak ölçüde yardım görmemekteyiz.

Bunları söylerken $u ciheti de belirtmek isterim ki, bizdeki israflar ve elde edi-
len ekonomik yardımın yurdun inki$afına hasredilece%i yerde bütçe açı%ını kapa-
mak için kullanılması, dostlarımızın haklı $ikâyetlerini mucip olmakta ve onlarla 
hususi teması olanlar dahi bu $ikâyetlere muhatap kılınmaktadırlar. Dolayısiyle 
yardımın ifa etti%imiz büyük hizmetleri ve dünya sulhunu devam ettirmek için ka-
bul etti%imiz fedakârlıkları kar$ılamasını istemek hakkımız oldu%u gibi, onun tam 
yerinde kullanılaca%ına dair güven uyandırmak da vazifemizdir.



#unu da ekliyece%im ki, kendileriyle tarihi, mânevi ve kültürel alâkamız olan 
milletlerle dostlu%umuzun kuvvetlendirilmesine itina edilmeli ve bu yolda güçlük-
ler do%uracak ve gücenikliklere yol açabilecek ifade ve hareketlerden sakınılmalıdır.

O halde $imdi yapılacak $ey nedir? Takibedilecek yol hangisidir? Hükümet prog-
ramında bu suale cevap verirken ele aldı%ı dört esas üzerinde birer birer durmakta 
fayda görüyoruz.

1. “Bütün devlet hizmetlerinin görülmesinde âzami tasarruf zihniyetiyle ha-
reket ederek devlet masraf ve külfetlerini asgariye indirmek ve devlet bütçelerini 
iktisadi bünyemizin takatiyle mütenasip ve hakiki mânasiyle muvazeneli bir hale 
getirmek.”

Tasarruf ve bütçeyi denkle$tirmek zarureti, tarihe karı$tı%ını cesaretle söyle-
me ihtiyacını duydu%umuz $eflik idaresinin Hükümete memur edilen her adamı 
tarafından da ileri atılmı$, fakat sözde kalmı$tır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 
diye adlandırılan zümre kendi rahatını ve menfaatini her $eyin üstünde görmü$, 
halkın Istıraplarına bigâne kalmı$, medeni görünmeye yarıyan tedbirlere halkçılık 
adı vermi$, milyonları sarf ve istihlâk ederken bu paraların sütünü, yumurtasını yi-
yemiyen bunları satarak temin etti%i paraları dü%üm dü%üm üstüne saklıyan Türk 
köylüsünün alın terinde mahrumiyetlerinden birikti%ini dü$ünmemi$tir. Bu sebep-
le halk mümessillerinin, sizlerin kararları ile yürüyecek bugünkü idare “Tasarruf 
zarureti” nden bahsederken samimî ve radikal hareket etmek mevkiindedir. O hal-
de bütün devlet masraflarında mutlak bir tasarrufa zaruret oldu%unu tesbit eden 
Büyük Millet Meclisi ve Milletvekilleri üç yıldır umumi efkârın üzerinde e%ildi%i, 
hassaten bugünkü Ba$bakanın birtakım siyasi maksatlarına basamak yaptı%ı ma-
hut ödenek i$inde Hükümet programı vesilesiyle kanaat ve kararını belirtmelidir. 
Aynı suretle Devlet Ba$kanlı%ına ve Bakanlıklara ait plânlar üzerinde Hükümetin 
kesin kararlarını ö%renmeliyiz. Bu tarzda âdilâne bir hareket noktası bulmadıkça 
“Tasarruf zarureti” yine lâfta kalmaya mahkûmdur. Nitekim “Otomobil suistimali” 
noktası da $imdi de Amerikan yardımından temin edilen arabalarla devam edip git-
mektedir. Tasarruf zarureti bahis konusu olunca kültür, sa%lık ve adalet sahaların-
daki halk ihtiyaçlarını kar$ılamak noktalarında bile yeni tahsisata ihtiyacoldu%unu 
da hatırda tutmak lâzımdır. Bu ihtiyaçlar, tasarruf zarureti üzerinde çok ciddî ve 
titiz davranılması için ayrı bir sebep te$kil etmektedir.

Hükümetin iktisadi ve malî sahada ele aldı%ı esaslardan “!ktisadi cihazlanma-
mızı süratlendirmek” ve “Devlet bütçesinden envestisman mahiyetinde ayrılacak 
tahsisatı bir plâna ba%lıyarak kullanmak” keyfiyeti prensib olarak do%rudur. Fakat 
bunlar da $imdiye kadar üzerinde çok söz edilmi$ ve mütearife haline gelmi$ me-
selelerdir. Tatbikata hâkim prensipler haline geldi%ini görmedikçe bir $ey söylene-
mez. Yalnız “Envestisman” tâbiri o kadar geni$tir ki, C.H.P’lilerle meskensiz halkın 
yurdu olan Erzincan’a meskenden evvel yapılan hükümet kona%ı, asri mezarlık ve 
asri hamam ve park ve heykel ve Ankara’daki Saraço%lu mahallesi de bu sahada 
mütalâa edilen i$ler arasındadır.



#imdi, hükümet programının ekonomik sahada sıklet merkezini te$kil eden 
dördüncü esasına geliyoruz.

Demokrat Parti Programında bu konuda umumi prensipler kısmındaki 17’nci 
madde ile hükümet i$leri kısmındaki 42’nci ve mütaakip maddeler arasındaki te-
zattan iktidar programındaki bu dördüncü madde ile kurtulmak istedi%i de anla-
$ılmaktadır. Gerçekten “!stihsal hayatını devletin zararlı müdahalelerinden ve her 
çe$it bürokratik engellerden kurtarmak” $eklinde ifadesini bulan prensipte mensu-
boldu%um Millet Partisinin iktisat sahasında mutedil, liberal görü$ünün hâkim ol-
du%unu görmekle bahtiyarlık duymaktayım. Filhakika, hükümet iktisadi görü$ünü 
programında, “Bir taraftan devlet müdahalelerini asgariye indirmek, di%er taraftan 
iktisadi sahada devlet sektörünü mümkün oldu%u kadar daraltmak ve buna muka-
bil emniyet vermek suretiyle hususi te$ebbüs sahasını mümkün oldu%u kadar ge-
ni$letmek” diye ifade olunabilir. Bu esasların tatbikinden do%acak ilk neticelerden 
biri devlet tesis ve i$letmecili%ini, tabiatı ve maliyeti icabı olarak, yalnız ve yalnız 
hususi te$ebbüs ve sermayenin hiçbir suretle ele alamıyaca%ı i$lere ve bir de aynı 
zamanda âmme hizmetleri mahiyetinde olarak iktisadi i$lere hasretmek olacaktır. 
Çünkü bize göre hususi mülkiyet ve $ahsi hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde 
“!ktisadi sahanın aslolarak ferde veya $irket halinde hususi te$ebbüse aidolması 
lâzımdır.”

Programda, “Devlet !ktisadi Te$ekkül ve te$ebbüslerinin iktisadi bünye üzerin-
de te$ekkül etmekte oldukları a%ırlı%ı hafifletebilmek için idare ve murakabelerini 
de daha sa%lam esaslara ba%lamak” ve “Fuzuli görülen te$kilâtı lâ%vetmek kararın-
dayız.” denilmektedir.

!ktisadi Devlet Te$ekküllerine ait murakabe mevzuunda asıl halledilecek nok-
ta bu müesseselere malî murakabe zihniyeti yerine i$letme ve iktisadi murakabe 
prensibinin hâkim kılınması gerekti%ine i$aret etmek isteriz. Bu türlü murakabe de 
ekseriya müesseselerin kendi bünyelerinde yapılabilir.

Programda ofisler mevzuuna “Ofisler üzerinde durarak icabeden kararları ata-
ca%ız.” denmek suretiyle $öyle bir temas edilip geçilmi$tir.

Hâlbuki bugün bir Ticaret Ofisi vardır ki, ne yaptı%ı ve ne yapaca%ı meçhul-
dür. Sonra Toprak Ofisi mahlut ya% ticaretine giri$ecek kadar maksattan ayrılmı$ 
bir haldedir. Hükümetten i$e ba$larken ofisler konusunda takibedece%i politikanın 
ana hatlariyle olsun açıklanmasını istemek hakkımızdır.

Programda ziraat i$lerinin yepyeni bir görü$le ele alınaca%ı müjdesi varsa da 
bu sahada takibedilecek politikanın ana hatları çizilmemi$ ve ayakta ve muallâkta 
olan ziraat meselelerimiz hakkında bir $ey söylenmemi$ bulunmaktadır. Bu arada 
a$a%ıda ayrıca izah edece%imiz gibi toprak ve orman ve hayvancılık meselelerinde 
hükümetin ne yapaca%ı meçhul kalmı$tır.

Geçen yıllarda üretme çiftlikleri haline getirilece%i bahis konusu olan devlet 
çiftlikleri hakkında programda kararlı bir görü$e rastlanmamı$ olması bir eksiklik-
tir.



Karasaban ve ka%nı üzerine bir devlet müessesesinin kurulamıyaca%ını söyle-
mek bilmem yeni bir $ey midir ve bir fayda sa%lar mı? Bu noktada söylenen: “Ziraatı 
ön plâna alan böyle bir görü$le hareket ederek, zirai kredi dâvasını, ziraat alet ve 
vasıtaları meselesini, hastalık ve ha$erelerle mücadele, iyi tohum ve tohumları ıslah 
mevzularını, ziraat, tekni%ini ilerletme çarelerini ehemmiyetle gözden geçirece%iz”.

“Küçük ve büyük sulama i$lerine hız vermenin verimi süratle artıran ve yeni 
yeni te$ebbüslere geçmek imkânını veren bir mevzu oldu%una kaniyiz.” Gibi sözler 
ziraat ve köy mevzularındaki literatüre yeni bir $ey ilâve etmemektedir. Fakat Hü-
kümet hangi yollardan bu tarif ve mütearifelerin neticesini alacak? Meselâ: Ziraat 
ve alet ve vasıtaları meselesinde ortada bir zirai donatım kurulu$u var, Marshall 
Plânından gelen yalnız büyük veya mü$terek arazi sahiplerinin ve kiracılık yapan-
ların ihtiyacını ve menfaatini sa%lıyan ziraat ve makineleri tevziatı devam ediyor. 
Lâkin, karasaban ve ka%nı ile ha$rü ne$rolan milyonlarca küçük çiftçilik alet ihtiyacı 
nasıl kar$ılanacak? Hükümet bu hususlarda açık bir görü$ ortaya koymadıkça prog-
ram müspet bir mâna ta$ımaz.

15 milyon, köylünün zirai kredi ihtiyacını temin edecek müessesenin 100 mil-
yon lira civarında olan sermayesi ile i$e giri$ecek olsak bir Meclis binasını güç ya-
parız.

Köylünün ıstırabını ifade etmek için, burada bulunan bir arkada$ımızın da 
yakînen $ahidi oldu%u bir hâdiseye temas edece%im, Yozgad’da bir köylü gömle%i-
nin kısa olan yenini göstererek Hâ$im Tatlı’ya $öyle söylüyor; “Efendi, ya bu yeni 
uzatınız, ya bu kolu kesiniz!” Böyle söyliyen 15 milyon köylü vardır. Köylü; milletin 
efendisidir gibi parlak bir formül ortaya atan Cumhuriyet Hükümetleri; köylünün 
sütünü ve yumurtasını bile kendisine yedirmek imkânını vermemi$tir.

Bugün Türk köylüsü, bilhassa Orta Anadolu köylüsü zirai teçhizat bakımından 
çok acıklı bir durumdadır. Orta - Anadolu’dan gelen arkada$lar pekiyi bilirler, bura 
köylüsü bir çift öküzü 800-1200 liraya tüccardan almaktadır. 300 liraya alınan bir 
çift öküzü 1200 liraya alan, bir buçuk senelik bir taksitle tüccardan 1200 liraya alan 
bir köylünün müreffeh ya$adı%ı iddia edilmez. (Bravo sesleri, sa!dan) 20 seneden 
beri lâyık oldu%u zirai krediyi bu memleket köylüsü görmemi$tir. (Sa!dan bravo ses-
leri)

Binaenaleyh yeni iktidar da bu mevzuda sarih olmaz, mu%lak ve müphem bir 
formül ile müphem, bir istikamet ile iktifa ederse zirai kredi mevzuunda köylüyü 
tatmin etmemi$ olacaktır, çünkü programında sarih hiçbir $ey söylememi$tir.

Zirai mahsulleri emniyet altına alan zirai sigorta meselesine ve hayvancılık po-
litikasına temas etmemi$tir. Sadece Türk köylüsünü sıkıntıdan kurtaraca%ız gibi 
mücerret bir formülle iktifa edilmi$tir.

Programda en mühim bir eksiklik de petrol meselesinin ve vakıflar için takibe-
dilecek politikanın meçhul içinde kalmasıdır.

Programda “çiftçiyi topraklandırma” i$inin ziraat i$lerinden bahsedilirken kü-
çük ve büyük sulama i$lerine dair bir fıkranın sonuna eklenen $öyle bir cümlenin 



“topraklandırma i$ini daha emniyetli, pratik ve süratli usullere ba%lamak niyetin-
deyiz” $eklinde yer alması bizi tereddüt ve teessüre sevk eden mühim bir noktadır. 
Bu cümlecikten ne kastedildi%ini anlamak da güçtür. “Bu i$i daha emniyetli usullere 
ba%lamak”tan maksat nedir? Sa%lanacak emniyet geni$ arazi sahiplerine mülkiyet 
emniyeti midir, yoksa topra%ı az çiftçiye bu sahada yetecek topra%a kavu$acakları-
na dair, emniyet vermek midir? Tek parti devrinde ifratlara, tefritlere kurban giden 
ve bugünkü Ba$bakanın çetin mücadelelerine mevzu olan bu meselenin demokrasi 
iktidarının “emniyetli, pratik ve süratli usullere ba%lanacaktır” gibi sudan bir $ekil-
de üstünden geçmek mevkiinde de%ildir. #imdilik $u suallere cevap istemekle iktifa 
edece%iz:

I - Hükümet Toprak Kanunu üzerindeki son tadilleri benimsiyor ve kâfi görü-
yor mu? Kâfi görmüyorsa mevzuatı üzerinde ne gibi prensip ve ölçü tadilleri yap-
mayı dü$ünüyor?

II - Toprak i$leriyle !skân Umum Müdürlü%ü birle$tirilirken tarihe karı$an tek 
parti Hükümeti bir iç iskân meselesi ortaya atmı$ ve topraklandırma i$inin bir iskân 
politikası ile beraber yürütülerek 30 - 35 yılda halledilebilece%ini ileri sürmü$tü.

!ktidarın bu baptaki kanaati ve karar nedir?

III - Programda bir kö$eye sıkı$an “emniyetli, pratik ve süratli usulle topraklan-
dırma” i$i memlekette ne zamana kadar halledilmi$ olacaktır?

IV - Avuç içi kadar toprakta hayat ve istikbal ariyan çiftçi aileler için ne dü$ü-
nülmektedir?

Programda:

“Yol ve tarife meselelerini ziraatimizle do%rudan do%ruya alâkalı mevzular ad-
detmekteyiz.”

“Ula$tırma ve Bayındırlık i$lerimize evvelâ ziraat ve millî ekonomi ile çok ya-
kından alâkalı mevzular olarak kıymet vermekteyiz” gibi mütearifeler çoktur. Fakat 
birçok meselelerde oldu%u veçhile i$e nereden ba$lanaca%ı ve hangi yollardan gidi-
lece%i ve meselâ demiryolu i$inde $ube hatları in$asına kadar varan hatalı gidi$in 
nerede durdurulaca%ına dair bir kayıt yoktur.

Orman i$ine programda iki defa yer verilmi$ bulunmaktadır, evvelâ mazinin 
hatalarından bahsedilirken sonra da ne yapılaca%ını söylemek için. Bu mülâhazaları 
birbiri ardından okuyalım:

“Devlet ormancılı%ının asıl ıstırabını ya$ıyanlar orman çevrelerindeki binler 
ve binlerce köyümüz, milyonlarca köylümüzdür. Fakat devlet orman i$letmelerinin 
yarattı%ı ıstırap bundan ibaret de%ildir, Her çe$it orman mahsullerinin fevkalâde 
pahalı olu$u, bütün istihsal $ubelerinde ve geni$ halk kütleleri üzerinde kötü tesir-
ler yapmaktadır.”

“Orman meselesine gelince; Derhal ve katiyetle söyliyebilirim ki, bugünkü 
sisteme behemehal son verece%iz. Çünkü bugünkü sistem ormanların muhafazası 



için büyük fedakârlıkları istilzam, öteden beri ormanla alâkalı milyonlarca vatan-
da$larımızı mahrum ve meyus bir halde ya$atmakta ve. bütün orman mahsulle-
rinin çok pahalıya mal olması neticesini vermektedir. Di%er taraftan da bugünkü 
orman mevzuatı halkla hükümet arasında derin bir sevgisizlik yaratmakta çe$itli 
ahlâki zararlara ve türlü kötülüklere zemin te$kil etmektedir.”

Orman i$ini bu iki fıkradaki mütâlâaların çerçevesinde ele alınca yalnız menfî 
görü$ler ortaya koymaktan ileri gidilmemi$ olur. Devlet ormancılı%ının ıstırabı-
nı çeken binlerce köy ve milyonlarca köylünün ıstırabı dinmelidir. Evet.. Orman 
mahsulleri ucuzlamalıdır! Evet... Derhal ve katiyetle bugünkü sisteme nihayet ve-
rilmelidir! Evet... Bugünkü sistem ormanların muhafazası için büyük fedakârlıkları 
istilzam ettiriyor! Evet. Öteden beri ormanla alâkalı milyonlarca vatanda$larımızın 
mahrumiyet ve meyusiyetlerine çare bulmalıdır! Yukarda da söyledik. Evet... Bü-
tün orman mahsulleri pahalıya maloluyor! Tekrar evet... Bugünkü orman mevzuatı 
halkla hükümet arasında derin sevgisizlik yaratıyor. Evet... Çe$itli ahlâki zararlara 
ve türlü kötülüklere zemin te$kil ediyor! Evet, evet, evet...

Fakat bütün bu fenalıkların, yanlı$lıkların önlenmesi için Hükümet ne dü$ü-
nüyor? Programa göre hiçbir $ey...

Orman hakkında ormanlara sı%mıyacak kadar lâf edilmi$tir. Hattâ bugünkü 
mevzuatı tatbikta müsamaha göstermek suretiyle tek parti idaresi halkın sevgi-
sizli%inden kurtulma yoluna dahi gitmi$tir. Odun yerine kömür yakılması i$inin 
ba$laması on yılları a$mı$tır. Tezek, tiksinti verse de ekseriyetin yakaca%ıdır. Türk 
aile asgari sa%lık $artlarını havi yuvadan mahrumdur. Vatan, onarılacak ve in$a edi-
lecektir. O halde Hükümet ormanları korumak ve fennî bir surette i$letmek ve or-
manda oturan halkı mahrumiyetten, meyusiyetten kurtarmak ve orman mahsulle-
ri ucuzlatmak için behemahal son vermek kararında oldu%u sistem yerine nasıl bir 
sistem koyacak ve bugünkü i$letmeleri, tesisleri ne yapacaktır? Bunlara cevap ver-
mek mecburiyetindedir. Aksi halde eldeki vesikaya bir icra programı de%il, bir ten-
kid tecrübesi’ adını vermek zaruridir. Lüks ve israf zihniyeti yerine zaruret halinde 
malî takatimize uygun mütevazı yapılar yapmak yoluna gidilece%ine ait teminatı 
memnuniyetle kaydederken a$a%ıdaki hususlarda izahat verilmesini rica ederiz.

I - Bugün bu prensiplere uygun olmıyarak in$aatı ba$lamı$ yapılardan durduru-
lacak veya nafi hizmetlere tahsis edilecek olanlar var mıdır?

II - !halesi yapılıp in$aata ba$lamamı$ olan yapılardan, ezcümle yeni Meclis 
binası hakkında iktidar ne dü$ünüyor? Durdurulacak olanlar var mıdır?

III - Tahsisatı mevcut olup da henüz münaka$aya çıkarılmamı$ olan yapılar var 
mıdır?

Bu husustaki ricamız belediye ve hususi idarelere de $âmildir.

Sa#lık mevzuunda Hükümet yeni bir görü$ getirmemi$ bulunmaktadır. Yal-
nız nasıl fırsat buldu%unu kestirememekle beraber, köy ve köylü sa%lı%ının korun-
masından bahsederken “...yeni portatif hastaneler ve sa%lık merkezleri tesisi husu-



sunda $imdiden te$ebbüse giri$ildi%ini” bildirmektedir ki, böyle bir müspet gayreti 
ancak takdir ederiz.

Yalnız $unu söyliyeyim ki, halk hükümetlerinin karakteri “Halk sa%lı%ının ko-
runması” ile di%er idarelerden ayrılır.

Programda maarife temas edilirken; “Gençli%i millî karakter ve ananelerine 
göre mânevi ve insani kıymetlerle teçhiz edemiyen bir memlekette ilmin ve tek-
nik bilginin yayılmı$, olması hür ve müstakil bir millet olarak ya$amanın teminatı 
sayılamaz” denilmekte, talim ve terbiyenin millî ve ahlâki bir temele dayanaca%ı 
teminatından ba$ka bir izaha raslanmamaktadır. Maarif hayatımızın süratle halli 
icabeden meselelerinden hiçbirisi hakkında sarih bir görü$ü ihtiva etmiyen prog-
ram bu bakımdan da noksandır.

Köy enstitüleri ve köy mektepleri, teknik ö%retim, dil ve terim meselelerini 
yeni ba$tan ele almıyan bir iktidardan bu sahada muvaffakiyet beklemek beyhude 
olur kanaatindeyiz.

Bu bahiste meseleler birbirine o kadar karı$mı$ ve ihtirazi kayıtlar o kadar çok-
tur ki, hükümetin ne dü$ündü%ünü ve neler yapmak istedi%ini sarahatle anlamak 
mümkün de%ildir.

Filhakika: !lk söz olarak; “Memleketimizde çalı$ma hayatını ve i$verenlerle i$çi 
münasebetlerini içtimai adalet prensiplerine uygun olarak kanun ve nizam yolla-
riyle düzenlemek” ten bahsedilmektedir.

Memleketimizde bu bahiste kanun ve nizam yoklu%u de%il, bilâkis bunların 
çoklu%una ra%men, i$ ve i$çi hayatını kavrıyan realist icraat yoklu%udur.

Arkasından “Çalı$anların ya$ama seviyesini umumi hayat seviyemizle ve mem-
leketin iktisadi imkânlariyle mütenasip surette yükseltmek” gayesi ileri sürülmek-
tedir. Hâtıralarımız bizi yanıltmıyorsa bu bahiste Demokrat Parti muhalefette iken 
“Asgari ücretin tesbiti” lâzımgeldi%ini ileri sürecek kadar azimkâr görünüyordu. 
Hattâ bu ciheti zannedersek $imdiki Çalı$ma Bakanı vasıtasiyle ifade etmi$ti.

Çalı$anların ya$ama seviyelerini yükseltmekten bahsedilirken hükümetin bu 
noktadaki sarih görü$ünü açıklamasını ve bilhassa Devlet !ktisadi Te$ekküllerinde 
çalı$an i$çilerin ücretleri i$indeki kararını bildirmesi lâzımdır.

Ücretli hafta tatili meselesi: Bu noktadaki ifadeler çok müphemdir. “#imdiye 
kadar Çalı$ma Bakanlı%ının tefti$ ve murakabesi haricinde kalmı$ olan bir kısım 
devlet sanayiinin de bu tefti$ ve murakabeye alınaca%ından” bahseden fıkranın 
sonunda aynen $öyle denilmektedir: “Garp demokrasilerinde kabul edilen esaslar 
dairesinde i$çilere ücretli tatiller veya ücretli mezuniyetler sa%lanması imkânları 
ara$tırılacaktır.”

Muhalefette bulundu%u sırada bu noktalarda çok açık konu$an ve bol vaitler 
ortaya koyan 14 Mayıs iktidarının ücretli hafta tatili meselesini $imdi ne sebeple, 
bu kadar karı$ık ve kapalı bir $ekilde ele aldı%ı anla$ılamamaktadır.



Tefti! ve murakabe: Bugünkü tefti$ ve murakabe te$kilâtının kifayetsizli%i 
meydanda iken bu bahse, tefti$ ve murakabe di%er devlet sanayiine te$mil edilecek-
tir, $eklinde temas edilmesi gayrikâfi görülmü$tür.

Bütün bunlardan ba$ka: !$çi sendikaları, sigorta ve i$çi sa%lı%ı gibi meselelere 
hiç temas edilmemesi bugünkü iktidarın ar$ivlerinde bu bahislerde yapılmı$ ten-
kidlerden ba$ka müspet bir etüd ve karar bulunmadı%ını göstermektedir.

Arkada$lar, yeni hükümetin programında bir de adlî meselelere temas edil-
mektedir. Bu mevzu hakkında da görü$lerimizi ifade etmek isterim.

Anayasada tadilât yapmayı kabul eden hükümet, mensuboldu%u parti progra-
mında kabul edilen kaza birli%i esasına temas etmemi$tir, partisinin bu taahhüdü-
nü tutmıyacak mıdır? Kaza birli%i mevzuunda Millet Partisinin görü$ü Demokrat 
Partinin görü$üne yakındır. Bu esasın gerçekle$mesini temenni ediyoruz.

Anayasaya göre mahkemeler; tam istiklâl içinde millet namına kaza hakkını 
kullanırlar. Bu esas Anayasa ile kabul edilmi$ oldu%u halde adliyenin istiklâli fii-
len tahakkuk etmemi$tir, içimizde ya$ıyan birçok arkada$larımız bunun ıstırabını 
duymu$lar ve yakînen görmü$lerdir. Hâkimlerin dama ta$ı gibi bir yerden bir yere 
oynatıldıklarına uzun seneler maalesef $ahit olduk.

Adalette huzursuzluk bulundu%unu ilk siyasi demecinde ortaya atan yeni Ada-
let Bakanının bu huzursuzlu%u ne suretle giderece%inin efkârı umumiyece dikkatle 
takibedilece%ini hatırlatmak isteriz. Be$ senelik siyasi mücadelede bu memlekette 
iktidarda bulunan bir zümrenin tesirlerine nispeten az kapılmı$ bir cihaz varsa o 
da adalet cihazıdır.

Ufak tefek istisnalar bir tarafa bırakılacak olursa, Türk Adliyesi, “Berlin’de 
hâkim var diyen Alman köylüsündeki kanaat”, Türk köylüsüne telkin etmi$tir.

Adaleti, icra kuvvetinin tesirinden uzak tutulmasına imkân bırakılmazsa, de-
mokratik nizamın devam etmesine imkân yoktur.

Hâkimlerin terfi, tecziye ve nakilleri i$lerinin behemehal hâkimlere bırakıl-
masını istiyoruz. Programımızda kabul etti%imiz bu esasa yeni iktidarın da iltihak 
edece%ini umuyoruz.

Türk Adliyesine ait olan tabiî $ükran borcumuzu eda ettikten sonra yeni iktida-
rın ortaya koydu%u programda vuzuh ve sarahat görmemekle beraber çok mü$kül 
$artlar içinde vazife aldı%ını müdrik bulundu%umuzu söylemek isteriz. 14 Mayıs 
iktidarının, demokrasinin icaplarına uygun bir $ekilde hareket ederek muvaffak ol-
masını dileriz. (Bravo sesleri alkı"lar)

BA$KAN — Ba%ımsız Sinan Tekelio%lu, buyurun.

TEKEL"O%LU (Sinan - Seyhan) — Sayın arkada$lar, 30 senelik keyfî bir 
idarenin yıkıldı%ı ve Türk milletinin ilk defa kendi arzusu ile seçti%i Büyük Millet 
Meclisi huzurunda söz söyledi%imden, dolayı Cenabı Hakka hamdü sena ederim. 
(Alkı"lar)



Sayın arkada$lar, sizi eski bir tarihe, Türk milletinin istiklâlini, hürriyetini ka-
zanmak için mücadele etti%i zamana, biraz geriye, maziye götürece%imden dolaya 
affınızı rica ederim. Bunu söylemezsem, 30 sene evvel arzu etti%imiz $eyi, milletin 
arzusunun, 30 sene sonra elde edildi%ini söylemeyi kendim için zait bulurum.

Arkada$lar, !stiklâl Harbine ilk girdi%imiz zaman, hepiniz biliyorsunuz ki, 
memleket dü$man istilâsı altındaydı. Hükümdar keyfî bir idare ile memleketi $una 
veya buna takdim etmi$ti.

!$te o zaman Büyük Ata, Sivas’tan feryad ederek, ba%ırarak Türk milletinin keyfî 
bir idareye kurban gitmiyece%ini bütün cihana ilân etmi$ti. Biz, .yani Türk milleti o 
günden itibaren kendi istiklâlini, hürriyetini keyfî idareden kurtarmak için ortaya 
atılmı$ bulunuyordu. Dü$manla mücadele ettik, yeni bir devir açtık, Türkiye’yi kur-
tardık. Ama kurtulduktan bir müddet sonra da Halk Partisinin istilâsına u%radık. 
(Soldan alkı"lar, bravo sesleri)

Sayın arkada$lar, hepimiz o partinin içerisinde bulunmu$, orada çalı$mı$ in-
sanlarız. “Hepimiz o Büyük Ata’nın açtı%ı, kurmu$ oldu%u o toplulukta, bütün Türk 
milleti on sekiz milyon olarak orada arzı vücut etmi$ idik. Türk milleti Ata’ya bütün 
ba%lılı%ı ile bütün itimadiyle sarılmı$tı, onun yapaca%ı inkılâpları, kendi inkılâbı 
diye kar$ıladı%ı için, Ata’nın yapmı$ oldu%u inkılâpların hiçbirisine dahi yan gözle 
bakmamı$tı. Ata’nın i$leri, tek parti de%il, tek millet olarak yürüttü%ünü görmü$, 
bilmi$ insanlarız.

Fakat Ata’nın üfulünden sonra memlekette keyfî idare ba$lamı$, arkamıza po-
lisler konmu$tu, ye$il. fi$lere ba%lanmı$ olanlarımız vardı. Her $eyden evvel hü-
kümetten rica ediyorum; bu ye$il fi$li olan kahraman kimselerin fi$lerini ortadan 
kaldırsın.

Bu yüzden evimizde rahatça oturamadık, çoluk çocu%umuzla konu$amadık. 
Müthi$ bir istibdat içinde inledik. Çıktık, ba%ırdık, ça%ırdık, tehditlerle kar$ıla$tık, 
zorlandık. Fakat bugün bakın Türk Milleti ne büyük inkılâp yaptı.

Hani o ba%ıranlar nerede $imdi? (Soldan çok "iddetli ve sürekli alkı"lar)

Arkada$lar, ba$ımızdaki levhayı dahi indirmi$lerdi. O levha için biz feryadet-
memi$ miydik”? O levha için bütün dünya ile hasmâne vaziyet almamı$ mıydık? 
Onu kaldıranlar yerine koyamadılar, ama Türk Milleti sizleri seçerek yerine koydu. 
($iddetli alkı"lar)

Arkada$lar, efendi diye her zaman hitabetti%imiz o zavallı yalınayak, ba$ıkabak 
Türk köylüsünün, Türk Milletinin azmi kar$ısında acaba da%lar dayanabilir mi? O 
kadar paralar, o kadar gayretler hepsi bo$a gitti.

Fakat arkada$lar, bizim Türk Milletinin yalnız bir Allah’ı vardır. Biz ancak ona 
güveniriz. ($iddetli alkı"lar)

#imdi bizimle beraber seçilmi$ olan arkada$larıma arz ederim ki; bu azimkâr 
büyük milletin hepimiz kölesi olalım. (Alkı"lar) Onun bütün varlıklarını koruyalım 
ve isteklerini yerine getirelim. Onun yalnız efendi oldu%unu bilelim ve ona hisset-



tirmeden çalı$anları da, yine onun önünde kanun pençesine teslim edelim. (Bravo 
sesleri, alkı"lar)

Arkada$lar, dert çok acıdır, bugün 2,5 milyarı bulan borcun nereden geldi%ini 
kemali cesaretle söyliyebilirim. O paralar bugün milyoner olanların kasasındadır. 
(Bravo sesleri)

!$te arkada$lar, yeni Meclis ve yeni kabineye dü$ecek en büyük vazife budur. 
Türk Milleti bizi seçerken, bizi buraya gönderirken, köylerde kar$ımıza çıkarak 
bunları bizden istemi$lerdir. Biz bunları yapmak için onlara hepimiz söz verdik, ya-
paca%ız. Arkada$lar, Demokrat Partinin, yani ekseriyet partisinin iktidarı ele aldı%ı 
zaman eline geçen Hükümetin ne halde oldu%unu biz de%il, bütün dünya biliyor. 
(Gülü"meler) Hurdaha$ olmu$ bir Hükümetin, bu $ekil ve $erait dairesinde yürüyen 
bir idarenin, bu memleket için faydalı olamıyaca%ını acaba bu millet ve bütün ci-
han çoktan idrak etmemi$ mi idi? Yeni kabineden, fevkalmemûl, bir plebisit demek 
olan bir seçimle iktidara gelen bu kabineden her $eyi derhal istemek haksızlık olur, 
insafsızlık olur. Görüyoruz ki, Meclisin içinde eskiden kalmı$ 60 mebus var, sa% 
tarafa bakıyorum yeni arkada$lar, sol tarafa bakıyorum yeni arkada$lar. Arıyorum 
aranızda ne Ekrem Oran var, ne de ba$kaları. Sa% taraftan bir ses geliyor, bakıyo-
rum Ekrem Oran mı diye, fakat de%il. (Soldan alkı"lar)

Arkada$lar, hakikat acı da olsa tatlıdır, çünkü acı söyliyen dosttur. Bir dost ola-
rak, Türk milletinin kulu olarak ferih fahur ba%ırıyorum, milletime elimden geldi-
%i kadar hizmet edebilirsem, $u büyük millet kar$ısında milletin dertlerini dilimin 
döndü%ü kadar söyliyebilecek olursam, bundan büyük bir haz tasavvur olunabilir 
mi arkada$lar?

Benim her $eyden evvel yeni Hükümetten ricam $udur arkada$lar: Anayasa... 
Kuran-ı Kerimden sonra elimizde, Türk Milletinin elinde en büyük istinatgâhımız 
olan Anayasamızı bu argo lisanından kurtaralım. (Soldan, alkı"lar) Ben bu kanunu 
elime alıyorum, bakıyorum, bir $ey anlamıyorum, evdekiler de anlamıyorlar, kimse 
anlamıyor, ben de anlamıyorum. Bakıyorum; “Egemenlik” nedir acaba? Nereden 
alındı, “Ulus” nereden alınmı$tır? Uydurma bir lisan.

URAS (Aziz - Mardin) — Ba$ının üstündeki levhada da “Ulus” kelimesi var, 
sen neden bahsediyorsun? (Gürültüler)

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — #imdi fırsat bende, esinden bizim safta 
60 ki$i vardı, istedi%iniz kadar gürültü ediyordunuz, $imdi 416 ki$i vardır. (Soldan 
alkı"lar)

Arkada$lar; bu Anayasa eski Meclis tarafından yapılmı$tır. (Gülü"meler)

Arkada$lar, heyecana kapılmı$ bir insanın gözlerinde bu gibi kusurlar’ görebi-
lirsiniz.

Bunu o zamanın ekseriyet partisi yaptı. Tabiî onların bir dil kurultayı vardı, ba-
$ında Selânik’li bir zat vardı, o zat yapmı$ bu Türkçeyi !$te o Türkçe ile bu kanun ka-
leme alındı. Kimse anlamıyor. Ben tekrar rica ediyorum, Sayın Adnan Menderes’ten 



ve Büyük Millet Meclisinden bu kanunu yine eski haline getirelim. Herkes anlasın 
ve ö%rensin bu kanunu. Bu lisanı yalnız Mecliste bulunanlardan belki bir kısmı an-
lıyor. Yeni yeti$en gençlerle de görü$tüm, onlar da anlamıyorlar.

!kincisi; Anayasada ilk tebeddülatın bu olması lâzımdır. Bundan sonra asıl na-
zarı itibara alınacak $ey, bugünkü Hükümetin, bundan evvel ki hükümetlere ben-
zememesi lâzımdır. Anayasa hükmüne, Anayasadaki kayıtlara tam mânasiyle mu-
tabık olması lâzımgelir.

Anayasayı açıyoruz, Anayasa Cumhuriyetten bahsediyor. Acaba bugüne kadar 
Cumhuriyet bizde tam mânasiyle tecelli etmi$ midir? (Soldan, hayır sesleri) Hepi-
niz biliyorsunuz ki ve hukuk derslerinde okuduk ki, Cumhuriyet iki kısımdır, birisi 
aristokratik di%eri demokratik. Aristokratik cumhuriyet bir zümre-i mümtazeye 
istinadeder ve onun keyfine göre hareket eder. Bundan evvelki Cumhuriyet gibi. 
(Soldan, alkı"lar) Demokratik cumhuriyet ise, Demokrat Partinin mevkii iktidara 
geçen hükümetinin tam mânasiyle tecelli ettirilmesidir.

#u halde bugünkü Meclis Türkiye’nin 9’ncu Meclisi de%il, birinci Meclisidir. 
(Soldan, sürekli alkı"lar) Yine bugünkü Cumhurreisi de birinci Cumhurreisidir. 
(Soldan, sürekli alkı"lar) (Sa!dan “Atatürk” sesleri) Anayasanın $imdiki ikinci mad-
desi, hepiniz bilirsiniz ki, C.H. Partisinin umdeleridir. Çünkü o zaman, o Meclise 
hâkimdi, Meclise hâkim oldu%u için, Anayasanın ikinci maddesini kaldırarak $im-
diki maddeyi koymu$lardır. Bir partinin umdesi olan bu ikinci madde ya$adıkça, 
hiçbir kimse ikinci maddeye aykırı bir parti kuramaz. Binaenaleyh görüyorsunuz 
ki, Demokrat Partinin elindeki nizamname, talimatname, a$a%ı yukarı bu nizam-
nameye benzer, sebebi; bu ikinci maddedir.

Arkada$lar, laik bir Devlet kurduk, diyorlar. Laik Devlet ne demektir? Dinsiz 
demek midir? Hayır, laik demek, dünya i$i ile âhiret i$ini ayırmak, devletin i$lerini 
din i$leriyle karı$tırmamaktır. Fakat esası da ikinci $artı da ülke dâhilinde mev-
cudolan dinlerden hiçbirine imtiyaz vermemektir. Acaba Türkiye’de mevcut olan 
üç dinden her hangi birine Türk Devleti Türk Cumhuriyeti, Aristokratik Cumhu-
riyet, imtiyaz vermi$ midir? Evet Musevi dinine, !sevî dinine imtiyaz vermi$tir. 
Çünkü, !slâm dinini eline almı$, kanunlarla perçinlemi$, Diyanet !$leri demi$, hü-
kümet kendi içine almı$, Evkaf demi$ hükümetin içine sokmu$. Soruyorum, acaba 
bu $ekildeki bir sistemle bu lâiklik sistemine aykırı hareket edilmemi$ midir? Hiç 
$üphesiz ki, edilmi$tir. Hâlbuki din i$leriyle u%ra$mıyacaktı, din adamlarını içine 
aldı, olmaz. E%er olması, lâzımgeliyorsa Patrikhaneyi de, Hahamhaneyi de Diyanet 
!$lerinin içine soksun bakalım? (Gülü"meler) Bilâkis onlara vâsi salâhiyet vermi$, 
onlar evkaflarını ellerinde tutmu$lar, kiliseler açmı$lar, hahamhane açmı$lar, mek-
tep açmı$lar, din adamı yeti$tirmi$lerdir.

Arkada$lar, biz o kadar feci bir vaziyetteyiz ki, 20 milyon olan nüfusumuzun % 
85’i, hattâ 90’ını te$kil eden müslüman köylüler ölülerini yıkatıp gömdürecek adam 
bulamıyacak hale gelmi$tir. (Do!ru sesleri)

Halk Partisi bu $ekilde ne için dine bir gem vurdu. (O ayrı dâva sesleri) Hiç de 
ayrı de%il.



Sonra arkada$lar, elimizdeki kanunlara göre dinî irtica var, deniyor. Ben dinî 
irticaın mânasını bir türlü anlamıyorum. Biz ya$taki insanlar bu memleketin bü-
tün inkılâplarını gördük, Sultan Hamid ihtilâlini de gördük. Orada bir irtica var mı 
idi acaba? !çimizde !stiklâl Harbini ya$ıyan insanlar çoktur, bilirler. Hattâ Büyük 
Ata’nın Heyeti Temsiliyesi içerisinde kaç tane sarıklı hoca bulundu%unu sorarım 
onlara? Binaenaleyh bu memlekette irtica olamaz. Çünkü irtica, dini alet ederek is-
yan eden insanların hareketi demektir. Acaba padi$ahlık zamanında kazan kaldıran 
yeniçeriler irtica mı yapıyorlardı?

Arkada$lar, bu $ekildeki baskı ile Halk Partisi intihapta kazanmak sevdasına 
dü$tü ve kanunlar çıkardı. Hattâ bir ki$i müslümanım derse, onu, telkinde bulundu 
diye hapsedeceklerdi, fakat muvaffak olamadılar. Nihayet o vaziyetten istifade ede-
mediler, bu vaziyete dü$tüler.

#imdi, yeni hükümetten ricam, Diyanet !$leri Riyasetini kadrodan çıkarsınlar. 
Evkaf !daresini ona ba%lasınlar. !slâm dinini de cemaat haline getirsinler.

Sonra; adalet cihazını ele alalım. Anayasanın 8’nci maddesinde adalet cihazı-
nın müstakil oldu%u ve kazanın Türk milleti adına müstakil mahkemeler tarafın-
dan gördürülmesi icabetti%i emredilmektedir. Bu $ekil acaba bugünkü vaziyette 
do%ru mudur? Mahkemelerde verilen kararlarla Türk ulusu adına icrayı kazaya me-
mur falan mahkeme dedi%i halde o mahkeme icra kuvvetinin içinde bir elemanın 
emrindedir. Onun nakli, terfi ve tefeyyüzü, o mahkemeyi idare eden hâkimlerin 
bütün mukadderatı, icra kuvvetinin elindedir. Bizim Çukurova’da, bir kazada bir 
sene içinde sekiz tane müddeiumumi ve hâkim de%i$tirilmi$tir. Elimize kuvvet geç-
mi$ iken Anayasaya uygun olarak adalet cihazını icra kuvvetinin içinden çıkarmı-
yacak olursak bu memlekette hakiki demokrasi tam mânasiyle tekevvün edemez. 
Hiç $üphe yok ki, bu heyetin bundan dört sene sonra tekrar gelece%ini de kimse 
temin edemez. Onun için yapılacak i$, evvelâ mevcut Hükümeti, Anayasa hükümle-
rine uygun bir $ekilde te$kil etmektir. Adalet cihazını icra kuvvetinin içinden ayır-
mak lâzımdır. Bunu Divanı Muhasebat gibi do%rudan do%ruya Meclise ba%lanarak 
Temyiz Mahkemesiyle mi idare etmek lâzımgeldi%ini, yoksa onun bakanın Meclisin 
içinden seçerek mi idare etmek lâzımgelece%ini, Hükümetin dü$ünmesini, her ne 
$ekilde olursa olsun, adalet cihazının icra kuvvetinden alınmasını temin etmeyi 
kendilerinden rica ediyorum.

Sonra arkada$lar; 30 seneden beri ihmâl edilmi$ olan bir mesele daha vardır. 
O da, bakanların mesuliyetidir. Anayasanın 47’nci maddesi, bakanların vazife ve 
mesuliyetlerine dair bir kanun yapılır, dedi%i halde, 30 seneden beri bu kanun ya-
pılmamı$tır. Böyle bir kanun yapılmadı%ı içindir ki, Türkiye’de hiçbir bakan mesul 
vaziyete dü$memi$tir. Divanı Âlide bir bakanın cezai veyahut hukuki, siyasi her 
hangi bir sebepten olursa olsun, cezalandırılması mevzuubahis oldu%u halde, ka-
nunda böyle bir hüküm bulunmadı%ı için cezalandırılamamı$tır. Bununla da her 
bakanın hukuki ve cazai mesuliyetleri örtbas edilmi$tir.

Bütün bu sebeplerle yeni Hükümetin bilhassa en evvel bu bakanların vazife ve 
mesuliyetlerine dair Kanunu ele almasını ve Anayasanın 47’nci maddesinin emri-
nin yerine getirilmesini, istirham ediyorum.



Biliyorsunuz ki, bu Mecliste birçok Bakanlar hakkında takibat yapılması için 
ortaya atılan esaslar oldu, bilhassa Toprak Mahsulleri meselesinden dolayı bir Ba-
kanın mesuliyeti mevzuubahis edildi. Anayasaya göre her bakan kendi emrinde 
bulunan daire ve müesseselerin eylem ve i$lemlerinden mesul oldu%u musarrah 
oldu%u halde Meclis makûs bir karar verdi, elde bakanların mesuliyetine dair bir 
kanun olmadı%ından o bakanı Meclis gayrimesul gördü, hâlbuki bakan buz gibi me-
suldü. Çünkü Müdürü Umumi bir sahtekârlık yapmı$sa o bakanın mesul olması 
lâzımgelirken, o bakan mesul olmadı. Tabiî huzuru âlinize getirece%iz, o zaman gö-
receksiniz, o bakan kıpkırmızı mesuldür. (Gülü"meler)

Yine böyle bir emvali metruke i$inde 15 milyon liralık suiistimal etmi$ olan bir 
insan, bakanlı%a kadar yükselmi$ olan bir insan için müracaat vâki oldu%u zaman, 
elimdeki vesaik tam mânasiyle onun aleyhine oldu%u halde, bir müruruzaman or-
taya atılarak milletin 15 milyon lirası o zatın kesesine atıldı.

"NCE (Hâmid $evket - Ankara) — Kim bu?

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — #ükrü Koçak.

Sonra arkada$lar, bu $ekilde iskân idaresinden a$a%ı yukarı 1,5 milyar liralık 
emvali metruke $unun bunun eline geçmi$tir. !$te bunları ele almak, bunlarla u%-
ra$mak, bunları tam olarak kanunun pençesine teslim etmek, hiç $üphe yok ki, De-
mokrat Partinin en büyük vazifesi olacaktır.

Sonra keza bizim mıntakada bir ba$ka $ey olmu$tur. Filân adama aidolan 10 
bin lira, 20 bin lira alacak var diye hâkim, avukat bir olmu$lar, e$hası mütegayyibe-
den olan adam hakkında bir ilân ile i$i halledip aldıkları ilâm ile binlerce liralık, bin-
lerce dönümlük emlâki metrukeden tarla ve malı yeminden nükûle talikan zaptet-
mi$lerdir. #imdi bunları onlardan istirdat edip millete malını iade etmek lâzımdır, 
bu da bu Meclisin vazifesi olacaktır.

Bir de arkada$lar, memurlar meselesi bu memleketin bir dert kayna%ı olmu$-
tur. Halk Partisinin bidayetten beri takibetmi$ oldu%u sistem, bilhassa 2 dereceli 
seçimlerde memur adedini ço%altarak müntehibi sanileri kendilerine imale etmek 
için Osmanlı !mparatorlu%u zamanında 24 bin mevcuda malik olan memur kadro-
su 375 bine çıkarmak olmu$tur. Bunları beslemek bu fakir milletin sırtına yüklen-
mi$tir. Bunlara yer hazırlamadan e%er tasfiye cihetine gidilecek olursa, memlekette 
deh$etli bir buhran ve ehemmiyetli bir sefalet ba$göstermi$ olur. (Soldan; öyle "ey 
yok sesleri) Ben bir defa söyliyeyim, vazifemi yapayım, çünkü bütün memur arka-
da$lar benden soruyorlar. Çünkü Devletle memur arasında zımni bir mukavele var-
dır, Devlet onu memur yaparken sana $unu verece%im, senden de bunları isterim 
demi$tir. #imdi böyle bir $ey yapılırsa katiyen do%ru olmaz. Ben Demokrat Partiyi 
ve onun Hükümetini bu gibi i$lerden, tenzih için buradan bunları, söylemek iste-
rim.

Hiç $üphe yok ki, Anayasanın 2’nci maddesi de%i$tikten, sonra, ferdî te$ebbüse 
yer verilece%inden, hariçte açılacak müesseselerden dolayı bu memurların hiçbirisi-
ni bulamıyaca%ımız tabiîdir.



Sonra arkada$lar; Devletin ba$ında en büyük dert olan !ktisadi Devlet Te$ek-
külleri vardır. Bu !ktisadi Devlet Te$ekkülleri hakkında Hükümetin gayet cezri ve 
süratli karar vermesi lâzımdır. Bunların bütçeleri Meclise gelmez. Bunların mas-
rafları âdeta tahsisatı mesture $eklindedir, istediklerini sarf ederler. Bunlar birer 
çiftliktir. Meselâ Orman !daresinin bir bütçesi vardır, katiyen buraya gelmez. Bi-
zim Çukurova vilâyetlerinde, iki vilâyet vaktiyle orman geliriyle geçinirdi. #imdi biz 
buradan her sene, onların masrafına i$tirak için 14,5 milyon lira para veriyoruz. 
Bu, yalnız bir bölgedir, di%erleri hariç. Bu ormanlar içinde ne saraylar yapılmı$, ne 
saltanatlar sürülmü$tür. Buralarda Reisicumhur için yapılmı$: kö$kler, hamamlar, 
fırınlar, alınmı$ otomobiller, arabalar, neler, neler yok ormanlarda arkada$lar. (Sol-
dan alkı"lar) Bu saraylar için Orman !daresi 50 milyon lira sarf etmi$, milletin malı, 
parası bu $ekilde israf edilmi$. Babalarının çiftli%ini idare eder gibi milletin parasını 
istedikleri gibi sarf edenlerden hesap sormıyacak mıyız arkada$lar? (Alkı"lar) Sora-
ca%ız, soraca%ız arkada$lar. Belki Hükümet sormak istemiyebilir. Fakat biz soraca-
%ız arkada$lar. Hükümet bizim ise bizimle beraber yürüyecektir.

Arkada$lar, intikam almak sevdasiyle hiçbir zaman bu millet hareket etmemi$-
tir. Bu Meclisi te$kil edenler de milletin sinesinden do%arak buraya gelmi$ oldu%u 
için, burada intikam sevdasına kapılacak tek bir arkada$ da yoktur. Yalnız arkada$-
lar, milletin hakkını $unun bunun elinde bırakmak da bizim i$imize gelmez. Çalı-
yor, çarpıyor ve sonra i$ine nihayet veriliyor, gidiyor. Saltanatlar kuruluyor, otomo-
bil alıyorlar, kö$kler alıyorlar, $atolar kuruyorlar.

Efendim Devlet Demiryolları yapmı$lar, yapmı$lar ama bu Devlet Demiryolları 
yüzünden kaç tane milyoner vücuda gelmi$tir, soruyorum sizlere, kaç tane?

Bir evrakı ke$fiye vardır; % 15 mütaahhit kârı koymaktadır, mütaahhit tarafın-
dan % 40 tenzil edilir, bakarsınız mütaahhit % 50 kâr etmi$tir, (Gülü"meler, alkı"lar)

Arkada$lar; artık bunlara bir son verelim, Devlet i$leriyle u%ra$an, yapı ve imar 
i$lerini yapan müesseseleri Nafıa Bakanlı%ında toplıyalım, bu i$lerle ba$ka bakan-
lıklar u%ra$masın, Maarif Bakanlı%ı bu gibi i$leri yapmasın, Maarif Bakanlı%ı Tıbbi-
ye Mektebi in$ası için i$e ba$lamı$, sade ta$ çıkartmak için 10 milyon, on be$ mil-
yon lira sarfetmi$, miktarını bilmiyorum fakat çatılan iskele bile çoktan milyonları 
a$mı$tır. Bunları sormıyalım, bu adamları bırakalım mı, gezsinler?

#imdi arkada$lar, ilk yapaca%ımız, bunlarla u%ra$maktır. Meclisi tatil, etmek 
için Hükümet bize emir vermiyecektir. Çünkü hâkimiyet bizim, oldu%u için biz is-
tedi%imiz zaman Meclisi tatil edecek, istedi%imiz zaman açaca%ız. Geçenlerde Cum-
hurba$kanı geldi%i zaman, bizim seçti%imiz Cumhurba$kanı oldu%u için aya%a bile 
kalkmadık. Biz Türk milletini, bilâ kaydü$art temsil eden bir varlı%ız. Bizden daha 
büyük bir makam ve merci yoktur. (Alkı"lar)

#unu da Hükümete arz edeyim ki; Anayasa da Cumhurba$kanını umumi reyle 
seçmeye taraftar olmasın. Kar$ımıza tekrar bir hükümdar getirmi$ oluruz.

Çift Meclise geçiyorum: Çift Meclise de taraftar olmıyalım arkada$lar. O da iyi 
bir $ey de%ildir. Bu, do%rudan do%ruya Reisicumhura yeni bir hak vermek demek 



olur. Bundan sarfınazar edelim arkada$lar. Milletin hâkimiyetini tek Meclis yine 
elinde tutsun. Elimizdeki bu Anayasa memleketin en tehlikeli zamanında bir ana 
kanun olarak yapılmı$, birçok güç $artlar bununla bertaraf edilmi$ ve bu ana kanun 
bize teslim edilmi$tir. Buna el sürmiyelim, yalnız Halk Partisinin sonradan koydu-
%u umdeli maddeleri çıkaralım. (Soldan, gülü"meler)

Arkada$lar, bu elimizdeki Anayasaya lâyıkiyle riayet edersek göreceksiniz ki, 
memleketin yüzü ayın on dördü gibi olacaktır. Türk Milleti refah ve selâmet içinde 
ya$ıyacaktır.

Arkada$lar, Demokrat Parti iktidara geldi%i günden beri memlekette bir ferah-
lık vardır. Acaba bunun sebebi nedir?

Ne kadar anaforcu varsa ortadan kayboldu onun için (Soldan, "iddetli alkı"lar) 
Ben öyle i$ler bilmiyorum ki, fakat i$im söylemek istemem. Bir tek adamın. (Söyle, 
söyle sesleri) Bir tek adamın bütün memleketin ihracat ve ithalât i$lerini elinde tut-
tu%una inanır mısınız? (Kimmi", adını söyle sesleri)

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

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — Adını sen biliyorsun (Soldan, gülü"me-
ler, alkı"lar)

Bugün ne oldu acaba? Hariçten fazla miktara kahve mi, pirinç mi geldi? Neden 
kahve 11 liradan 85,5 a dü$tü? Çünkü baskı ortadan kalktı.

BA$KAN — Rica ederim $ahıslarla u%ra$mayın, programı tenkid edin!

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

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — Siz benden daha iyi biliyorsunuz. ($id-
detli alkı"lar)

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

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — Sonra arkada$lar, Bakanlıkların birle$-
tirilmesi meselesinde bendenizin kanaatime göre, Ula$tırma Bakanlı%ı ile Bayındır-
lık Bakanlı%ını birle$tirmek yerinde olur. Çünkü Bayındırlık Bakanlı%ı yapar, Ula$-
tırma Bakanlı%ı üstünden gider. Hem yapsın, hem gitsin.

Arkada$lar, bilhassa Ula$tırma Bakanlı%ı haizi ehemmiyettir. Orada dört tane 
umum müdürlük vardır ki, her biri vekâlet derecesinde kuvvetlidir. Meselâ P.T.T. 
!daresi. Bu idarenin 43 milyon lira açı%ı vardır. P.T.T. neden açık veriyor acaba? Tele-
fonun mükâlemesi 15 kuru$, bir mektup 15 kuru$a gider, bir telefonla $ehirlerarası 
konu$uyorsunuz, 10 liralık bir makbuz gelir. Hesap, kitap yok. Fatura bedelini ödi-
yeceksin. Bu idare bu kadar fazla varidat temin etti%i halde açık vermesinin sebep-
lerini bir türlü anlıyamıyorum.

Sonra Devlet Denizyolları Umum Müdürlü%üne Toprak Ofis Umum Müdürlü-
%ünden gelmi$ bir adam. Bu zatı techil etmek istemiyorum. Fakat bu zat Denizyol-
larının neresinden anlar?



BA$KAN — Lütfen $ahıslardan bahsetmiyelim.

TEKEL"O%LU (Devamla) — Bu zatın yerine acaba bir bahriyeli getirilemez 
mi? Hem denizden, hem fabrikadan, hem de gemiden anlasın.

Bunu da !ktisadi Devlet Te$ekkülü haline getireceklermi$. Sakın buna te$ebbüs 
etmesinler. Çok tehlikeli bir $eydir.

Devlet Demiryolları her sene zarar eder. Devlet Demiryollarını parçalıyarak, 
kısımlara taksim ederek, bedavaya dahi kiraya verirsek kâr ederiz. Zararı da, mas-
rafı da kapatırız. Bunu yeni Hükümet ele almalıdır. Altmı$ tane yeni gelmi$ loko-
motif garlarda ve garajlarda ölü haldedir. Denizyollarına alınan vapurlar da öyle. 
Çok rica ederim, Sayın Adnan Menderes’ten müdebbir ellerini buraya uzatsınlar, 
bu üç müdürü umumilik üzerinde dikkatle i$lesinler. O i$leri, suiistimalleri yapan 
insanları meydana çıkarsınlar. Bir tanesini ceza olarak tekaüde sevkettiler, iki tane 
vapur getirdi, i$letiyor $imdi. (Gülü"meler) Ceza tekaüde sevketmekle bitmez, onu 
pençe-i kanuna tevdi ederek millet huzurunda hesap verdirmekle olur. Bu insafsız-
lık de%ildir, bilâkis kanuna hürmet etmektir.

Sonra arkada$lar; Büyük Millet Meclisi binasının bitece%ine benim inancım 
yoktur. Bir defa bunun arazisinin istimlâk suretiyle mi yoksa ba$ka bir suretle mi 
alındı%ını, sonra Büyük Atatürk için yapılan kabrin yeri kimden alınmı$tır, kaça 
alınmı$tır? Bunların üzerinde durmak da Hükümete dü$er.

Atatürk’ün kabrinin yapılması için en muvafık yer, kendi çiftlikleri de%il mi-
dir? Oradan güzel hangi yer vardır acaba? Burası ne güzel a%açlanmı$ yollanmı$, 
hazır bir halde, 200 bin liraya belki de Atatürk’ün $ahsiyetiyle mütenasip çok güzel 
bir kabir yapılabilirdi. Fakat bugünkü yerinde yüz milyon liraya çıkaca%ını tahmin 
etmek güç olur. Bunu da yeni Hükümetin tetkik etmesini rica ederim. Böyle parça 
parça yapılmakla bu kabri hergün biraz daha geriye bırakmı$ oluyoruz. O Büyük 
insanın bir an evvel yerine yerle$tirilmesini bilhassa rica ediyorum.

Sonra arkada$lar; bir mesele daha vardır, Reisicumhur Kö$künün yeri Halk 
Partisinindir diye, Halk Partisi ortaya bir $ey attı, bunun için bütçeden galiba iki 
buçuk milyon lira alındı. Atatürk Halk Partisine bütün mallarını ba%ı$lamı$. Bu hu-
susa dair beyannamesini ben kendim görmedim. Atatürk’ün Birinci Kongrede irat 
etmi$ oldu%u nutuklarındaki vaziyete göre bunu Türk Milletinin o zaman yegâne 
partisi olan Halk Partisine ba%ı$lamı$tı. 18 milyon Türk milletinin hepsi o zaman 
bu partinin içinde idi. Bu parti bilâhare tecezzi etti. 18 parçaya ayrıldı. Atatürk’ün, 
Büyük babamızın mirasından onun me$ru vârisleri olan 18 partinin de istifade et-
mesi lâzımgelmez mi? (Soldan alkı"lar) Onun için bu Hükümetçe bu nazarı itibara 
alınmalı, icabederse bu hususa dair bir kanun getirsin. Atatürk’ün, büyük babamı-
zın mallarını bütün partilere intikal ettirsin ve onun ruhuna herkes dua etsin.

FIRAT (Na!it - Ordu) — Müstakiller de alsın.

TEKEL"O%LU (Devamla) — Çünkü Halk Partisi israf ediyor. Demin dediler 
ki, tazyik yoktu. #imdi ona cevap verece%im. Biz bir gün Adana’da bir toplantı yap-



mı$tık, a$a%ı yukarı 30 bin ki$i kadar vardı. Halk Partililer 180 otomobil tutmu$, 
kamyon tutmu$ 80 - 90 bin lira sarfederek bunlarla üzerlerimize hücum ettiler. 
Biz bizimkilere dedik ki, sakın ses çıkarmayın, küfür de ediyorlardı, küfre metelik 
vermeyin, $ayet beni döverlerse ses çıkarmayın, ölmü$ olursam üzerimden atlayın, 
gaye, Sinan, Hasan, Hüseyin dâvası de%il, Türk Milletinin davasıdır, sabrederseniz, 
ayın on dördünde gayeniz tahakkuk edecektir, ayın on dördü gibi bir Hükümet do-
%acaktır. Tazyik yapmadık diyorlar. Valiye $ikâyet ettik, karı$mam dedi. Üzerimize 
otomobillerle hücum ettiler. Otomobillerden ta$ attılar; kadınların bile ba$ları ya-
rıldı. Fakat bu büyük insanlar katiyen seslerini çıkarmadılar.

BA$KAN — Rica ederim mevzuu de%i$tirmeyiniz...

TEKEL"O%LU (Devamla) — Sayın Ba$kanım, tazyik olmadı diyorlar... Tam 
yerindeyiz, müsaade buyurun.. (Soldan, gülü"meler) !$te bu suretle tazyik de oldu, 
fakat hiç kimse ümidetmiyordu ki, Demokrat Parti 408 mebusluk kazansın. Halk 
onları dinlemedi ve serbestçe oyunu kullandı. Bu milletin efendili%idir. Para veri-
yorlar dediler, versinler, fazla para verirlerse bize de getirin dedik. (Soldan, gülü"-
meler) Onlar para verdiler, fakat millet reylerini yine bize verdi, i$te arkada$lar, bü-
tün bunları gördükten ve dinledikten sonra hepimize ibret olsun ki, Türk Milletine 
hizmet etmiyenlere, Türk Milletinin verece%i cevap budur. (Soldan, bravo sesleri, 
alkı"lar)

URAS (Aziz - Mardin) — Sinan Tekelio%lu. O adamın ismini mutlaka tasrih 
etmelisin.

TEKEL"O%LU (Sinan - Seyhan) — Sen onu benden iyi biliyorsun. (Soldan, 
gürültüler, “Ba"kandan müsaade almadan konu"mayınız.” sesleri)

BA$KAN — Çok rica ederim. Ba$kanlık vazifesini yapar.

TÜRKO%LU (Kemal - Mardin) — Muhterem arkada$larım; tek parti 
hâkimiyet ve zihniyetinin kökünden yıkılı$ından sonra, hakikî bir millî iradeye da-
yanan 9’ncu Büyük Millet Meclisi huzurunda, ba%ımsız bir milletvekili sıfatiyle ilk 
defa olarak söz aldı%ımdan dolayı bahtiyarım.

!stiklâl Sava$ımızı mütaakip, kurulan sekiz devrelik millet meclislerinden bil-
hassa birincisinin, hakikî bir hürriyet havası içinde ve Rüyayı Milliye ruhunun tam 
bir mâkesi olarak çalı$tı%ı hepinizin malûmudur. Birer üyesi sıfatiyle saflarına ka-
tılmakla iftihar duyaca%ımız bugünkü Meclisin de, aynı ruhu canlandırarak yeni 
açılan Demokrat Cumhuriyet Devrinin ilk uyanık Meclis olmasını ve bugünle ba$-
lıyan ciddî murakabe ve dürüst fakat amansız tenkid ruhunun aynı suretle devamlı 
olmasını ve zamanla zayıflamamasını candan temenni ederim.

Arkada$lar; evelisi gün dinledi%imiz ve sonradan dikkatle okumak fırsatını 
buldu%umuz “Hükümet programı, alınteriyle iktidara geçen bir partinin memleket 
dâvaları hakkındaki görü$ünü açıklamı$ bulunmaktadır.

Program; grev, orman, tekel ve nihayet kısmen Devletçilik mevzularından ma-
ada hususlarda, $imdiye kadar istinas peyda etti%imiz mufassal ve muhtasar vaitli 



programlardan büyük bir fark arz etmektedir. Esasen bundan ba$ka türlü olmasına 
da imkân yoktur. Mesele programda de%il, tatbikattadır. Bu hususu belirtmekten 
maksadım, i$ ba$ına gelen hükümetlerin vaitlerde ya ölçüsüz hareket etmekte veya 
tatbikatı programa uydurmamakta olduklarına dikkati çekmek ve yeni hükümetin 
bu noktada hassasiyetini tahrik etmektir.

Menderes Hükümetinin, hakikaten sonsuz ihtiyaçlarına mukabil, imkânları 
israf ve tahdid edilmi$ bir memleketi devralmı$ oldu%unu kabul ve teslim etmek 
lâzımdır. Fakat çetin meseleler kar$ısında bulundu%unu ileri sürerek bu hükümetin 
istikbalde millete kar$ı kendini mazur göstermeye hakkı olamıyaca%ını $imdiden 
bilmesi icabeder. Demokrat Parti, hükümet programının ba$ tarafında çizilen acıklı 
tabloyu kuruldu%u günden beri görmekte ve memleketi bu halde devir alaca%ını 
önceden bilmekte idi. Binaenaleyh, hükümetin, elindeki imkânları belirtmek nok-
tasından buna lüzum gördü%ünü iddia edecek olsa dahi, programına be$ sayfalık bir 
ithamname ile girmesini do%ru bulmadım. Muhalefette iken, bütçe tenkidlerinde 
haklı olarak yaptı%ı ithamları iktidara geçince tekrarlamaması ve realiteyi aynen 
kabul ile do%rudan do%ruya programına geçerek yapacaklarını sayıp dökmesi bek-
lenirdi.

Eski hükümetin bir $ey yapmadı%ını uzun uzadıya tasvir etmesi insanda “Aca-
ba yeni hükümet, istikbalde bunu bir mazeret olarak ileri mi sürecektir?” Endi$esi-
ni yaratmaktadır. Mamafih ben bu hususta bedbin olmak istemiyorum. Bu tabloyu 
$u itibarla lüzum yoktu ki: Vaziyet esasen bütün vatanda$larca malûmdu. Millet 
C.H.P. hükümetlerinin ne devretti%ini ve D.P. Hükümetinin hangi $artlar içinde i$e 
ba$ladı%ını pekâlâ bilmektedir. Millet eski iktidarla hesabını tamamen görmü$ ve 
D.P. yi bir tesadüf eseri olarak de%il, mü$kül dâvalarını halletsin diye bilerek iktida-
ra getirmi$tir.

9’ncu Büyük Millet Meclisinin, milletin $uurlu ve serbest seçimle toplandı%ını 
ve Birinci Hükümetin de bu suretle iktidara geldi%ini itiraf eden herkes, millete 
verilen sözün, behemahal tutulması gerekti%ini de kolayca idrak eder. Türk Mille-
ti gerek iktidar partisinin program ve seçim beyannamesinde ve gerekse kurdu%u 
hükümetin programındaki vaitleri senet ittihaz edecek, vâdesinde ödemesini isti-
yecektir.

Hükümetin, âzami tasarruf zihniyetiyle hareket edece%i, hayat pahalılı%ını 
önliyece%i, maliyetleri dü$ürece%i, içtimai sefaleti azaltaca%ı, hususi te$ebbüs ve 
sermayeye emniyet verece%i, dı$ ticaret rejimimizi müstakar esaslara ba%lıyaca%ı, 
vergilerde ıslahat yapaca%ı hususlarındaki vaitleri $üphesiz ki, bütün Türk Milletini 
sevindirmi$ ve onu bu sözün en yakın bir zamanda tahakkukunu beklemeye sevk 
eylemi$tir.

Menderes Hükümetinden, yalnız cezri ve isabetli kararlar de%il, fakat bunların 
yanında tereddütsüz ve süratli icraat da beklenmektedir. Talih bu hükümete çok 
$erefli vazifelerle birlikte a%ır mesuliyetler de yüklemi$tir.

Muhterem arkada$larım; programda temas edilmi$ veya edilmemi$, ehemmi-
yetli zannetti%im a$a%ıdaki birkaç noktanın burada Ba$bakan tarafından açıklan-
masını lüzumlu gördüm.



Umumi bir af kanununun çıkarılmasını mahkûmlar kadar artık millet de arzu 
etmektedir. Bu bir umumi istek haline gelmi$tir. Eski hükümet tarafından sevk 
edilip Meclisin son celsesindeki politik taktikler yüzünden bugün hükümsüz hale 
gelen af kanunu tasarısı, hakiki bir mucip sebebe dayanmıyor, daha ziyade seçim 
propagandası mülâhazalariyle hazırlanmı$ oldu%u hissini uyandırıyordu. Hâlbuki 
bugün Türk Milleti tek parti hâkimiyetini yıkmı$ ve gerçek demokratik bir rejime 
kavu$mu$tur. Totaliter bir idare sisteminden demokratik cumhuriyete geçmi$tir. 
Bu inkılâp do%rudan do%ruya Türk Milletinin eseridir. Bu eser, milletin zihniyet 
ve bünyesinde büyük bir de%i$iklik vücuda getirmi$tir. Türk vatanda$ı artık Millî 
iradeye ve kanun hâkimiyetine inanacaktır. Böyle esaslı bir inkılâbın yanında suç 
i$lemi$ vatanda$lara da hürriyetlerini ba%ı$lamak ve onlara yeni ruha uygun ser-
best bir hayat kurmak fırsatını vermek, elbette ki lüzumlu ve zaruridir. Bu itibarla 
âdi suçlar için umumi ve $ümullü bir affın faydalı olaca%ına ben de kaniyim. Ancak, 
sabık hükümetin hazırlamı$ bulundu%u tasarının tamamen aksine olarak devletin 
varlı%ına ve toprak bütünlü%üne kar$ı i$lenmi$ suçların aftan istifade ettirilmeme-
si lâzımgelece%i kanaatindeyim. Bu sahada, adlî hatalar hakikaten vuku bulmu$sa 
tetkik edilerek hususi aflarla ıslah olunabilir. Fakat a$ırı sa% ve sol cereyanlara kar$ı 
uyanık kalaca%ını memnuniyetle ö%rendi%im yeni hükümetin, Türk varlı%ına kar-
$ı suç i$lemi$ olanların da affedilmesi talebiyle Meclis önüne çıkmayaca%ını ümit 
etmek isterim. Solculuk ne $ekle bürünmü$ olursa olsun, bugünkü $artlar altında 
kanaatimce düpedüz “hıyaneti vataniye” dir.

Vatan hainleri ise asla affa lâyık de%ildirler. Programda sarhatle yer almadı%ı-
nı gördü%üm di%er bir nokta da memlekette hüküm sürdü%ünü esefle mü$ahade 
etti%imiz ahlâki buhrana kar$ı $iddetle mücadele edilmesi lüzumudur. Mektepte, 
sokakta ve devlet i$lerinde görülen her türlü ahlâksızlıkla devletin me$gul olması 
$arttır. Bilhassa iltimas ve ihtilas, zimmet ve rü$vet ve gayrime$ru yollardan mal 
iktisabı, içtimai hayatımızı yiyip bitiren ahlâki ve hukuki suiistimaller, istikbalde 
bize mazinin elemli hâtıralarını unutturacak derecede silinmelidir. Ahlâksız insan-
lar cemiyet içinden kovulmalıdır ki, $erefli vatanda$lar ve haysiyet sahibi memurlar 
serbestçe ya$ıyabilsinler.

!ktisadi sahada hükümetin cezrî tedbirler almak niyetinde oldu%unu da ö%-
renmekteyiz. Bilhassa devlet sektörünü daraltmak, devlet tesis ve i$letmecili%ini, 
yalnız hususi tee$bbüs ve sermayenin hiçbir suretle ele alamıyaca%ı i$lere ve âmme 
hizmeti mahiyetinde olanlara hasretmek ve devlet inhisarcılı%ını asgari hadde in-
dirmek hususundaki iradesini yerinde bulmaktayız. D.P. Hükümetinin tedricî bir 
$ekilde Devletçilikten liberalizme kaymak niyetinde oldu%unu görüyoruz. Fakat bu 
iki sahanın hududu maalesef programda kesin olarak belirtilmemi$tir. Âmme hiz-
metlerinin ne oldu%unu herkes bilir. Ama “hususi te$ebbüs ve sermayenin hiçbir 
suretle ele alamıyaca%ı i$ler” tâbirinden ne kasdedildi%i anla$ılmamaktadır. #ah-
si kanaatime göre âmme hizmetleri dı$ında kalan bütün i$leri, küçük veya büyük 
sermaye ile hususi tee$bbüs ele alabilir. Binaenaleyh hükümet âmme hizmetleri 
dı$ında kalan i$lerden bir kısmını devlet, elinde tutmak istiyorsa bunların hangi-



leri oldu%unu açıkça bildirmek ve hattâ kanunla$tırmak mecburiyetindedir. Böyle 
umumi ve müphem ifadelerle yerli ve yabancı hususi sermayeye emniyet telkin olu-
namıyaca%ını zannediyorum. Hükümet devletin hangi iktisadi i$lerle u%ra$aca%ını 
madde madde ilân etmelidir ki, onun dı$ında kalan saha serbest kabul edilerek tam 
bir itimatla oraya para yatırabilsin. Mamafih bu mevzuda esaslı kararlar alınmadan 
önce süratli, fakat isabetli tetkikler yaptırılması gerekti%ini dü$ünüyoruz. Bunun 
için de esbak hükümetçe hazırlanan ve fakat maalesef $ahısların de%i$mesi ile sa-
bık hükümet tarafından bir tarafta bekletilerek hükümsüz hale sokulan “Ekonomi 
Genel Meclisi” kurulu$una ait kanun tasarısının yeni hükümet “tarafından hemen 
ele alınarak kanunun bu toplantıda Meclisten geçirilmesini ve te$kilâtın derhal fa-
aliyete konulmasını lüzumlu addetmekteyiz. Çünkü, ekonomik i$ler strüktürleri 
itibariyle parlâmentolar veya hükümetler tarafından halledilecek bir mahiyet ta-
$ımamaktadır. #ahsi malûmatıma istinaden arz ederim ki, Ekonomi Genel Meclisi 
kanunu tasarısı uzun çalı$malar neticesinde hazırlanmı$, memleketin ilim ve fen 
heyetleri tarafından incelenmi$ ve Meclisin iki komisyonundan geçirilmi$ti. Yeni 
hükümet $üphesiz ki, tasarıyı etraflı bir tetkika tâbi tutmak hakkına maliktir. Te-
mennimiz bu tetkik müddetinin uzun sürmemesi hususuna aittir.

Hükümet cezrî tasarruf, vergilerde ıslahat, bilhassa devlet i$letmelerini hususi 
te$ebbüslere devir ve devlet sektörü ile hususi te$ebbüs sektörünün ayrılması i$le-
rinde hangi ilmî ve teknik kaynaklardan faydalanaca%ını programda göstermemi$-
tir. Kanaatimize göre, bir Ekonomi Genel Meclisi, memleketin ekonomik plânının 
hazırlanması i$inde hükümete büyük yardımlarda bulunabilir. Ancak bu sayededir 
ki, devletin iktisadi politikasını, hükümet de%i$ikliklerinden müteessir olmıyacak 
$ekilde tesbit etmek mümkün olacaktır. Bu te$ekkül belki biraz para sarfını mucip 
olacak, fakat kısa zamanda devletin ekonomik bünyesinde yapaca%ı esaslı de%i$ik-
liklerle milyonların tasarrufunu temin edecektir.

Muhterem milletvekilleri;

Hükümet programında noksan saydı%ını mühim bir noktayı da son olarak zik-
retmekten kendimi alamıyaca%ım. Gönlüm isterdi ki Adnan Menderes Hükümeti, 
dokundu%u memleket dâvaları arasında nazarlarını, biraz da Türk Milletinin çalı$-
kan, kötü idare yüzünden en çok fakir dü$mü$ halkına; bölünmez bir bütün olan 
vatanın en münbit, fakat bakımsız bırakılmı$ bir parçasına da çevirerek programı-
nın birkaç satırını da Do%u kalkınmasına hasretmi$ olsun. #ark vilâyetlerimiz asır-
larca ihmal edilmi$ memleketin en çok ıstırap çeken ve Cumhuriyet nimetlerinden 
en az istifade eden bir bölgesidir.

Buradaki nüfusumuzun mühim bir kısmı halen en iptidai bir cemiyet hayatı 
ya$amaktadır. Yolsuzluk, mektepsizlik, doktorsuzluk ve ziraat sahasındaki gerilik; 
memleketi bir bütün olarak bilen ve vatanın her kö$esini aynı derecede seven her 
vatanda$ı dü$ündürecek derecededir. Do%up büyüdü%üm vilâyete bugüne kadar 
ba$ka bir yerden tecrübeli bir vali gönderildi%ini hatırlamıyorum. Bildi%im yegâne 
$ey her valinin vekil, olarak buraya geldi%i ve asaletinin daima orada tasdik edildi-



%idir. En tecrübesiz ve en çok arzu edilmiyen memurlar nedense bu bölge halkına 
musallat edilmi$tir.

Do%u kalkınması mevzuu geçen seneler Meclisçe ele alınmı$ ve 1949 yılı büt-
çesine 10, 1950 Bütçesine de 13 milyon liralık özel ödenek ayrılmı$tı. Yeni hükü-
metin, bu bölgeye icraatında hususi bir itina göstererek en iyi memurları gönder-
mesini isterim.

Arkada$larımın bu temennimi memleketin bir parçasına imtiyaz tanımak 
mânasına de%il, bilâkis geride bırakılmı$ bir parçayı bütünün seviyesine çıkardıktan 
sonra; kurmakta oldu%umuz hukuki devletin nimetlerinden ve adaletinden her ta-
rafın aynı derece ve nispette istifade ettirilmesi mânasına alacaklarını ve bu itibârla 
temennime i$tirak edeceklerini ümidediyorum.

Do%u illerinin, jeopolitik vaziyeti de. oralara hususi bir ehemmiyet vermemizi 
icabettirmektedir.

Meclis ve hükümet bu noktayı göz önünde tutmak zorundadır. Buralara Millî 
Kültürü a$ılamak dilimizi ö%retmek ve içtimai ve iktisadi sefaleti önlemek vazife-
mizdir. Bu da normal mesai ile de%il ancak fevkalâde bir gayretle mümkündür. Bu 
itibarla memleketin umumi kalkınması için yapılan gayretlere ilâveten, Do%uya 
hususi bir ehemmiyet atfetmek zarureti vardır. “Bu bölgeye lüzumlu itinanın gös-
terilece%ini ve gerek konmu$ tahsisatın mahalline sarf olunaca%ı ve gerekse önü-
müzdeki seneler daha da artacak bir yardımla bu bölgenin maddi ve mânevi ba-
kımlardan kalkındırılarak vatanın di%er parçalarına ula$tırılaca%ını yeni Hükümet 
Ba$kanının a%zından duymak, #ark’lı, Garp’lı #imal’li, Cenup’lu bütün vatanda$ları 
sevindirecektir.

Bu samimî ve mütevazı tenkid temennilerimle; üzerine a%ır bir vazife almı$ 
olan hükümete programını tatbik hususunda candan ba$arılar dilerim. (Soldan, al-
kı"lar)

BA$KAN — 15 dakika sonra toplanılmak üzere Birle$ime ara veriyorum.

Kapanma saati: 18.15



"K"NC" OTURUM
BA"KAN — Ba"kanvekili YIRCALI (Sıtkı - Balıkesir)

KÂT!PLER: Muzaffer KURBANO#LU (Manisa)
Raif AYBAR (Bursa)

Açılma saati: 18.25

BA$KAN — Oturumu açıyorum. Söz Hamdi Ba$ar’ındır.

BA$AR (Ahmet Hamdi - "stanbul) — Muhterem arkada$lar; geçen gün yeni 
hükümetin programını ve bugün de muhalefetin program hakkındaki tenkidini 
dinledikten sonra müsaadenizle ben de programın bazı kısımlarını tenkid için söz 
almı$ bulunuyorum.

!lk Demokrat Hükümeti iktidarı teslim alırken, pek tabiî olarak, memleketin 
umumi manzarasına bir göz atmak lüzumunu duymu$tur.

Programda tasvir edilen manzara karanlıktır ve iç açıcı olmaktan uzaktır. Uzun 
yıllar beyhude israf edilmi$, istihsalimiz duraklamı$, bütçe açı%ı durmadan büyü-
mü$, borçlar milyarları a$mı$, altın ihtiyatlarımız erimi$tir. !$ ve istihsal hayâtı git-
tikçe kurumakta ve fakirle$mektedir. Gene programdan ö%reniyoruz ki, Türkiye’de 
süratle iktisadi kalkınmayı sa%lamak maksadiyle tatbik edilen Devletçilik hedef de-
%i$tirmi$tir. Tatbik etti%imiz Devletçili%in varlı%ını hedef, vatanda$ı iktisaden de 
devlet tahakkümü altına sokmaktan ibarettir. Yani ekmek kapısının devlet elinde 
olması ve vatanda$ın topluca kapıkulu haline gelmesi istenmi$tir. Hedef bu olunca, 
programda da ifade edildi%i veçhile müdahaleci kapitalist, bürokratik ve inhisarcı 
bir Devletçili%in memlekete nelere mal olaca%ı kolaylıkla kestirilebilir. Devlet mas-
rafları ve vatanda$ın vergi mükellefiyeti mütemadiyen artmı$ ve devlet, iktisadi 
kaynaklarımızın tabiî geni$lemesine bile engel olmu$tur.

!ktidardan memleketi ne halde teslim aldı%ımızı göstermek üzere hükümet 
programında belirtilen ba$lıca noktalar bunlardır.

Demokrat Hükümet, ilk defa olarak, millet iradesiyle i$ ba$ına geçerken devir 
bilançosunu gayet sahih olarak yapması lâzımdır. Onun için hükümet programın-
da, evvelâ bunlardan bahsetmesini tabiî ve zaruri buluruz. Fakat kanaatimce bilan-
ço eksik rakamlara dayanmı$, borçlar hanesine konması lâzımgelen di%er birtakım 
menfi kıymetler hesapta göz önüne alınmamı$tır. Bundan dolayı Sayın Ba$bakanın 
programda tasvir etti%i memleket manzarası, bütün karanlı%ına ve açıklı%ına ra%-
men, tam de%ildir ve program çok müsamahalı bir lisanla yazılmı$tır.

Yeni Hükümet, devraldı%ı durumun ne oldu%unu daha iyi tesbit etmeli idi. !s-
raf edilmi$ olan uzun yılların hesabı bu kadar basit $ekilde görülemez. Bu yıllar, 
memleket nasıl bir idare altında ya$adı ve bu idarenin dayandı%ı rejim ve prensipler 
ne idi? Bence asıl ara$tırılacak ve muhasebeye vurulacak olan cihet budur.

Arkada$lar; devraldı%ımız Hükümetin en fena tarafı, vatanda$ta mutlak $ekil-
de bıraktı%ı güvensizlik ve kararsızlık havası idi. Vatanda$ta hiçbir $eyin devamı-



na güvenemiyor ve hiçbir i$te dayanacak prensip bulamıyordu. Çünkü memleket-
te iyisi olsun, fenası olsun kabul edilmi$ devamlı ve muayyen bir prensip yoktu. 
Devraldı%ımız iktidar, bir memleket idarenin her $eyden evvel birbirine ba%lı olan, 
birbirini tamamlıyan prensip ve esasların pe$inen kabul edilmesi oldu%u hakikatini 
bir türlü kavrıyamamı$tı. Onun için bugün yaptı%ını yarın bozabilir, bugün verdi%i 
sözü yarın unutabilirdi. Bizde idare eskiden de böyle idi. Fakat eski idareler iktisadi 
hayata karı$mazlardı Hâlbuki modern devlet, bilhassa inkılâbımızdan sonra Türk 
Devleti iktisadi hayatın bilfiil içine girmek ve onu tanzim etmek zorunda olunca i$ 
de%i$ti. Bu kararsız ve prensipsiz idare tarzı iktisadi hayatı berbat etti. Ve kendili-
%inden olması mümkün olan inki$aflara da set çekti. Devletçilik bu memlekette bir 
ihsan yapmamı$, bilâkis gölge etmi$tir. !ktisadi hayat her $eyden fazla istikrar ister, 
sükûn ve devamlılık ister. Hâlbuki bir taraftan memleketin bütün tabiî kaynakları, 
kâr kaynakları, madenleri, ormanları ba$lıca sanayii, bütün kara ve deniz nakliye 
$ebekesi, kredi müesseseleri elinde olan ve bunları kapitalist bir zihniyetle i$leten 
bir devlet, öbür tarafta vatanda$a serbest bırakılmı$ i$ sahasında kö$eba$ı bakkalı-
nın i$ine kadar karı$tı%ı zaman her $eyden evvel prensipleri ve hüviyeti, yüzünden, 
lekesizce belli olmalıdır. Dünyada ne kadar prensip ve doktrin varsa hepsinden i$i-
ne geldi%i $ekilde istifade eden ve bunlar da yetmiyorsa “biz bize benzeriz” vecize-
siyle aklına geleni tereddütsüz yapıveren ve her yaptı%ını her zaman bozmaya ama-
de olan bir devlet tipine bütün dünyada ve belki bütün modern tarihte Türkiye’den 
ba$ka bir örnek gösterilemez.

Eski iktidarı ke$ke biz fena prensip tatbik etti diye tenkid etseydik. Fakat bu-
gün mutlak $ekilde prensipsizli%i prensip addetmi$ bir iktidardan memleket idare-
sini devralıyoruz. Bize bırakılan mirasın en güç tarafı budur.

Evet en güç tarafı; çünkü, prensipsizli%i prensip olarak almı$ ve memleketi 
uzun yıllar idare etmi$ bir iktidarın memlekette her sahada bıraktı%ı korkunç bo$-
lukları doldurmak ve açtı%ı yaraları tamir ve tedavi etmek çok güç olacaktır. Bu 
güçlükler hakkında bir misal vermi$ olmak için $unu söyliyeyim ki; devraldı%ımız 
idare, $u bir buçuk iki asırdan beri modern dünyada görülmü$ olan devlet tiplerinin 
tamamen dı$ında idi. Çünkü modern devlet tipi - istisnasız $ekilde - halk ve dev-
let bütünlü%üne ve halk idaresine dayanarak kurulur. Buralarda buhran devirlerine 
ara sıra diktatörlükler bile olursa bunlar dahi halk ço%unlu%una ferahlık vermek 
ve onların rızalarını ve gönül ho$lu%unu sa%lamak için çalı$ırlar. Fakat bizim mil-
let iradesiyle devirdi%imiz devlet tipi ortaça%da ve bu ça%la modern ça% arasında 
ve Avrupa’da sadece siyasi ve askerî sahada ya$amı$ olan kapı kulu devletçili%inin 
iktisadi hayata da hâkim olmu$, mütekâmil bir numunesi idi, Gösteri$i modern, 
te$kilâtı vasıtaları modern, fakat ruhu ve esası tamamen ortaça% idaresi bize Os-
manlı !mparatorlu%unun enkazı arasından geçti, bütün ruhu ile zihniyetiyle dalka-
vuklu%u ile tahakkümü ile ve hayatın ve milletin dı$ında kalan zorbalı%ı ve cehaleti 
ile aramızda uzun yıllar ya$adı. (Alkı"lar)

Böyle bir idarenin ki kökü asırlar derinli%inde ortaça%dan Osmanlı !mparator-
lu%unun son devirlerine kadar iner memlekette neler bıraktı%ı, maddi ve mânevi 



sahada neler alıp götürdü%ünü iktidara geçerken iyice hesaplamak ve bilançoyu 
ona göre yapmak lâzımdır. Sayın Adnan Menderes Hükümetinin bir devri sabık 
yaratmamak gibi âlicenap bir duygu altında meselenin bir an canlı tarafına progra-
mında dokunmamı$ olmasını $ahsan haklı görürüm. Kanaatimce Hükümet, altın 
mevcudunu ço%altmak, ticareti, hattâ istihsalimizi yükseltmek gibi maddi sahada 
kolaylıkla muvaffak olabilir, fakat bir tahakküm idaresinin miraslarını temizlemek 
ve bu sâri hastalı%a tutulmadan Devleti zihniyeti, ananesi, usulleri ve ahlâkiyle mo-
dern hale koymak vazifesini, devraldı%ı durumun bu cephesini iyice hesabetmezse, 
kolaylıkla ba$aramaz.

Arkada$lar, nasıl kararsız ve bütün güven unsurlarından uzak bir idare içinde 
ya$amı$ oldu%umuzu uzun boylu tarife lüzum, görmüyorum. Kanunlarımızda ted-
birlerimizde, vergi usullerimizde hiçbir prensip hâkim olmadı%ı karar ve istikrar 
bulunmadı%ı için her saha kısır kalmı$tır. Topraklarımız verimsiz kalmı$, oluk gibi 
memlekete akan i$ fırsatları tart ve teb’it edilmi$, vatanda$ parasını imkânını bu-
lursa yurt dı$ına kaçıracak kadar i$ten nefret etmi$, memleketin aydın, mütefekkir 
insanları susturulmu$, ehliyet ve kabiliyet sahipleri Devlet kapısından uzakla$tırıl-
mı$tır. Çünkü idari ve iktisadi hayat kapı kulunun elindedir ve mahiyeti itibariyle 
tek ba$a ba%lı olan bu idarede kanunların tatbikatı sadece siyasi otoritenin elin-
dedir. Bu otorite ise yine bir ba$a ba%lıdır. !stenen kimse i$ ba$ına geçirilir ve bu 
adama istedi%ini yapsın denir. Bundan dolayı en girift ve birbirini tutmıyan kanun-
lar kolaylıkla çıkar ve vergi bir salgın halinde en kolay yerlerden ve rasgele alınır. 
Memurlar, i$çiler, tabip, ticarethane ve fabrika kurmu$ olanlar, yani göz önünde 
bulunanların üzerine en a%ır vergi yükü biner ve vergi istihsali baltalamak, sermaye 
toplulu%unu önlemek için çalı$ır. Kanunlar makabline te$mil edilerek hesabı görül-
mü$ ve vergileri ödenmi$ seneler için dahi yeniden vergiler tarh eder.

Müsaadenizle vergi bahsi geçti%i için söyliyeyim: Bir vakitler Varlık Vergisi diye 
bir salma vergi konmu$, burada bütün Türk milletinin asil duyguları ve istekleri 
hilâfına iktidarı Türk vatanda$lar arasında hainane bir tefrik yaparak bunlardan bir 
kısmını iktisaden ezmek maksadı gütmü$tü.

Neticenin ne oldu%unu hepimiz biliriz. Bu zalim vergi yüzünden memleketi-
mizin malî itibarı muazzam, bir sarsıntıya u%radı ve milletimizin yüzü kızardı. Ben 
kapıkulu iktidarını kendi serbest ve hür iradesiyle deviren Türk milletinin samimî 
duygularına tercüman olarak ilk Demokrat Hükümet programında, bu emsalsiz de-
recede adaletsiz vergi kar$ısındaki nefretimizi ifade etmek ve artık Türkiye Devle-
tinde hiçbir suretle ve hiçbir zaman Varlık Vergisi gibi ilk ça% salma vergilerinin yer 
bulamıyaca%ını milletimize ve bütün dünyaya açıkça ilân edilmi$ görmek isterdim.

Muhterem arkada$lar.

Orta Ça% zihniyeti, usulleri ve elemanlariyle çalı$an ve memleketin bütün ikti-
sadi hayatına da el koymu$ olan bir kapıkulu Devletinin memlekette her sahada iz-
leri vardır. Kanaatimce Adnan Menderes Hükümetinin ilk a%ızda halletmesi lâzım 
gelen en güç dâvası bu izleri silmektir. Biliyoruz ki, kapıkulu idarelerinde, yalnız 



Devlet memurlu%u de%il, fakat bütün iktisadi ve sosyal hayatın organları bu zümre-
nin tahakkümü altındadır. Devlet dairelerinde, Devletin i$letti%i müesseselerinde 
büyük ve küçük memurluklarda kapıkulu adamı oldu%u için ehliyetleri ve liyakat-
leri dı$ında geçmi$ insanları ayıklamak, bunlara hakiki yerlerini vermek ve bunlara 
ehillerini getirmek lâzımdır. Bu, bir devri sabık tasfiyesi de%ildir. Yeni kuraca%ımız 
modern devletin kurulması için ilk $arttır. Ben kabine programında bu ciheti sarih 
olarak göremedim.

Bu tasfiye yalnız Devlet dairelerine inhisar etmemelidir. Kapıkulu, Devlet 
bünyesi dı$ında bütün halk te$ekküllerine, demokratik organlara da ü$ü$mü$tür. 
Belediyeler, ticaret odaları, borsalar, birlikler, dernekler, anonim, $irketler, sigorta 
$irketleri Devletin alâkalı oldu%u müesseseler ve sairede âza olarak, hattâ bazan 
fiilî i$ sahibi olarak, hep kapıkulu elemanları hiç liyakat bahis mevzuu olmadan 
yerle$tirilmi$tir.

Bunlardan bir devri sabık havası yaratmamak gibi âlicenabane bir duygu ile 
oldu%u gibi bırakılacak mıdır? Programda bu noktayı da karanlık buldum.

Sonra, muhterem arkada$larını, çok mühim bir nokta üzerinde ısrarla duraca-
%ım:

Ya$adı%ımız kapıkulu idaresini maalesef tahsil ve terbiye sistemimizi mahıv 
ve peri$an etmi$, idealsiz, kabiliyetsiz, gençler yeti$tirme esasına göre istikamet 
almı$tır. (Bravo sesleri)

Bir kapıkulu, ancak Devlet kapısında çalı$maya lâyık ve bunun haricinde ka-
lırsa denizden çıkmı$ balık gibi ya$ıyamıyan gençler yeti$tirir. (Alkı"lar) Bu gençler 
iktisadi hayatta (Hadım) olmu$ insanlara benziyor, hemen hiçbir i$e yaramıyor, o 
derecede ki, serbest hayatta memurluk için tavsiye verdi%imiz gençleri “Üniversite 
mezunu” diye takdim etti%imiz müesseseler sırf bu vasıflarından dolayı alamıyor-
lar. Ve bizden tahsilsiz genç istiyorlar.

Kapıkulu idaresi hakiki ilme, yaratıcı fikre ve zekâya dü$man olur. Ve böyle ida-
relerde en zararlı $ey fikir ticaretidir. Bir adam eroin satabilir, karaborsa ihtikârının 
en korkuncunu yapabilir, kanunun takibinden ve emniyetinden süinazarından 
kurtulabilir. Fakat bir fikir mücadelesi yapmak, yeni bir fikir ortaya atmak isterse 
yani fikir ticareti yaparsa cemiyetin ve idari zihniyetin amansız takip ve tedhi$i al-
tında kalır. Bundan dolayı gençlik idealden, fikirden uzak ya$amaya mecbur kalıyor 
ve cemiyetin ba$ına en ehliyetsiz, seciyesi me$kûk ve dalkavukluk yapan insanların 
geçmesi yolu, bu büyük tehlikeli yol daima açık kalıyor.

!lk Demokrat Hükümetin Sayın Ba$kanı, her tarafına tamamen i$tirak etti%im 
de%erli programınızda eksik buldu%um cihetleri böylece i$aret ettikten sonra, mü-
saadenizle, $u iki nokta hakkında aydınlanmayı rica edece%im:

1. Müdahaleci kapitalist, bürokrat ve inhisarcı Devletçili%in tasfiyesine karar 
vermi$ oldu%unuzu ilân ederken Devlet dairelerinde, Devlet te$ekküllerinde, be-
lediye ve hususi idarelerde, ticaret odaları ve di%er te$ekküllerde ve $irketlerde, 



halâsa hayatımızın her tarafında hâkim ve âmil olan, haksız ve liyakatsiz $ekilde 
yer bulmu$ olanları tasfiye edip i$leri ehline verecek misiniz? Ve bunu tatbik için ne 
dü$ünüyor ve ne gibi bir program hazırlamı$ bulunuyorsunuz?

2. Kapıkuluya adam yeti$tirmek üzere kurulmu$ olan ve ilk mektepten üni-
versiteye kadar bu zihniyet ve usullerle çalı$an maarif dâvasında hayatın istedi%i 
adamları yeti$tirmek inkılâbını nasıl yapacaksınız?

Muhterem arkada$lar, iktidarın bir partiden bir ba$ka partiye geçti%i gibi bir 
dâva hâkim olmaya ba$lıyor.

A%AO%LU (Samet - Mu#la) — Bunu kim söylüyor?

BA$AR (Ahmet Hamdi - Devamla) — Bunu bazı muhitler söylüyor. Ha-
kikatte iktidar bir partiden bir partiye de%il, kapıkulu hâkimiyetinden bir millet 
hâkimiyetine geçmi$tir. (Alkı"lar) Bu dâva bir inkılâp davasıdır. Tarihimizde en bü-
yük inkılâp içindeyiz. Bu inkılâbın mâna ve mefhumu, tahakküm idaresini ebedi-
yen sona erdirmek ve Millî Hâkimiyet rejimini kurmaktır. Tarihimizin en büyük 
inkılâbını yaptı%ımızı iftiharla ve $ükranla ifade ederken, bu kurucu, bu büyük ruh-
lu Meclisin önünde ilk sözü söyliyen. Demokrat Milletvekili sıfatiyle hu$u ve huzur 
ile e%ilirim. (Alkı"lar)

Yalnız arkada$lar, bir iki kelime muhalefet partisinin $imdi okunan tenkidi 
üzerinde iki küçük noktaya da i$aret etmeden geçemiyece%im. Mazeret beyan edi-
yorlar ve diyorlar ki; büyük bir harbi nasıl unuttunuz, !kinci Dünya Harbine girme-
dik ama, bu harbin sıkıntıları içinde biz ne yapabilirdik?

Arkada$lar, !kinci Dünya Harbi bize bir nimeti !lâhi gibi idi. Biz bunun içinde 
dünyanın en mesut bir memleketi olan ve harb halinin do%urdu%u imkânlardan çok 
istifade etmek $ansına maliktik. E%er !kinci Dünya Harbinin bu büyük nimetinden 
istifade edemedik ise, e%er !kinci Dünya Harbine karı$mamı$ ve her iki muharip 
devletlerden kur görmü$, yardım görmü$ oldu%umuz halde, ekmek bile bulamamı$ 
isek bunun en büyük mesuliyeti o zamanki iktidarın ta kendisidir. (Soldan, bravo 
sesleri ve alkı"lar)

Arkada$lar, muhalif parti sözcüsü bir $ey daha söyledi. Sözde vergi yükü bu 
memlekette di%er memleketlerden daha azmı$. Buna sebep olarak da istihsal üze-
rine, yani çiftçilere az mükellefiyet tatbik edildi%inden bahsedilmektedir. Muhalif 
parti olarak bu iddiayı ileri sürenlere söyliyece%im $udur ki: Bugün Türkiye’de vergi 
yükü, salma $eklindeki alma tarzı ile Dünya memleketlerinin en a%ır $ekliyle tatbik 
ediliyor. Bunu istatistik ve vesikalarla ispata hazırız. #imdi bunun münaka$asının 
sırası de%ildir. Fakat bir gün muhalif arkada$larımızla bu bahsi burada münaka$a 
etmekten zevk duyaca%ım.

Müsaade ederseniz bu kürsüden konu$tu%umuz zaman rakamlar elimizde ol-
malı, hâdiselere kar$ı açık cephe yapmalıyız. Meselâ Faik Ahmed Barutçu arkada$ı-
mız bir rakam verdi, be$ yüz bin isterlin tahsisat âyrılmı$, serbest armatörler için, 
bununla yüz bin ton gemi alınacak, dediler. Be$ yüz bin !sterin ile yüz bin ton gemi 
alacaksak gayet memnun oluruz. Bu rakam on bin ton olsa gerektir. (Gülü"meler)



Arkada$lar, para politikasından, üç senelik istikrarlı bir para politikasından 
bahsettiler ve dediler ki: Biz iktidara, politikası muntazam, bütün esasları munta-
zam ve sa%lam bir para sistemi veriyoruz, bu yolda devam edecekler mi? Bu hususta 
söz söylemeye ben salahiyetli de%ilim tabiî; yalnız bir iktisatçı olarak arz edeyim ki, 
bizim bilhassa üç senelik para politikamız çok sakattır. Biz parayı yasa%a dayanarak, 
polis kuvvetiyle durdurarak tutuyoruz. Paramız hakiki kıymetinden çok dü$üktür. 
Zorla, paramızın dı$ardaki kıymeti $u kadardır, diyerek tuttu%umuz ve bu yüzden 
memlekette yeni kalkınmalara ve hayat pahalılı%ını önlemeye imkân vermiyen sa-
kat bir politika nasıl methedilir? Ben eski iktidar arkada$larıma söyliyeyim ki bu 
para politikasını müdafaadan vazgeçsinler, çünkü en çürük taraflarından birisi de 
budur. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkı"lar)

BABAN (Cihad - "zmir) — Muhterem arkada$lar;
Türkiye’de uzun senelerden sonra, halk hâkimiyeti esası üzerine kurulan ilk 

Meclisin, ekseriyet partisine mensubolan Adnan Menderes Hükümetinin progra-
mı, birkaç günden beri, muvafakat ve muhalefet çevrelerinde uzun tahlillere mevzu 
te$kil etmi$ bulunuyor.

!cra mevkiinde bulunan Hükümetin, kendi programını, geni$ tahlil ve tenkid-
lere arz etmi$ bulunmasını, muvaffak olma arzusunun, en kuvvetli delili olarak ka-
bul etmek lüzumunu hissediyoruz. Yine bizatihi sistemin kendili%inden do%an bir 
fayda üzerinde de durarak, diyoruz ki; Menderes Hükümeti tek parti devrindeki ka-
binelere nazaran muvaffak olma yolunda elinde daha büyük imkânlar tutmaktadır.

Çünkü, evvelâ, serbest idareye dayanan bir parti hayatının mahsulü olan bu 
kabine, Meclisin içinde ve dı$ında çok kuvvetli bir murakabeye tâbidir. O artık bilir 
ki, halka ve millî iradeye ra%men, mevkiinde tutunmak mümkün de%ildir. Yerinde 
kalması ve müzaherete nail olması, ancak, icra mevkiindeki muvaffakiyetleriyle ka-
bildir. Bu psikolojik unsur, demokratik bünyelerin, tek. muvaffakiyet kayna%ıdır. 
Adnan Menderes Hükümeti düne kadar bu kaynaktan mahrum olan hükümetle-
re nazaran elbet daha a%ır bir mesuliyetin ve o mesuliyetin icabı olarak da daha 
verimli bir mesai sarf etmenin mecburiyeti altındadır. Yeni kabinenin, içinde bu-
lundu%u bu psikolojik halet üzerine dikkat nazarınızı çekmeyi lüzumlu ve faydalı 
görüyorum. Demokrasi dâvasına, $ahsiyet ve haysiyetleriyle angaje olan siz Sayın 
milletvekilleri, muvafık veya muhalif elbet, Menderes Hükümetini memlekete hiz-
met yolunda tahrik edeceksiniz.

Menderes Hükümetinin içinde bulundu%u bu ruhî hale böylece i$aret ettikten 
sonra, $imdi de programın dayandı%ı mesnetlere bir göz atmak, lüzumunu duyu-
yorum.

Menderes Hükümetinin programı, ekonomik bir görü$le ele alındı%ı zaman 
öyle zannediyorum ki, gelip geçen kabinelerin programlarına nazaran, tek prog-
ramdır ki, bir amudu fıkariye maliktir. Adnan Menderes programını külli olan bir 
görü$le, iktisadi hayatımızı bütün veçheleriyle ele almı$ ve programını, bu mihver 
etrafında toplamanın çaresini bulmu$tur.



Nazarı dikkatinizi celbeden ikinci hususiyet de, $udur:

!lk defadır ki, Türkiye’de, bir Hükümet programı, mensuboldu%u partinin prog-
ramı ile mutabakat halindedir. Dikkat edilecek olursa, senelerden beri mevcudol-
madı%ından bahsedilen Demokrat Parti programı, Hükümet programının esasları-
nı te$kil etmektedir. Bu muvazilik, bize $imdiye kadar görmeye alı$tı%ımız, $ahsi ve 
birbirine zıt politikalar devrinden uzakla$tı%ımızın bir müjdecisi gibi gelmektedir. 
Çünkü normal olan husus, iktidar partilerinin halka kar$ı mütaahhit bulundukları 
hususları $ahıslara ba%lamadan yerine getirmeleri ve garip zikzaklar çizmeden bir 
program etrafında birle$meleridir. Yeni Meclis, mütereddit, mütenakız, birbirini 
nehyeden aynı parti hükümetlerinin, da%ınık manzarasını görmekten bu suretle 
kurtulmu$ olmak ümidiyle memnundur.

Arkada$lar, parti programına sadık kalan Adnan Menderes Hükümetinin be-
yannamesinde sarih olarak görünüyor ki, Türkiye’deki iktisadi rejim, artık kökün-
den de%i$ecektir. Devletçilik ismini verdi%imiz ve zamanla bir nevi Devlet kapitaliz-
mi haline giren sistemi geride bırakıyoruz. Bununla nazari sahada, her sistem gibi, 
kendi müdafaasını da kendi elinde tutan Devletçili%i topyekûn mahkûm etmek is-
temiyoruz. Fakat uzun senelerin tatbikatı bize göstermi$tir ki, artık yeni bir istih-
sal devrine girdi%imiz $u sırada Devletin elinde bulunan gayri$ahsi sermayeyi, çok 
$ahsi olan say ile ba%da$tırmak mümkün olmamakta ve aradaki bu alâkasızlıktan 
dolayı istihsal hayatımız mutazarrır olmaktadır. Topyekûn kalkınma devrinde 
mütereddit duran; kâh Devletin nüfuzlu sermayedarlı%ından; kâh müdahalecili-
%inden, kâh kırtasiyecili%inden ve teferruata kar$ı duydu%u a$ktan dolayı bir türlü 
emniyetle istihsal hayatına giremiyen hususi te$ebbüsü, artık vazifeye ça%ırıyor. 
Ve ona emniyetle çalı$manın bütün imkânlarını temin etmek istiyor. Yapmak iste-
di%i $ey müdahaleci, kapitalist, iliklerine kadar bürokratik ve inhisarcı bir Devlet 
tipi nizamına nihayet vermektir. Demokrat Parti geçen zaman içinde Devletçili%in 
icabettirdi%i zaruretleri de nazarı dikkate alarak bu anın gelip çattı%ına artık emin 
bulunuyor.

#imdi arkada$lar;

Söz buraya gelmi$ken Muhterem Halk Partisinin üzerinde ısrarla durdu%u em-
niyet mevzuuna da temas etmek istiyorum.

Emniyet de galiba hürriyet gibi ve ona yapı$ık bir mefhumdur. Bir memleket-
te ya hürriyet vardır, ya yoktur, hürriyetin güdümlüsü, iktisadisi, siyasisi olmadı%ı 
gibi, emniyetin de siyasisi, iktisadisi, olmaz. Emniyet ve istikrar faktörünün ikti-
sadi hayatımızdaki eksikli%i ile yine emniyet ve istikrar unsurunun, siyasi hayatta 
eksik olu$u arasında, do%rudan do%ruya irtibat vardır.

Siyasi sahadaki tek parti sisteminin, iktisadi hayattaki tecellisi devlet kapitaliz-
mi, devlet inhisarcılı%ı ve devlet bürokrasisi $eklinde tecelli etmi$tir.

Muhterem Halk Partisi, Sayın liderinin a%zı ile iktidardan $unu istemektedir. 
“Bizim iktidardan tek istedi%imiz $ey, bizim iktidarda iken verdi%imiz kadar emni-
yetin bize verilmesidir.” demektedir.



Arkada$lar, muhalefette iken, kendimizi mutlak bir emniyet içinde hiçbir za-
man hissetmedik. 21 Temmuz seçimlerini müteakip, be$ A%ustosta açılan Meclis-
te, Sıkıyönetim Komutanlı%ının, tarafgir politikacılı%ında bizzat Halk Partisi ileri 
gelenlerini $ikâyet ettikleri, hafiye ile takibedilme sistemi içinde, gazeteler kapa-
nırken ve makinelere mühür vurulurken, bu Meclis koridorlarında bu demokra-
si dâvasına bir yekûn çizgisi çekilece%i tehditleri savrulurken ve bizzat Hükümet 
mümessillerinin, !stiklâl Mahkemelerinden bahsettikleri ve kulaklara Türk Ceza 
Kanununun 450’nci maddesinde yazılı ceza hükmünü fısıldadıkları devirlerde, em-
niyetten bahsetmek elbette mümkün de%ildi. Halk Partisi iktidarının muhalefete 
temin etti%i emniyet i$te bu idi. Fakat biz memleketin dört bir ucundan bu mem-
lekette siyasi ve içtimai hürriyeti tesis için kalkıp gelen milletvekilleri hiçbirimiz 
hiçbir parti mülâhazası gütmeden çekti%imiz ıstırapları ba$kalarına reva görecek 
de%iliz. (Soldan, bravo sesleri alkı"lar)

Bu memleket bir zümre saltanatını, ba$ka bir zümre saltanatı yerine gelsin 
diye yıkmadı. (Soldan, bravo sesleri)

E%er Halk Partisinin muhalefete verdi%i emniyetten çok daha fazlasını, çok 
daha teminatlısını bu memlekete biz veremezsek, millî vazifemizi yapmamı$ olu-
ruz. (Do!ru sesleri) Ve Allah göstermesin, e%er bir gün, böyle bir emniyetsizlik ha-
vası eserse, Halk Partisi ve Sayın Ba$kanı, hiç merak buyurmasınlar, o cereyanın 
kar$ısında, kendilerinden evvel, yine biz dikilece%iz. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada$lar; muhterem muhalefet partisi, Hükümet beyannamesi-
nin ba$ındaki ibarelerden memnun görünmüyor. Halbuki biz bunu zaruri telâkki 
etmekteyiz. Kuvvetini milletten alan bir parti, bir iktidar de%i$ikli%inde hiç olmaz-
sa alelade $irketlerin yaptıkları kadar, bir bilanço ile ortaya çıkmak mecburiyetinde-
dir. Ne i$ yapacaktır? !mkânları nelerdir Ne derece muvaffak olacaktır”? Muvaffak 
olamayacaksa neden muvaffak olamıyacaktır? Bunların hesabını vermekle mükel-
leftir. Bu hesap Halk Partisinin hicap rahnelerini gösteriyorsa, bunun bilinmesinde 
memleket için yine fayda mülâhaza ediyoruz.

Diyorlar ki: Bu geçmi$ hesaplar içinde Demokrat Partinin mesul mevkiinde 
olan $ahısları da yer almı$lardır, öyle zannediyorum ki, dünkü iktidar, Devlet si-
yasetini ve Parti i$lerini $ahıslara ba%lamak gibi galat bir görü$ten kendisini hâlâ 
kurtarmı$ de%ildir. (Bravo sesleri)

Bugün iktidara gelen parti, ne $unun ve ne de bunun partisidir. #u ve bu, bu 
partiyi te$kil eden Türk fertlerinin emir ve direktiflerini, arzularını yerine getir-
mekle mükellef kimselerdir. (Soldan, "iddetli alkı"lar) Parti hayatını demokratik in-
ki$af içinde gayri$ahsi bir duruma do%ru sevk etmek isterken bu tarz mülâhazalara 
elbet yer olmamak lâzımdır.

Arkada$lar, Hükümet Beyannamesi bir vaittir biz de biliriz ki, vait ile icra ara-
sında büyük mesafeler mevcuttur. A$ılması, belki senelere mütevakkıf mesafeler. 
Memleket namına temennimiz, bu merhalelerin kolayca a$ılabilmesidir. Burada 
muvafık ve muhalif olarak yapaca%ımız tenkidler, ikazlar, zamanına göre ihtarlar, 



Hükümetin bu merhaleleri daha süratle a$masına imkân verecektir. Yapmadı%ı za-
man, reylerimiz, elimizdedir.

Yalnız $unu da ilâve etmiyelim. Kanaatimce program realist bir eda ta$ımakta-
dır. Çok haklı olarak Hükümet, ba$aramayaca%ı i$leri vâdetmekten içtinabetmi$tir. 
Fakat bütün bu dâvalar ortasında, e%er vâdetti%i gibi, orman ıstırabına bir nihayet 
verirse, e%er denk bir bütçe teminine, muvaffak olursa, e%er ba$ta Matbuat Kanunu 
olmak üzere bütün antidemokratik kanunları de%i$tirmeye muvaffak olursa, e%er 
memlekette siyasi ve iktisadi, hürriyet ve emniyeti tesis ederse millete mal olmu$ 
inkılâpları mahfuz tutar ve yıkıcı cereyanların ba$ını ezerse, köylüye biraz kalkın-
mak imkânını verirse, lüksten israftan kaçınırsa, adalet cihazımızı tam ve müsta-
kil bir hale getirir ve Halk Partisinin de tasvibedece%i bir Anayasa ile demokratik 
inkılâbımızın esaslarını mahfuz tutmak yoluna giderse, öyle zannediyorum ki, yeni 
bir seçim kanunu tedvin etti%i için #emsettin Günaltay Hükümetinin hizmetlerini 
kâfi derecede, takdire müstahak gören sabık iktidar partisi, bu hizmetleri de hak$i-
nas olarak takdir edecektir. (Soldan, bravo sesleri)

Muhterem arkada$lar, öyle zannediyorum ki, Demokrat Parti milletvekilleri, 
muhalefetin de tasvibedece%inden emin olarak bir nokta üzerinde müttefiktirler. 
Sarsıntısız bir intikal yapmak... Bu intikali sarsıntısız olarak geçirmeye, bu mem-
leketin dı$ itibarını yükseltmek bakımından mecburuz. 12 sene evvel Atatürk fâni 
hayata gözlerini kapadı%ı zaman, bu memlekette, ba$lar arasında bir mücadelenin 
ba$lıyaca%ını umanlar, hüsrana u%ramı$lar ve o tarihteki temiz intikal bu milletin 
$eref ve itibarını çok yükseltmi$ti. 10 günden beri bütün dünya basını Türk deha-
sının tarihte ilk defa emsali görülen yeni bir mucizesini övmekle me$guldürler. Ve 
Türk Devletinin itibarının artması dostlarımızı, memnun ve hayran bırakmakta, 
dü$manlarımızın da ümitlerini kırmaktadır. Bu yeni zafer, ne Demokrat Partinin 
zaferidir, ne de Halk Partisinin ma%lûbiyetidir. Topyekûn Türk Milletinin zaferidir. 
(Alkı"lar)

Bu zaferi, bu mücadelenin galip ve ma%lûpları, sessizce yüre%imizde tesidedi-
yoruz.

E%er Yüksek Meclis müsaade ederse, bu saadet ve sürurumuza i$tirak eden 
yakın dostlarımıza da bu kürsüden $ükranlarımızı ifade edeyim. Kom$umuz 
Yunanistan’ın Parlâmento Ba$kanı ve basını, !talyan ve !sviçre basını, Türkiye’ye 
harsı halisane temenniler izharından geri durmamaktadırlar. !stiklâl ve inkılâp 
dâvalarında, Türkiye’yi kendine rehber edinen karde$ Pakistan ve bize ruhi yakınlı-
%ını her an izhar eden Hindistan ve yakın kom$ularımız Arap memleketlerine dost-
luklarımızı ve sempatilerimizi bu kürsüden izhar edersek umarız ki, Büyük Meclis 
bizi tasvibetsin. (Alkı"lar)

Sözlerimi bitirirken, yeni bir devrin e$i%inde, yeni hükümetin muazzam mesu-
liyetlerini tebarüz ettirmeyi bir vazife bilir ve memleketin esenli%i namına muvaf-
fak olmasını temenni ederiz. (Alkı"lar)



SAROL (Mükerrem - "stanbul) — Muhterem arkada$lar, hükümeti tenkid 
etmekten ziyade bir seçim propaganda konu$ması yapan muhalefet partisinin Sa-
yın sözcüsü ne derse desin Ba$bakanın okudu%u çalı$ma programı, bugüne kadar 
gelmi$ geçmi$ hükümetlerin getirdikleri hiçbir program ile mukayese edilemiyecek 
kadar bir mükemmeliyet ta$ımaktadır.

Samimiyet, vuzuh ve bilhassa meselelerin takdimi bakımından yepyeni bir 
devrin yepyeni bir görü$ünü açıklıyan bu vesika siyasi edebiyatımıza maledilecek 
güzel ve müspet bir eserdir. Bu eseri mesut bir gelece%in ilk müjdesi olarak muhab-
betle selâmlarız.

Zaman zaman çok çetin ve tehlikeli $ekillere giren bir mücadeleden sonra ik-
tidara gelen Demokrat Parti iktidarı elemle itiraf etmek lâzımdır ki, muhalefetin 
reddetmesine ra%men memleketi maddi ve mânevi bakımdan yarı enkaz halinde 
bulmu$tur. 2,5 milyar lira gibi korkunç bir rakamla henüz do%mamı$ nesilleri borç-
lu bırakan sabık iktidara Türk Milleti ekseriyeti rahmet okumıyacaktır. Zirai istih-
sali 15 - 20 sene evvelki seviyelerden stasyoner kalmı$, dı$ ticaret yekûnu geçmi$ 
senelerinkine nazaran çok daha a$a%ı bir seviyeye dü$mü$, altın stoku 214 tondan 
133 tona inmi$, dövizleri tamamen erimi$, bir devlet teknesiyle, yola çıkmanın zor-
lu%unu haklı görmemeye imkân yoktur.

Hükümet raporunda i$ ve istihsal hayatımızı kısırla$tıran, iktisadi kaynakla-
rımızı dumura u%ratan sebepleri çok güzel te$rih etmi$tir. Realist ölçüleri elden 
bırakmamı$ ve hayale kapılmamı$tır. Yurdu bir anda cennete çevirece%i iddiası yok-
tur. Takibedece%i yollarda kendisine rehber olan, iktisadi fikirlerde isabet vardır. 
Alaca%ı tedbirlerle memleketin her sahasında nispî bir refahın geli$ece%ine inanı-
yoruz. Devlet müdahalelerini temdideden, hususi te$ebbüs sahalarını geni$leten 
kararları takdirle kar$ılarız.

!ktisadi sahanın her $eyden evvel ferde veya hususi te$ebbüslere aidolması hu-
susunda tesis edilen prensipler vatanda$lar arasında yarın için emniyet, ferahlık 
yaratacaktır.

Ofisler üzerinde icabeden kararları alaca%ını vadeden hükümete bilhassa Top-
rak Mahsulleri Ofisi üzerinde hassasiyetle durmasını tavsiye ederiz. Geni$ ve a$ırı 
israfa kaçan bir kadroya malik olan, giri$ti%i her te$ebbüsten zararlı çıkan ve za-
man, zaman kurulu$ maksadının dı$ındaki mevzularla me$gul olan bu müesseseyi 
kısır durumundan kurtarmak ve bugünün $artlarına göre yemden kurmak lâzımdır 
kanaatindeyiz.

Tekel mevzuunda Hükümetin almak istedi%i kararlarda isabet vardır. Ancak 
topluluk hayatımızda çe$itli fenalıklarını mü$ahede etti%imiz ve neslimizi tahribet-
mek bakımından me$um bir rol oynıyan yüksek dereceli alkollü içkiler üzerinde 
Hükümetin nazarı dikkatini celbederiz. Gelir bakımından sa%ladı%ı menfaatlere 
nazaran tevlidetti%i içtimai zararlar mukayese edilemiyecek kadar büyük ve kor-
kunçtur.

Aziz arkada$lar, 30 milyon lira gibi gülünç bir rakamla bu memlekette ziraat 
dâvalarını halletmek elbette kabil de%ildir. Köylü vatanda$ların ka%nı ve karasa-



bana niçin mahkûm edildi%ini ve ortaça% hayatından niçin kurtulamadı%ım izah 
edecek bundan daha veciz bir sebep olamaz. Memlekette sanki asayi$ buhranı var-
mı$ gibi yıllarca polis, jandarma ve Mah Te$kilâtına yüzlerce milyon lira vermekten 
çekinmiyen buna mukabil bu memleketin en a%ır mesuliyeti omuzlarında ta$ıyan 
Ziraat Vekâletine Bütçesinin ancak % 3 ünü lütfeden sabık iktidarın idare anlayı$ı 
kar$ısında ibretle durmak lâzımdır.

Aziz arkada$lar, bugün orman bölgelerine 2 milyon küsur vatanda$ yoksullu-
%un elim sefaleti içinde ümidini bize ba%lamı$ çırpınıp durmaktadır. Hiçbir adalet 
ölçüsüne sı%mıyan ve mülkiyet haklarını gasbeden kanunlarla vatanda$larımızın 
ellerinden alınan ormanları sahiplerine iade etmek lâzımdır. Gelirinin % 77,5 ini 
memur ve müstahdemlerine da%ıtan bir müessesenin yurdumuzun en mühim ser-
vetlerinden birisi olan ormanlarımızı idare edece%ine kani de%iliz. Hükümetin bu 
mevzuda alaca%ını vâdetti%i cezrî kararların bir an evvel tahakkukunu temenni 
ederiz.

Muhterem arkada$lar; Karayollarımıza ehemmiyet vermek ve bilhassa bu ilti-
sakları köylere kadar götürmek, yapı ve imar i$lerinde lüksten, israftan kaçınmak, 
katî ihtiyaç ve iktisadi maksatlara uymıyan in$aatı durdurmak kararlarını takdirle 
kar$ılarız. Bu meyanda Hükümetin gittikçe içtimai bir dert haline gelen mesken 
dâvasını süratle ele almasını rica ederiz. Gecekondularda ya$ıyan yüz binlerce in-
sanın nasıl bir sefalet içinde yüzdü%ü hepimizce malûmdur. I$ıkları yoktur, suları 
yoktur. Belediye ve sa%lık te$kilâtı buralara henüz girmemi$tir. Çe$itli hastalıkların 
hüküm sürdü%ü bu yerlerde kı$ bir felâket halinde tecelli eder. Büyük $ehirlerimizin 
bu mevzularda çekti%i ıstıraplara katî çareler bulmak lâzımdır.

Ankara’nın göbe%inde milyonlarca lira sarf ederek lüks mahalleler yaptıran sa-
bık iktidar orta ve i$çi sınıfı hiç dü$ünmemi$ ve bu zavallıları gecekondu cehenne-
minde ya$amaya mahkûm bırakmı$tır. Ancak seçimlerin arifesinde bazı yerlerde ve 
bilhassa !stanbul’da !stanbul Valisi asla tahakkuk ettiremiyece%i vaitlerde buluna-
rak eski iktidar lehine seçim propagandası yapmaktan çekinmemi$tir. Birçok mese-
lelerimiz de bile lâyıkiyle yerle$ememi$tir. Biraz evvel bu kürsüden reklâmları yapı-
lan ve milyonlarca lira sarfına sebebolan, hattâ, frengi ve trahom sava$ları hedefine 
ula$maktan çok uzaktır. Bu mevzuda Ula$tırma, Bayındırlık, Çalı$ma ve bilhassa 
Tarım bakanlıkları Sa%lık Bakanlı%ı ile mü$tereken çalı$mazsa müspet neticeler 
sa%lanamaz. Her $eyden evvel hasta vatanda$ı tedavi etmek de%il, vatanda$ı has-
ta etmemek prensibini ele almak lâzımdır. Bu dâvaları ba$arabilmek için millî bir 
sa%lık kalkınma plânının hazırlanmasına katî ihtiyaç vardır. Nüfusumuzun %&80 
nini te$kil eden köylümüz yoksullu%un, açlı%ın, sefaletin içinde çırpınmakta ve çok 
iptidai bir hayat sürmektedir. Güzelli%iyle, sa%lamlı%iyle, heybetiyle bütün dünyaya 
$an veren Türk neslini bugünkü cılız ve peri$an halinden kurtarmaya mecburuz. 
Unutmamak lâzımdır ki, istikbalimiz ve millî sermayemiz köyde ya$amaktadır.

Nüfus politikamıza ilmî ve medeni bir istikamet verebilmek için çocuk vefiya-
tiyle ciddî surette me$gul olmak lâzımdır. Hekim ve hastane kadroları süratle ıslah 
edilmelidir. !lme, kabiliyete, zekâya lâyık oldu%u de%eri vermek $arttır. Binlerce va-



tanda$ın hastane kapılarında, poliklinik koridorlarında çektikleri eziyete nihayet 
vermek lâzımdır. Büyük ve fuzuli masraflara sebebolan do%um evlerini müstakil 
bir tesis olarak muhafaza etmek bugünün ihtiyaçlarına aykırıdır. Bu müesseseleri 
Devlet hastanelerine ilâve etmek ve bu suretle di%er $ubelerin yardımına mazhar 
kılmakta isabet vardır. Köhne ve kırtasi bir zihniyetle çalı$an Bakanlık te$kilâtı 
modern $artlara ve medeni ihtiyaçlara göre tanzim edilmelidir. !sminden ba$ka he-
kimlikle hiçbir ilgisi kalmıyan etıbba odalarının vekâletle alâkası kesilmeli ve bu 
müessese tababet ailesine yarar $ekle sokulmalıdır.

Tıp Fakültesini henüz ikmal etmi$, tecrübesiz genç hekimleri hastanelerde 
muayyen $ubelerde “Avrupa’da oldu%u gibi” iki sene staja tâbi tutmadan belediye 
ve hükümet hekimliklerine tâyin etmemelidir. Tam te$kilâtlı hastanelerde tekâmül 
kursları açarak hekim ordusunu devamlı yeni bilgilerle teçhiz etmek vekâletin me$-
gul olaca%ı vazifeler olmalıdır.

Muhterem arkada$lar; 25 seneden beri bir türlü istikrar bulamıyan talim ve 
terbiye sistemimiz Adnan Menderes Hükümetinin üstünde hassasiyetle durdu%u 
çok önemli bir davamızdır. Tamamen demokratik bir ruh ile ve ilmin son neticeleri-
ne göre hazırlanaca%ı karar altına alınan maarif plânına üniversitemizin de ithalini 
temenni ederiz. Bilhassa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulu$unda i$le-
nen hatalar milletlerarası ilim itibarımızı sarsacak kadar büyük olmu$tur. Kariyer 
Akademik, mensubolmayan meslek hayatları kupkuru geçen zevatın tepeden inme 
emir ve kararlarla profesörlüklere getirilmeleri affedilmez birer hata olmu$tur. 
1933 te yapılan cezrî ıslahata ra%men ne $er$ ne de ke$if sahasında millî gururu-
muzu ok$ıyacak bir ba$arı elde etmek mümkün olamamı$tır. Dilimizin bugünkü 
peri$an hali süratle ıslaha muhtaçtır. Ma$erî vicdanın reddetti%i kelimeleri kanun 
yollariyle lisanımıza sokanların günahları küçümsenemez. Bu yolu terk etmek ve 
vatanda$ın kullandı%ı dile dönmek kaçınılmaz bir zarurettir.

Muhterem arkada$lar, tek parti zihniyetinin hüküm sürdü%ü devrede adalet 
hissinin nasıl hırpalandı%ını hep biliriz. Bu memlekette her $eyin temeli olan adalet 
ve kanunu geçer akça haline getirmek ve vatanda$ları mutlak surette onun temi-
natı altında ya$atmak lâzımdır. Adaleti tevzi eden müesseseyi haricî tesirlerden ve 
bilhassa bakanlı%ın nüfuzundan kurtarmak, ona muhtacoldu%u mutlak istiklâli en 
kısa zamanda vermek mecburiyetindeyiz.

Adnan Menderes, Hükümetini aynı partiye mensup insanlardan teslim alma-
mı$tır. Türk vatanda$ları bu emaneti kendilerine devredinceye kadar türlü mihnet 
ve me$akkate katlanmı$lar ve namütenahi kahır çekmi$lerdir.

Türk vatanda$ının sahiboldu%u üstün meziyet ve kabiliyetlere bir türlü inana-
mıyan, yalnız alâyi$ ve gösteri$e inanan, devlet makinesini iyi kötü i$ler bir halde 
tutmak için her vasıtaya müracaattan çekinmiyen eski iktidar felsefesiyle, zihni-
yet ve sakin görü$ü ile artık geride kalmı$tır. Bu topraklar üstünde vatanda$lar bir 
daha Senirkent, Lalapa$a ve bir Aslanköy faciaları ya$amamalıdır. Siyasi kanaatin-
den dolayı hiçbir vatanda$ i$kence görmemelidir. Bunları beklemek hakkımızdır.



Aziz arkada$lar; hürriyet ve hakkı bo%an müessese, nizamı darmada%ın eden 
komünizm cereyanlarına ve onun türlü nikabına bürünerek içimizde fesat yaratma-
ya çalı$an ajanlarına aziz topraklarımızda ya$ama hakkı tanınmıyaca%ını bildiren 
ve bu u%urda cesur kararlar almaktan çekinmiyece%ini cesaretle ifade eden hükü-
mete te$ekkürler ederiz.

Muhterem arkada$lar; idare cihazının mesuliyetini omuzlarında ta$ıyan bazı 
vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinin parti hayatının sebeboldu%u alı$kanlıkla 
bu te$ekkülü iktidarın her istedi%ini yapmaktan çekinmiyen muti bir müessese ha-
line getirmi$lerdi. Büyük milletimizi gelecekte bu gibi âfetlerden korunmak için, 
zaman zaman vatanda$ları insan haklarından mahrum bırakan bu müessesenin 
zihniyetini, temelinden yıkmak ve kanunları bütün vatanda$lara seyyanen tatbik 
edecek yeni bir zihniyetle kurmak lâzımdır. Bir cümle ile ifade etmek lâzım gelirse; 
idare cihazımıza vatanda$ ve insan haklarına saygı gösterecek yeni bir idari zihni-
yet vermek mecburidir. Bu itibarla idare memurlarımızın yeti$me ve terbiyelerinde 
yeni esaslar ara$tırılmalı ve yeni istikametler verilmelidir.

Muhterem arkada$larım, akıl ve hayale gelmez iftiralara, çe$itli tahrik ve te$-
viklere ra%men ahlâk ve fazilet hattından ayrılmıyan yurdun menfaatini her $eyin 
üstünde tutmasını bilen, seçim mücadelesi sırasında ve bilhassa iktidara geldikten 
sonra da bunların en güzel örneklerini veren Demokrat Parti devri sabık yaratmı-
yaca%ını fiilen ispat etmi$ bulunmaktadır. Bununla beraber be$ senelik siyasi mü-
cadele hayatında vatanda$larda, millî vicdanlarda kapanmaz yaralar açacak kadar 
kanunsuzluklar yapan, ellerindeki silâhlarla insan haklarını çi%niyen ve emirlerin-
deki masum memurlara bu istikamette direktif ve telkinlerde bulunan kimseleri ve 
temsil ettikleri me$um zihniyeti unutmıyaca%ız. Bu gibi mesullerin adaletin pençe-
sine tevdi edilece%ini ümidetmek hakkımızdır. Aksakallı masum ihtiyarlardan saçı 
bitmedik yetimlere kadar çekilen acıları unutmaya ve zavallı milletimize hudutsuz 
kahır çektiren kimseleri affetmeye hakkımız yoktur. Biz affetsek bunları tarih af-
fetmiyecektir.

Aziz arkada$lar; Demokrat Parti iktidara geldikten sonra Türk vatanda$ları 
istikballerinden emin olmanın huzuruna kavu$mu$lardır. Nabızları daha sa%lam 
ve daha sıhhatli atmaya ba$lamı$tır. Emniyet ve rahatlık bakımından hariçte ve 
dâhilde görülen de%i$iklikleri mü$ahede etmekle bahtiyarız. Türk milletinin kahir 
ekseriyeti Menderes Hükümetinin ve temsil etti%i zihniyetin arkasındadır. Ken-
disine inanıyoruz. Allah namuslu ve do%ruların yardımcısıdır. Yolları açık olsun. 
(Alkı"lar)

YARDIMCI (Celâl - A#rı) — Efendim, $imdi muttali oldu%um bir hâdise hak-
kında usul noktasından bir iki kelime söylemek üzere söz istiyorum.

BA$KAN — Buyurun.
YARDIMCI (Celâl - A#rı) — Arkada$lar, söz hakkının tevzii mevzuunda !ç-

tüzü%ü karı$tırdım, söz istemenin nerede ba$lıyaca%ı hakkında bir sarahat göreme-
dim. #u itibarla olsa olsa söz istemenin, Meclisin açıldı%ı dakikadan itibaren ba$la-
mı$ olması lâzımgeldi%i kanaatindeyim.



Biraz evvel, Sayın Cebesoy’dan sonra söz istedim. Sıram geçti, kaçıncı oldu-
%unu anlamak için Ba$kanın önündeki yazılı listeye, bakmaya gittim, baktım ki, 
daktilo ile yazılmı$ bir liste var. Biz Ali Fuad Cebesoy’la 17 - 18’nci gelmekte idik.

Bu listenin ne zaman hazırlandı%ını, nasıl verildi%ini ve niçin verildi%ini an-
lamak istiyorum. Saniyen e%er, liste vermek suretiyle söz sırasının tesbit meselesi 
mevzuubahis ise, Ba$kan, celseyi açmadan evvel o listede, kimin ve hangi arkada$ın 
daha evvel sıra aldı%ını tesbit imkânı güçtür. Bu bir te$evvü$e meydan verir. Bu iti-
barla Yüksek Mecliste arzu eden her arkada$ın Ba$kandan söz istemesini ve bunun 
yine Yüksek Meclise bildirmesini, söz sırasının da buna göre tesbitini rica ederim.

BA$KAN — Müsaade ederseniz bir fıkra vardır, arz edeyim. !çtüzü%ün 205’nci 
maddesinin üçüncü fıkrası, kâtiplerin, birle$imden önce söz istiyenlerin isimlerini 
yazmalarına dairdir.

YARDIMCI (Celâl - A#rı) — Aynı zamanda on tane söz istiyen olursa hangi-
sini pe$in yazacak?

BA$KAN — Abdürrahman Boyacıgiller.

YARDIMCI (Celâl - Devamla) — Teklifimin reye konmasını istedim.

BA$KAN — Reye konmaz. Tüzükteki hüküm reye konmaz.

BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Zonguldak) — Muhterem arkada$lar, 
muhalefet partisi adına konu$an Sayın Faik Ahmed Barutçunun, programımızın 
tenkidine mütaallik olan mütalâalarını objektif bir tetkikin mahsulü olarak kabul 
edemiyoruz. #u bakımdan ki, üç milyon vatanda$ın oyuna sahip muhalefet partisi 
sıfatiyle, fikir ve prensiplerde murakabe vazifemizi yapaca%ız deniyor. Bu üç milyon 
vatanda$ seçimlerde Halk Partisine reyini vermi$tir. Fakat hakiki mânasiyle bu üç 
milyon vatanda$ bilerek, istiyerek bize muhalefette bulunmamı$tır. Vatanda$ rey-
lerinin mühim bir kısmı para ile satınalınmı$ vatanda$ların reyleri, köy muhtarları 
tesir yapmak suretiyle teinin edilmi$tir. (Sa!dan, ayıp sesleri)

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

BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Devamla) — Bu itibarla bir muhalefet 
partisi, eski iktidarın kendisine verdi%i imtiyazdan sıyrılmalı hakikati görmeye ça-
lı$malıdır. Fikir ve prensip bakımından parti programımız aleyhine serd edecekleri 
mütalâayı daima te$ekkürle kar$ılıyaca%ız. Yalnız fikir ve prensipten bahseden bir 
partinin, umumiyet itibariyle demogoji yapmaması, Meclis kürsüsünden, partisi-
ne sempati kazandırmak için konu$maması lâzımdır. O parti ki, milletin kendisine 
vermi$ oldu%u büyük dersden uyanmaya, yeni sistem ve yeni muhalefet usulünü 
ona göre tanzim etmeye mecburdur. Görüyoruz ki, muhalefet partisi milletin ha-
kiki mümessili olan Meclis huzurunda muhalefet vazifesini yapmaya çalı$ırken 
eski itiyatlarından bir türlü ayrılmak istemiyor. Bunun misalini $u cümle ile ifade 
ediyorlar: Demokrat Parti programında 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yeni bir devir 
açtı%ını ifade etmi$tir. Bunu niçin inkâr ediyorlar, niçin kabul etmek istemiyorlar. 



Kendileri bilhassa seçimden sonra, fikirlerini, prensiplerini müdafaa etmeye çalı-
$an muhalefet gazeteleri bunun yeni bir devir oldu%unu ifade ettikleri halde C.H. 
Partisi adına konu$an Faik Ahmed Barutçu, bu yeni bir devir de%ildir, denmekle, 
bilhassa kendilerinin bir ta$ını koydukları yeni demokrasi rejimini inkâr etmi$ ol-
muyorlar mı? 14 Mayıs 1950, Demokrat Parti Hükümetinin programında hakika-
ten dü$ünülerek ve etrafiyle incelenerek yer almı$ bir cümle ile en iyi $ekilde ifade 
edilmi$tir. Cumhuriyet devri 1923 ten ba$lıyor, diyorlar. Bilhassa 1923 tarihi, Türk 
!nkılâp tarihinin yeni bir devridir. Fakat bu devirde kurulan Cumhuriyet müesse-
sesi tekâmülünü ve hakiki mânasiyle millet iradesiyle tecelli eden demokrasi reji-
mini, Cumhuriyet idaresiyle birle$tirmek suretiyle ancak ve ancak 14 Mayıs 1950 
tarihinde Türk Milletine arma%an etmi$ bulunuyor. Bu bakımdan 14 Mayıs 1950 
tarihli yeni bir devri bütün mâna ve $ümulü ile ifade eder.

Bunun yeni bir devir olup olmadı%ını tetkik ve mütalâa etmek gayet basittir. 
Alı$tı%ımız tenkid, Cumhuriyet rejiminin 1923 tarihindeki tesisiyle de%il, vatan-
da$lar fikirlerini ve mütalâalarını matbuat sütunlarında, toplantılarda bugünkü 
$ekilde vuzuhla ve korkusuzca ifade edemezlerdi. Ancak bugün, bütün memlekette 
mevcudolan siyasi partiler tam bir serbestlik içinde, tam bir müsamaha içinde, ka-
nunların teminatı altında geni$ bir $ekilde çalı$ma imkânını bulmu$lardır. O halde 
bu devri yeni bir devir olarak kabul etmek için ortada kuvvetli delillerimiz vardır, 
14 Mayıs 1950 tarihinden evvel muhalefet vazifesini gören Demokrat Parti, bütün 
milletin bildi%i üzere, derin bir baskı altında ya$ıyor, vatanda$lar korkudan ma-
sun bir halde idame-i hayat edemiyorlardı. Bir devlet memuru, bir Demokrat Partili 
ile konu$tu, diye memuriyetinden sürülüyor, vatanda$ın i$ine nihayet veriliyordu. 
Zonguldak havzasından gelen bir vatanda$ sıfatiyle arz ediyorum ki, en münevver 
mühendis, tekniksiyen, ustaba$ılar Demokrat Partiye yazıldı diye primleri kesili-
yor, mıntakaları de%i$tiriliyor ve Demokrat Partiden istifa etmedi%i takdirde i$ine 
nihayet veriliyordu. Bugün, artık Halk Partisine mensup mühendis, i$çi i$inden 
atılmak, menfaatinden mahrum edilmek gibi bir tehlike ile kar$ı kar$ıya de%ildir. 
Bir devlet memuru bir Halk Partili ile konu$tu diye en küçük bir endi$e duymaya-
caktır. Çünkü yeni iktidar, yeni partinin iktidarı, bütün vatanda$lara diledi%i insan-
larla konu$mak hak ve salâhiyetini vermi$tir. Onun için bu devre, 14 Mayıs 1950 
devresi yeni bir devirdir, yeni bir çı%ır açmı$tır.

Muhterem arkada$lar, Faik Ahmed Barutçu arkada$ımız hükümet programın-
da sarih beyanlar ifade etmiyor, diyorlar.

Biz de hükümet programını tetkik ettik. Partimizin ortaya atmı$ oldu%u pren-
siplerin, Demokrat Parti programında yer almı$” olan formüllerin bu programda 
maddele$mi$ $ekilde, vuzuhlu olarak ifade edilmi$ oldu%unu gördük.

Benden evvel konu$an arkada$larımız da pek güzel ifade buyurdular. Parti ik-
tidara yeni gelmi$tir. Anayasa hükümlerine göre kısa bir zaman içinde bir program 
tanzim etmek ve Yüksek Meclisinizin muvafakatini alan hükümetimiz, eski hükü-
metin bozuk idari, malî, iktisadi ve siyasi durumunu kısa bir zaman içinde mütalâa 
edip müspet delillerle huzurunuza gelmesi ve müspet $ekilde ifade edilmi$ bir prog-
ramla huzurunuza çıkması hiç $üphe yok ki, imkânsızdır.



Buna ra%men programda maddele$mi$ olan hükümler Demokrat Parti Hü-
kümetinin $imdi ciddiyetle ele aldı%ı bu mevzuları çok iyi $ekilde i$ledi%ini ortaya 
koymu$tur. Yeni iktidara gelen bu partinin kendisinden önce iktidarda bulunan 
partinin icraatını, hatalı hareketlerini tesbitle i$e ba$laması gayet tabiîdir. Çünkü o 
iktidar ki, memleketin malî sistemini, memleketin iktisadi düzenini, siyasi, içtimai 
durumunu altüst etmi$, ortada bir istikrarsızlık yaratmı$tır. Nasıl olurda yeni ikti-
dara gelen hükümet bunları tenkid etmez? Bunu Türk Milletine arz etmez?

Sayın Faik Ahmed Barutçu burada Cumhuriyet Halk Partisinin müdafâasını 
yaptı. Hem de 30 senelik icraatının müdafaasını yaptı. Bana kalsa çok yoruldu. Yal-
nız dört senelik icraatın buradan müdafaasını yapsaydı biz yine kendisine te$ekkür 
ederdik. Çünkü memleketimizde parti hayatı ancak 1946 da ba$lar. Ondan evvel-
ki bir devrin müdafaasını yapmak Sayın Faik Ahmed Barutçu’ya ve Halk Partisine 
taallûk etmez. Çünkü o devir Atatürk devridir. O devri bir partiye maletmeye ne 
hukukan, ne de mantıkan imkân yoktur. Halk Partisi 1946’dan itibaren ba$lamı$ 
olan yeni devre göre mütalâasına ba$lamalı ve ona göre tenkidlerine veçhe vermeli-
dir. Bu bakımdan tenkidlerini yersiz buluyorum.

Faik Ahmed Barutçu muhalefet vazifesini ifa ederken bize yeni bir fikir getir-
memi$tir, yeni bir yol göstermemi$tir. Münhasıran Halk Partisini tahsin ile vakit 
geçirmi$tir. Halk Partisi iktidarı ziraatte, ticarette, Devlet idaresinde, ormancılıkta, 
hayvan ve çe$itli zirai mahsulleri babında memleketi bugünkü duruma sokan ve 
peri$an eden hali her halde tahsin ile kar$ılanacak bir durum de%ildir.

Demokrat Parti iktidarından görecektir ki, Halk Partisi onları istikrarlı bir du-
ruma sokacak zirai ve iktisadi durumu en kısa bir zamanda hiç olmazsa ıslah ede-
cektir.

Di%er hususlarda benden sonra söz alan arkada$lar bulunuyor, malî sahaya ve 
bütçeye taallûk eden kısımlara cevap vermiyece%im.

Yalnız $una i$aretle iktifa ediyorum ki, Demokrat Parti Hükümeti bu beyanna-
mesi ile $u hususlarda yenilikler getirmi$tir.

Demokrat Parti iktidarı ile siyasi sahada hürriyet rejimi kurulmak yoluna gir-
mi$tir. !ktisadi hürriyet yolu açılmaya ba$lanmı$tır. Bir memleket yalnız kapitalist 
Devletçili%in tatbikatı ile refah ve saadete kavu$amaz. Hürriyet ve istiklâl milleti-
mizin ruhunda ya$ıyan ve do%u$tan iktisabetmi$ olan büyük kuvvetlerdir. Biz mil-
letçe kalkınmamızı Demokrat Parti programında yer almı$ olan esaslarla tahakkuk 
ettirece%iz. Bu bakımdan Halk Partisi Devletçili%i ile mutabık de%iliz.

Demokrat Partinin Devletçilik görü$ü Halk Partisinin Devletçilik görü$ü ile ta-
ban tabana zıttır. Çünkü Halk Partisi Devletçili%i yalnız bir gaye olarak ele almı$tır. 
Demokrat Parti Devletçili%i bir vasıta olarak almı$tır. #öyle ki:

Demokrat Parti Devletçili%i iktisat ve ticaret sahalarında liberal bir görü$e sa-
hiptir. Özel te$ebbüs ve sermaye sahipleri her zaman kendilerini malî ve idari bir 
emniyet içinde bulacaklar ve çalı$malarında memlekete hizmet edeceklerdir.



Devlet imalâtçı faaliyetlerini ve âmme hizmetlerini zaruri olarak mütalâa et-
mekte ve bütün bu sahalarda prensip olarak vatanda$ların, özel te$ebbüs ve serma-
yenin yapamadı%ı i$leri eline alını$ bulunmaktadır. Millî ve ecnebi sermaye çalı$a-
cak saha ve malî, idari ve iktisadi hürriyetler için çalı$aca%ına göre Demokrat Parti 
programı, esaslariyle bunu sa%lamaktadır. Onlara kilitlenmi$ olan i$ ve çalı$ma sa-
haları açılmı$tır. Sınai ve ticari rekabet ve serbest faaliyet sahası da bir memlekette 
kurulacak sanayii ilerletir. Amerika, Fransa, !talya, Belçika, !ngiltere, Finlandiya bu 
sayede bugünkü yüksek seviyeye ula$mı$lardır.

Arkada$lar, bilirsiniz ki, Finlandiya bugün be$ bin tonluk gemi yapacak tersa-
nelere maliktir. Biz ki, tekne dahi yapamıyoruz. Amerika’nın 1840 tarihinde nü-
fusu 25 milyondu, memlekette sakin olan insanlar bedevi halde ya$ıyorlardı, nasıl 
oluyor da bu kadar kısa bir müddet içinde en modern bir medeniyete sahiboluyor-
lar. Belçika, Fransa, !talya nasıl oluyor da bu 100 sene içinde büyük bir tekâmül 
seyrine ula$mı$ oluyorlar? !$te bütün bunların sebebi; oralarda siyasi ve iktisadi 
hürriyetin var olu$udur. Halk Partisi senelerce iktidarda kalmanın tesiriyle vatan-
da$ların, birçok müesseselerin bu sahalarda faaliyette bulunmalarına engel olmu$, 
özel te$ebbüsler a$ırı bir devletçilik ile haleldar olmu$tur, ilim sabası bakımından 
keza hürriyet rejiminin muhtacoldu%u ilmin yaratıcı bir yol olaca%ını Demokrat 
Parti bugünkü programa almı$ ve buna geni$ bir saha açmı$tır.

Zirai ve sınai istihsalin çoklu%u, memleketin kalkınması için $arttır. Bunu ar-
tırmak zirai ve sınai istihsalin ço%alması yanında serbest bir rejime tâbi olmasiyle 
mümkün olur.

Demokrat Parti i$te bütün bunları sa%layıcı esasları derpi$ etmi$ ve programı-
na almı$ bulunuyor.

Devletçilik 1925 - 1950 seneleri içinde fena tatbik edilmi$ olmasaydı bugünkü 
iktisadi ve malî takatimiz bu kadar fena bir duruma girmezdi. Binaenaleyh faydasız 
münaka$alara nihayet vermi$ olmak için biz sözlerimizi burada kesiyoruz. Cum-
huriyet Halk Partisi Devletçili%i ne kadar fena bir $ekilde idare edildi%inin en güzel 
delili Max Torenburg’un eseridir. Max Torenburg bu eserinde diyor ki; Cumhuri-
yet Halk Partisi iktidarının tatbik etmekte oldu%u Devletçilik komünizme muhit 
hazırlamı$tır. Demokrat Partiyi bu sahada tenkid eden muhalefetin bu Devletçilik 
zihniyeti kar$ısında hayatı ucuzlatarak komünizmle mücadeleyi kolayla$tırmı$ bu-
lunmaktadır. Bu vaziyet kar$ısında bize te$ekkür etmeleri lâzımdır. Demokrat Par-
ti programına girmi$ olan bu esaslar dairesinde, memleketin refahını artırmakla 
binnetice memlekette komünizmin önüne geçmi$ olacak ve bu suretle de kanuni 
hükümlerden ayrı olarak bir de iktisat sahasında nâzım rolü oynıyacaktır.

Muhterem, arkada$lar, Faik Ahmed Barutçu arkada$ımız, Devlet i$letmeleri 
üzerinde de durdular ve bu müesseselerin memlekete ba$arılı neticeler getirdi%ini 
söylediler. Bir dakika için 1950 Bütçesinin 25’nci maddesine bakınız. Orada Devlet 
!ktisadi Te$ekküllerinin kârı hanesinde sıfır görülmektedir. Yani bunun tazammun 
etti%i mâna Devlet !ktisadi Te$ekkküllerinin, Halk Partisi Devletçili%i sistemi için-



de daima zararla i$lemi$ oldu%udur. Bu zararlar bugün milyarlara varan büyük bir 
rahne açmı$tır. Bunu muvaffakiyet olarak göstermek için, üzülerek söylüyorum, 
insanın idrakten mahrum olması lâzımdır. Kendi havzamızda tatbik edilen Devlet-
çilikten de bir örnek vermek isterim. Ere%li Kömür !$letmeleri her sene 18 milyon 
lira zarar etmektedir. Bu, bu müessesenin rasyonel bir $ekilde i$letilemedi%inin de-
lilidir. Max Torenburg yine bu mevzuda, eserinde birçok $eyler söylemi$, ocaklara 
Etilerden kalma, $ekilde i$letildi%ini ifade etmi$ kömürler elle ve iptidai vasıtalarla 
çıkarılmı$tır. Bu müessese memlekete faydalı olacak $ekilde çalı$aca%ı yerde mu-
rakabesiz çalı$ılarak i$in zararla kapatılmasına sebebiyet verilmi$tir. Müesseseyi 
idare edenler i$i ıslah yerine kendi mensupları arasında 30-40 bin liraya mal olan 
ziyafetler vermi$lerdir. Bunların birço%u aramızdadır.

Muhterem arkada$lar, köy ve köy kalkınması dâvası Demokrat Parti Hükü-
meti programında yer almı$ bulunmaktadır. Birçok arkada$lar bu mevzu üzerinde 
konu$tular. Sayın Faik Ahmed Barutçu, tatbik etti%imiz politika memlekete refah 
sa%lamı$tır diyor. Kendisi Karadeniz Bölgesinden Milletvekili seçilmi$tir. Memle-
ketin zirai bakımdan en kötü durumda olan mıntakaları Do%u ve Karadeniz Bölgesi 
ziraatin en iptidai $ekilde i$ gördü%ü saha ve bölgelerdir. Do%u Anadolu köylüsüne 
ve Karadeniz halkına, esefle söyliyeyim ki, 25 yıldır hiçbir zaman yardım edilmemi$ 
ve kendi haline terkedilmek suretiyle arpa, bu%day ve darı ekmekten ba$ka bir zirai 
mahsul ekimine alı$tırılmamı$ ve ziraat sahasında plânlı ve programlı bir çalı$ma-
ya tesadüf edilmemi$tir. En çok ihmale u%rıyan mevzu, ziraat sahası ve köylümüz 
olmu$tur.

Bugün memleketin büyük bir ekseriyeti, umumiyet itibariyle, köylerde ya$ıyor. 
Köylümüz peri$andır, açtır dedi%imiz zaman Halk Partisi buna inanmadı ve daima 
reddetti. Açlık nerede var dedi. Demokrat Partiyi tutan ve ona rey veren, onu yü-
rüten ekseriyet köylüdür arkada$lar. !ktidarı Demokrat Partiye emanet eden yine 
köylü olmu$tur. Çünkü memleketin bünyesini te$kil eden köylüdür. Demokrat Par-
ti Hükümeti, programında köy ve köylünün kalkınmasını, tatbik edece%i program-
larla tatbikat sahasına koyacak, onun refah ve saadetini temin edecektir.

Buyurdular ki ormancılı%ımız, hayvancılı%ımız hakkında esaslı fikirler ileri sü-
rülmüyor. Kendilerinin bugüne kadar tatbik etmi$ oldukları ormancılık siyaseti, 
ba$larına iktidardan dü$mek gibi bir akıbeti getirmi$tir. Bu vaziyet, hiç olmazsa 
% 15 - 20 nispetinde kendilerine rey kaybettirmi$tir. Çünkü Halk Partisi iktidarı 
ne orman dâvasını anlamı$, ne köy dâvasını anlamı$ ve ne de bunlara hizmet et-
mek için fennî ve teknik imkânını elde edememi$tir. Orman i$letmelerini bünyemi-
ze sokmu$ olmakla bir hizmet etti%ine kani olan Halk Partisi iktidarı bu kanal ile 
memlekete büyük zararlar ika etmi$, milyonlarca liranın heba olmasına sebebiyet 
vermi$tir.

Buna mukabil Demokrat Parti programında ormancılı%a ayrılan yer küçük ol-
makla beraber bizler köyün içinden gelen, orman mıntakalarından gelen, dâvaya 
vâkıf, orman dâvasının nasıl halledilece%ini, mevcudolan sistemin bozuk oldu%unu 
ve bozuk olan bu halin nasıl ıslah edilece%ini bilerek seçilmi$ gelmi$ bulunuyoruz.



Hükümet kar$ısında ayrıca Demokrat Parti Milletvekilleri vardır, muhalefeti, 
yalnız muhalif parti mensupları yapamıyacaktır, murakabeyi yalnız muhalif parti 
mensupları yapmıyacaklardır; onların kar$ısında ayrıca Demokrat Parti Milletve-
killeri vardır ve ayrıca da bizi ve Meclisi murakabe edecek vatanda$larımız vardır.

Bir programda kusur bulunabilir. Recep Peker ve Hasan Saka Hükümetlerinin 
tanzim ettikleri programlarında birçok maddeler yer almı$ oldu%u halde bu mad-
delerin tatbik edilemedi%ini görmü$ bulunuyoruz, Bir program mufassal olabilir, 
fakat tatbik kabiliyeti yoksa neye yarar? Hükümet programı ile kabili tatbik olan 
hususu ele almı$ ve iyi bir $ekilde i$lemi$tir.

Muhterem arkada$lar; i$ ve çalı$ma hayatımıza gelince: Grev mevzuunu ele al-
mı$ bulunuyoruz. Bu mevzu üzerinde bilhassa maden havzasında çalı$mı$, hizmet 
ederek gelmi$ olan bizler bu dâva ile yakînen alâkalıyız. Demokrat Parti Türk i$çi-
sine hür sendikaları bir hak olarak tanıyacaktır. Fakat onların, bu hakkın verili$ini 
“Hiyanet” olarak tavsif etmelerine mukabil, biz bunu i$ ve çalı$ma hayatının zaruri 
bir neticesi sayıyoruz. Çünkü grev hakkı i$ ve çalı$ma hayatının zaruri bir icabıdır. 
Hürriyet rejimi demek olan demokrasi rejimimizde, birçok sahalarda hürriyet re-
jimini kabul edip de, onu çalı$ma ve i$ sahasında tanımazsak, bizzat demokrasiyi 
inkâr etmi$ olmaz mıyız? Bir müessese zararlı olabilir. Fakat o zararı bertaraf etmek 
mümkündür. Zaten biz grev hakkını ameleye de%il te$kilâtlanmı$ sendikalara tanı-
yaca%ız. Grev hakkını kullanmaya çalı$an bir sendika kendi bünyesine giren ame-
lenin grev imkânlarına malik olması için te$kilâtlanmasını $art ko$aca%ız. Hâlbuki 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı memleketimizde hür sendikalar te$ekkülüne ve 
bunların hür bir $ekilde çalı$malarına dahi imkân vermemi$tir. !$te Demokrat Parti 
iktidarının ilk tesis edece%i $ey memleketimizde kurulmu$ olan !ktisadi Devlet Te-
$ekkülleri bünyesinde yer almı$ olsun, dı$ında kalmı$ bulunsun bütün sendikalara 
hür bir mahiyet vermek ve onların çalı$masını siyasi cereyanlardan azade bulun-
durmak prensibi olacaktır.

!$çiye grev hakkı verilmekle memleket zarar görür diye söyleniyor.

Bu, bir mevzudur ki, kanunu huzurunuza geldi%i zaman büyük ve geni$ ölçüde 
münaka$a edilebilecektir. Yalnız $unu ifade etmekten çekinmiyece%im ki; Türk i$çi-
si milliyetperverdir, vatanperverdir. Bizim mü$ahedelerimiz onun en a%ır tahrikler 
kar$ısında bile milliyetperver ve vatanperverlik duygularından hiçbir zaman azade 
kalmadı%ını göstermi$tir. Grev hakkı memleketin menfaatlerine uygun olmıyan bir 
$ekilde kullanabilecek ne bir sendika, ne de Türk i$çisi tanımıyorum.

Muhterem arkada$lar; Demokrat Parti programında di%er bazı noktalara do-
kunuldu. Marshall Yardımı ile memlekette mucizeler yaratabilece%ine kani olan 
Halk Partisi iktidarı memlekette teraküm edecek olan sermayeyi hiç nazarı itibara 
almadan bütçe açıklarını dahi Marshall Yardımı ile kapatma yoluna gitti. Birazcık 
Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri, Demokrat Parti programdan ve huzurunuza 
getirilen Hükümet programından ilham alabilseydi ve bunu mütalâa edebilseydi 
yapaca%ı tasarruflar bu memlekette birçok imkânlar ve birçok i$ler ba$arabilirdi. 



Bir misal vermi$ olmak için söylüyorum. 1950 bütçesinde !çi$leri Jandarma Genel 
Komutanlı%ı. Emniyet Umum Müdürlü%ü bütçesi neydi arkada$lar, bilir misiniz? 
99 milyon lira. Zirai karaktere sahip olan Türkiye’mizde Ziraat Bütçesi ne idi arka-
da$lar, biliyor musunuz? 43 milyon lira.

Köylüye ve ziraate bu kadar önem vermiyen Halk Partisinin polis Devlet 
telâkkisine sahip olarak vatanda$lara itimat göstermemesi i$te onları bugünkü du-
rumuna dü$ürmü$tür. Hâlbuki ayni Hükümet vatanda$larına itimat etseydi, bu, 
!çi$leri, Jandarma Genel Komutanlı%ı ve Emniyet Umum Müdürlü%ü bütçesinden 
büyük tasarruflar yapar, oradan artıraca%ı paralarla hiç olmazsa ziraati takviye yo-
luna gidebilirdi.

Görüyorsunuz ki, bizi tenkid eden dünkü iktidar, muhalefet vazifesini de 
lâyikiyle yapmaktan mahrumdur.

Demokrat Parti ilk gününde iyi olmıyan bir alı$kanlıkla tenkide çalı$an mu-
halefet partisi bize hakikaten çok kötü bir miras bırakarak ayrılmı$tır. Tefti$ ve 
murakabe te$kilâtının kötü, gayrikâfi olu$u suiistimallere yol açtı. Senelerce Posta, 
Demiryolları, Devlet müesseselerimiz dahi sıkı ve devamlı bir tefti$e mâruz kalma-
dıkları için her çe$it suiistimaller alıp yürümü$tür. Demokrat Parti programında 
bu müesseseyi lâyikiyle i$letti%i gün memleketimizde a$ırı derecede bir suiistimal 
görülmiyecektir.

Muhterem arkada$lar, biz iktidarı yeni aldık. Arz etti%im gibi çok çalı$maya 
mecburuz.

Kıymetli arkada$larımın zamanını çok konu$makla israf etmek istemiyorum. 
Kısaca üzerinde durdu%um mevzular her halde Demokrat

Partinin muvaffakiyetine müessir olacak mahiyettedir.

Yeni Hükümeti programı ile millet huzurunda muvaffak gördü%üm gün, men-
subu oldu%um partinin muvaffakiyetine ben de i$tirak etmi$ olaca%ım. Ve muraka-
be vazifemi burada bir milletvekili olarak Hükümetin kar$ısında her zaman kuvvet-
le ifa edece%im.

BA$KAN — Osman Kapani.

KAPAN" (Osman - "zmir) — Muhterem arkada$lar; Hükümet beyanname-
sinde iktidarın hangi $artlar altında devralındı%ını ö%renmi$ bulunuyoruz.

Çizilen hazin tablo kar$ısında derin bir teessür duymamak elden gelmiyor. 
Türk Milletinin ezici bir ço%unlukla iktidar de%i$ikli%ine lüzum görmesinin sebep 
ve mânasını i$te bu acı hakikatlerin feryadında aramak lâzımdır.

Ezcümle 1950 yılı bütçesindeki 174 milyon liralık açı%ın taraflar arasında mu-
tabakata varmadan, 155 milyon lirasını Marshall Plânı yardımından kapamaya 
kalkmak. Tilkiyi avlamadan kürkünü satmakla ne farkı vardır? Eski iktidarın bu 
tedbirsizli%i, yeni Hükümetin omuzlarına büyük bir a%ırlık yüklemektedir. Mende-
res Hükümetinin, basireti sayesinde bu yükün hafifliyece%ini ümidediyorum.



Keza 2,5 milyara yakla$an Devlet borçlarının altından kalkmak muhakkak ki 
büyük bir gayrete ihtiyaç göstermektedir. Allah Menderes Hükümetinin yardımcısı 
olsun.

Vaktiyle tutulan yol o kadar yanlı$ ve hatalı idi ki, bugünkünden bir misli fazla 
borç bırakmadıklarına yine $ükretmek lâzımdır.

Muhterem arkada$lar; derhal $urasını ilâve edeyim ki, Menderes Hükümetinin 
programının yapıcı kısmı üzüntülerimizi da%ıtmaya kâfi gelmi$ ve gönüllerimize su 
serpmi$tir.

Bilhassa istihsal dâvasına verilen ehemmiyet istikbale huzurla bakmamızı te-
min, ediyor.

!kinci Dünya Harbinden zararla çıkan devletlerden birisi de Fransa’dır. Fransa 
iktisadiyatını kalkındırmak ve harbden evvelki vaziyetini elde etmek için Monnet 
Plânını tatbik etmi$ ve muvaffak olmu$tur. Bu plân gere%ince Fransa evvelâ mem-
leketin can damarlarını te$kil eden sanayii yeniden kurmak için beryeçhi pe$in 
harabolan endüstrisini tamir etmek suretiyle i$e ba$lamı$tır. Fransa daha ziyade 
sanayi memleketi oldu%u için elbette ki bu $ekilde hareket edecektir.

Bize gelince; harbe girmedik ama, iktisadi bakımdan harbe giren devletlerden 
daha geri bir durumda kaldık. Biz ziraat memleketi olmamız hasebiyle ilk önce millî 
ekonomimizin kayna%ını te$kil eden istihsal meselelerini öne almamız icabediyor-
du. Nitekim Menderes Hükümeti zirai kalkınmayı ön plâna almakla, millî iktisadi-
yatımızı yükseltecek ve ona mesut bir istikbalin kapılarını açacak sihirli anahtarı 
bulmu$ oluyor.

!lk defa olarak binanın in$asına çatıdan de%il, fakat temelden ba$lıyan bir Hü-
kümet programiyle kar$ı kar$ıyayız.

Nüfusumuzun, ekseriyeti 43486 adedi bulan köylerde ya$amaktadır. Kanaati-
mizce, köy ekonomisini geli$tirmezsek millî geliri artırmaya asla imkân hâsıl ola-
maz. Milletçe refah ve saadete ula$manın temel $artı, köylünün hayat seviyesini 
yükseltmek onun alın terinin mukabilini vermek ve idrak etti%i mahsulleri de%er 
fiyatiyle sattırmakla mümkündür.

Esefle söyliyeyim ki, geçen iktidar hükümetleri bu derdin çaresini bir türlü bu-
lamam ıslardır.

Mahsul fiyatlarının yükseli$i daima mahsulün köylünün elinden çıkıp muta-
vassıta geçtikten sonra vâki olmu$ ve müstahsil bundan faydalanmak imkânını bu-
lamamı$tır. Menderes Hükümetinin vaktinde alaca%ı tedbir ve isabetli kararlarla 
bundan sonra böyle bir vaziyete meydan vermiyece%ine katî kanaatim vardır.

Esaslı bir döviz kayna%ımız olan tütün meselesini halletmek bundan evvelki 
Hükümetlere müyesser olamamı$ ve tütün müstahsili her sene boynu bükük ve pe-
ri$an durumiyle ba$ba$a bırakılmı$tır. Yeni Hükümetin bu yaraya gereken merhemi 
bulaca%ını ümidediyorum. Köylüye ucuz faizli ve uzun vadeli kredi temin edilirken, 



kredi müesseselerinin dün oldu%u gibi birer iktisadi baskı yuvası olmaktan çıkarıl-
ması bir zaruretin ifadesidir.

Muhterem arkada$lar, köy kalkınır ve zenginle$irse köylü arzuladı%ı refaha ka-
vu$ursa, bugünkü benzi solmu$ bir millî ekonomi yerine, yüzünden sıhhat akan 
iktisadi bir bünyeye sahibolaca%ımıza $üphe yoktur.

Marshall Yardım Plânının zirai inki$afımıza büyük bir hız verdi%i tartı$ma gö-
türmez bir hakikattir. Fakat itiraf etmek lâzımgelirse bundan ancak mahdut bir 
kısım müstahsillerimiz faydalanmı$lardır. Küçük çiftçiye esaslı bir yardım, temin 
edilememi$tir. Menderes Hükümetinden ricam, bu yardımdan daha geni$ mikyasta 
istifade imkânları araması ve bilhassa küçük çiftçinin hayvan, pulluk gibi zaruri ih-
tiyaçlarını temin etmesidir. Bu hususta yalnız Marshall Plânına bel ba%lanmıyarak 
Hükümetin kendi membalarını da harekete getirmesi icabetmektedir.

Hükümet programında memnuniyetimi mucib olan bir husus da i$çi dâvasına 
verilen ehemmiyettir. Fakat bu mühim meselenin halli, kanaatimizce, her $eyden 
evvel asgari geçim seviyesinin tesbit edilmi$ olmasına ba%lıdır. Menderes Hükü-
metinden, ilmî bir istatistik yapılarak i$ hayatının buna göre ayarlanaca%ı vaadini 
alırsam bahtiyarlık duyaca%ım.

#imdiye kadar i$verenle i$çi arasındaki münasebetleri düzenliydi ve i$çinin 
meslekî haklarını koruyan mevzuat çok noksandır. !$çinin istikbali teminat altın-
da olmaktan çok uzaktır. Lokavt kanunen yasak oldu%u halde, bir kısım i$verenler 
mevcut kanunların bo$luklarından sızarak bunu fiilen tatbik etmek imkânını bul-
mu$lardır. !stihsal unsuru olarak çalı$maya sermaye ile aynı hakkı tanımak, hatta 
bunlardan daha zayıf olana el uzatmak modern Devlet telâkkisinin en tabiî bir ica-
bıdır.

!çtimai adalet ve tesanüt prensiplerinden mülhem, olarak Menderes Hüküme-
tinin i$ hukukumuza birçok yenilikler getirece%ine $üphe etmiyorum.

!htiyarlık Sigortası Kanunundaki kadın i$çilerimiz hakkındaki haksız hüküm-
lerin de%i$tirilmesini ve ücretli hafta tatili ile senelik istirahat hakkını tanıyacak 
kanun projelerinin Yüksek Meclise bir an evvel sunulmasını Menderes Hükümetin-
den rica ederim.

Bu arada i$çiye ucuz mesken temini hususunda yapılacak te$ebbüsleri büyük 
bir i$tiyakla bekliyorum.

Muhterem, muhaliflerimiz grev hakkını kâh keskin bir kılıç, kâh yivi $eddi 
bozuk bir silâh olarak vasıflandırmaktan hatta bir irtica olarak telâkki etmekten 
kendilerini alamamı$lardır.

Hâlbuki totaliter idareler müstesna bütün demokratik rejimlerde, grev hakkı, 
i$çinin en tabiî bir müdafaa silâhı olarak tanınmı$ ve kanunların teminatı altına 
alınmı$tır. Halk Partisi iktidarının i$çiye grev hakkını tanımaması kanaatimce bir 
prensip meselesi de%il, Türk i$çisine olan itimatsızlı%ının neticesidir.



Menderes Hükümetinin demokrasi prensiplerine uygun hareket ederek sırf 
meslekî hakların savunulması için grev hürriyetine bazı $artlar altında programın-
da yer vermesi, demokrasi idealinin pürüzsüz olarak tahakkuk etmesini ne kadar 
samimî olarak arzuladı%ının bir ifadesidir.

Muhterem arkada$lar;
Mimar güzel bir plân yapmı$ ve bizlere sunmu$tur. Meftunluk duymamak 

imkânsızdır. Yakın bir zamanda eserini ikmal ederek bizi muhte$em bir tablo seyir 
etmek bahtiyarlı%ına kavu$turaca%ın a eminim.

Yeni hükümet istihsal dâvası ve köy kalkınmasını tahakkuk ettirerek büyük 
$ehirlerdeki binaların gösteri$çi cazip refahı ile köyün sefil manzarası arasındaki 
tezadı kaldırırsa o zaman birbirinden ayrı iki Türkiye yerine aynı refah imkânlarına 
sahip bir Türkiye’nin mesut manzarasını görmek nasip olacaktır. Adnan Menderes 
Hükümetine itimat oyumu verirken büyük bir huzur duymaktayım. (Soldan, alkı"-
lar)

DO%AN (Avni - Yozgad) — Muhterem arkada$lar; Cumhuriyet Halk Partisi, 
hükümet programı hakkındaki görü$ünü bildirmi$tir. Ben bunun dı$ında sonradan 
hadis olan bir iki nokta üzerinde mütalâa beyan edece%im:

Millet Partisi namına konu$an Sayın Osman Bölükba$ı, hükümet programında 
yer alan “bir devri sabık yaratmıyaca%ız.” cümlesini $u mânada izah ettiler. Yani 
iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti, kendisinden evvelki Cumhuriyet hükü-
metlerinin yaptı%ı “kötülükleri, suçları bir süngerle silmek mi istiyor?” dediler. Hü-
kümetin programında kullanılan bu cümlenin ihtiva etti%i $ümul ve mânayı bil-
miyorum. Fakat bir Halk Partili olarak kötülü%ü, namussuzlu%u, suçu tervice asla 
müsamahalı olmadı%ımızı arz etmek isterim. (Sa!dan, bravo sesleri alkı"lar)

E%er suç varsa, iktidar partisinin bunu nizam içerisinde takibetmesi borcu ol-
du%u gibi, biz de yanında takdirkârı olmaktan ba$ka bir $ey yapmıyaca%ız. (Sa!dan, 
bravo sesleri)

!kinci nokta: Bir arkada$ımız çok mütekâmil, $ekilde bir seçimden sonra mil-
letin hakiki, mümessilleri olarak bulundu%umuz bu Meclisin mazisini inkâr etti ve 
birinci Cumhurba$kanı olarak Sayın Celâl Bayar’ı tevsim etti.

Arkada$lar; hiçbir $ey kaya kovu%undan çıkmaz, devirler tekâmülle olur. Bizim 
inkılâbımızın çe$itli merhaleleri vardır. !stiklâl ile ba$lıyan bu merhalede bütün va-
tanda$, kadın, erkek, köylü, sınıf farkı olmaksızın hepsinin bir $eref payı. vardır. O 
bittikten sonra muhtelif Meclisler, bu memlekette millete maledildi%ini hepimizin 
ifade etti%i büyük inkılâplar yapmı$tır. E%er bütün bunlar yok ise ve siz me$ru olan 
Meclisin me$ru bir kanunu ile intihap edilmemi$seniz bunun bir mânası kalmaz.

Bu itibarla varlı%ınızın ve memleket kurtulu$unun hikmetinde en büyük âmil 
olan, Büyük Atatürk’ün inkâr edildi%ini cami zaferle bir sermest söyliyebilir.

Fakat ben eminim ki, $imdi Atatürk’ün ikametgâhı olan Çankaya’da bulunan 
Üçüncü Cumhurba$kanı da bu inkârdan benim kadar ıstırap duymu$ olacaktır. 
(Sa!dan bravo sesleri)



Aziz arkada$lar, üçüncü noktada sözlerim $u noktaya münhasır kalacak.

Ölmeden ya$amak çok iyi bir $eydir. Biz uzun devre hükümet yapmı$ insanla-
rız, i$lerimiz var, tenkid edebirsiniz. Sizinki ise. henüz yeni ba$lıyor.

Temenni ederim ki, eksiksiz i$ göresiniz. Bu, millet hesabına büyük bir bahti-
yarlık olur.

Ancak Cumhuriyet Haliç Partisine verilen üç milyon reyin para ile verildi%i-
ni ifade eden bir arkada$ımızı gördüm. Seçmenlerin yüzde 40’ına tekabül eden ve 
kendi aziz milletinin bü evlâtlarını para ile reyini satan küçük insanlar olarak temsil 
etmesini insafla kabili telif görmedim, barit buldum. Buna sizin de i$tirak etmiye-
ce%inize emniyetim vardır. (Sa!dan alkı"lar.)

TEK"L (Füruzan - "stanbul) — Muhterem arkada$lar, iki gün Önce Yüksek 
Huzurunuzda okunmu$ olan Sayın Menderes Hükümetinin programı hakkında 
söyliyecek sözlerim vardı. Ancak bunları benden evvel konu$mu$ olan kıymetli ar-
kada$larım ifade ettikleri için kısmen söylemiyece%im. Buna mukabil Sayın muha-
lefet partisinin Muhterem Barutçu ifadesiyle söyledi%i bazı sözleri notlarına ilâve 
etmek mecburiyetinde kaldım.

Dikkati çeken ilk nokta $udur: Muhterem arkada$larımı 14 Mayıs gününün 
milletin hakiki iradesini ilk defa olarak temsil etti%ini belirttikleri bu seçime, mu-
halefet cevaben, bunun, böyle olmadı%ını iddia etmi$tir, demi$tir ki, bu, millet ira-
desinin daha mütekâmil bir usul ile tahakkukudur.

Arkada$lar, daha mütekâmil bir usul ile tahakkuku, ise, ondan evvelki merhale 
ile bunu mukayese etmek icabeder. 1946 seçimleri ile 1950 seçimleri arasındaki 
fark zannederim ki ve mâkul tabiî bir seyir icabı de%ildir. 1946 ile 1950 seçimle-
ri mukayese edilemez. Bundan dolayı bu, do%rudan do%ruya milletin ilk defa vâki 
olan iradesinin tecellisidir. Bunda !lendeniz ısrar etmekte fayda buldum.

!kinci nokta da $udur arkada$lar; Sayın Menderes programının bidayetinde 
olan tenkidleri daha do%rusu te$rihi, içinde bulundu%umuz vaziyetin izahını, mu-
halefet partisi aldı, $ümullendirdi, ifadede bulunmıyan tazammumlara kadar gö-
türdü. 1920 senesine kadar indi ve esasen kendili%inden bu ifadelerle gidilemiye-
cek, inilemiyecek bir devri hatırlattı. Ba$ka bir tâbirle ifade edeyim bunu Atatürk 
inkılâplarına kadar götürdü. Arkada$lar, biz tenkidlerimizi hiçbir zaman Atatürk 
inkılâplarına tevcih etmedik. Atatürk inkılâpları içinde biz de ya$adık. O inkılâplara 
biz de i$tirak ettik. #unu bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki; bugün muhalefette 
bulunan Cumhuriyet Halk Partisi zaman zaman ve sık sık inhisarcılık zihniyetini 
buraya, kadar götürmektedir. Bu inhisarcılık zihniyetinden kendilerini kurtarma-
larını canı gönülden arzu ederiz. Atatürk inkılâpları hiçbir partinin de%il, Türk Mil-
letinin inkılâplarıdır. (Alkı"lar) Ve biz bilhassa Atatürk’ün kaybolma, tehlikesiyle 
kar$ı kar$ıya bulunan izinin kaybolmaması için kurulmu$ olan ve o izde yürümekte 
bulunan bir partiyiz. Atatürk. inkılâplarını tahakkuk ettirmek için kurulmu$ bir 
partiyiz. Buna bilhassa i$aret etmeyi yerinde buluyorum.



Devlet kapitalizminden bahseden programla muhalefet partisi, devlet kapita-
lizminin, $ahsi te$ebbüsü inkâr eden bir sistem oldu%unu, fakat C.H.P. sistemlerin-
de $ahsi te$ebbüsü inkâr etmek olmadı%ını ifade buyurdular.

Lâfazan, C.H.P. hükümetleri hiçbir zaman $ahsi te$ebbüsü inkâr etmemi$ler-
dir. Ancak fiiliyat tamamen bunun, tersi olmu$tur. #ahsi te$ebbüs, hiçbir zaman 
kendisini bir emniyet kar$ısında bulmamı$tır. Bunu da itiraf etmek lâzımdır.. Bunu 
itiraf etmek lâzımdır, çünkü, bütün bunları unutmamak, bir hatayı seve, seve kabul 
etmek ve bundan sonra da bunun devamına saik olacak zihniyetin içinde bulunma-
dıklarını ifade bakımından lâzımdır.

Arkada$lar, $imdiye kadar serbest te$ebbüsün daima devlet rekabetinin imti-
yazı ile kar$ı kar$ıya bulunması bir hakikattir. Devlet rekabetinin imtiyazlı oldu-
%u, memleketi gezmi$ görmü$ ve tetkik etmi$ ve nihayet raporunu vermi$ olan bir 
Amerika’lı mütahassısın ifadesinde de vardır. Demektedir ki: Türkiye’nin tealisi ve 
terakkisi her $eyden evvel devletin serbest te$ebbüs erbabına kar$ı keyfî ve indî 
kararlardan kaçınması ve serbest te$ebbüs yanında ancak e$it haklarla rekabet et-
mesiyle mümkündür. !$te Sayın Menderes’in programında biz bu havayı ve zihni-
yeti gördü%ümüz için memnunuz, mesuduz. Serbest te$ebbüs erbabına artık saha 
açıktır, bir emniyet sahası vardır ve bu emniyet sahası içinde elbette ki, neticeler 
feyizli olacaktır.

Sayın muhalefet sözcüsü dı$ ticaret i$lerine temas ederek, bunda vuzuh bulun-
madı%ını belirttiler. Efendim, dı$ ticaret i$lerimizde uzunboylu bir plân ve prog-
ram sunmak imkânsızdır. Dı$ ticaret i$lerimizin istikrar bulaca%ını ifade etmek 
maksadiyle Menderes programında her $eyi ifade etmi$tir. Çünkü bugüne kadar 
dı$ ticaret i$lerimizin aksaması, büyük ölçüde, bu sahada istikrarın mevcud olma-
masındandır.

Arkada$lar, $imdiye kadar dı$ ticaret i$lerimiz üzerinde parti görü$lerine, par-
ti programları icaplarına göre, de%il, fakat de%i$en bakanların dü$üncelerine göre 
mütemadiyen de%i$iklikler yapılmı$tır. Bu itibarla dı$ ticaret rejimimiz daima ak-
samaktadır. Bundan sonrası için dı$ ticaret rejiminde etraflı olarak yapılacak olan 
plân, bir bakanın yerini di%er bir bakana bırakması neticesinde de%i$ecek bir plân 
olmayacaktır ve müstekar kalacaktır. Biz, bunu böyle ümidediyoruz.

Sayın muhalefet sözcüsünün sözleri arasında gençli%e taallûk eden bir nokta 
vardır. Onda, hükümetin programında, geçen sözleri, gençli%i rencide edecek sözler 
olarak tavsif etmeye kadar varmı$lardır. Biz kendilerine daima bu yolda, millî ve 
mânevi faziletler yolunda çalı$malarını tavsiye ederiz. Fakat bu anların bu haslet-
lerden mahrum, olduklarını göstermez. Biz böyle bir $ey dü$ünmedik ve program-
da da böyle bir ifadede bulunmadık. Gençlik her zaman Demokrat Parti ile beraber 
olmu$tur. Her zaman ona sempatisini göstermi$tir. Bizim dile%imiz, Demokrat Par-
tinin yanında bulunan di%er partilerin, de en az Demokrat Parti kadar gençlikten 
teveccüh ve sevgi görmeleridir. O itibarla, söylemedi%imiz, dü$ünmedi%imiz birta-
kım sözleri bize isnad etmek yolunda fazla ısrar etmemelerini halisane tavsiye ede-



rim. Bu tavsiyemi iyi çalı$mamız, gençli%e kar$ı tam olarak vazifemizi yapmamız ve 
ona iyi olan duygularımızı izhar etmemiz bakımından lüzumlu telâkki ediyorum.

Arkada$lar; arkada$larca temas edilen noktalardan birisi de üniversite i$leridir. 
Bugün üniversitemize destek olan liselerimizde büyük noksan olarak beliren $udur: 
Liselerde yeti$en gençlerimiz gönül ister ki, kendi dillerine, ana dillerine tam vukuf 
ve tasarruftan sonra, ona iyice tasarruf ettikten sonra, bir hayat adamı olarak yeti-
$ece%ine göre, beynelmilel i$ münasebetlerine giri$eceklerine veyahut üniversiteye 
geçip yine akademik kariyerlerini tamamlamak zorunda bulunduklarına göre, bir 
ecnebi lisana da vâkıf olmaları $arttır. Bugün bütün dünyada, beynelmilel lisanlar-
dan birisine, kendi lisanına iyice tasarruf ettikten sonra, vâkıf olmak bir zaruret 
halindedir, arkada$lar. Maalesef $imdiye kadar gördü%ümüz vaziyet, lise çalı$mala-
rında bu yol daima aksak bir halde yürümü$tür. Üniversiteye geçen gençler daima 
bu noktada aksaklık göstermi$lerdir; Akademik çalı$malar dilenildi%i kadar verimli 
ve neticeli olamamı$tır. Bu itibarla maarif faslına dikkat edilmesini ve lâyık oldu%u 
ehemmiyetin verilmesini halisane tavsiye etmek zaruretini duyuyorum.

Arkada$lar, muhalefet sözcüsü bir de verem âfetine temas ettiler ve elediler ki, 
yatakları artırdık ve daha da artırmak yoluna gidiyorduk.

Muhterem arkada$lar; verem, âfetini önliyecek tedbir, takdir buyurursunuz 
ki, yalnız yatakları artırmak, hastanelerde fazla yatak temin etmek delildir. Bun-
dan sonraki hükümetlerden ümit ve temenni ediyorum ki, bu mevzuu bu $ekilde 
anlamayacaklardır. Esasen programda iktisadi problemlerle bunun yakın alâkası, 
vardır. Verem âfetini önlemek; açlı%ı, yoksullu%u önlemekle kabildir. Yatak adedi-
nin artırılması sadece ve sadece âfetin sürüp gitmesine, ilerde daha hazin tecelliler 
getirece%ine inanmaktır.

Biz her $eyden evvel iktisadi problemin tam ve kâmil bir surette memleketin 
sıhhat dâvasını halledecek $ekle girece%ine inanıyoruz.

Bir küçük nokta daha vardır ki, muhterem arkada$lar, onu da arz ettikten son-
ra yüksek huzurunuzdan çekilece%im.

Muhalefet sözcüsü muhterem, arkada$ımız programda Beden Terbiyesi i$ine 
temas edilmedi%ine i$aret buyurdular.

Arkada$lar, bu, maarif dâvasının içinde elbette kendili%inden vardır. Fakat 
bundan evvelki hükümetlerin bu yolda sarf ettikleri gayretler ve bu yolda vardıkları 
neticelerin bir ifadesi demek olan bir tasarının henüz Büyük Millet Meclisine gel-
medi%ini söylemek ve bu tasarıyı övme yoluna gitmek, bizce pek isabetli bir !ddia 
de%ildir.

Mesut bir netice olarak bugün Büyük Meclisin de, bu dâva u%runda çalı$mı$ 
ve bu dâva u%runda çok emek vermi$, bu dâvanın ıstırabını duymu$ arkada$larınız 
vardır, zamanı gelince göreceksiniz, bu arkada$larınız bu mevzuu ele aldı%ı zaman; 
bu mevzuu konu$tukları zaman, $imdiye kadar yapılan $eylerin ne kadar kifayet-
siz, hattâ ne kadar zararlı $ekilde oldu%unu size ispat edeceklerdir. O itibarla prog-



ramda fazla temas edilmemi$tir, dedikten sonra bundan evvelki hükümetin bu i$i 
muvaffakiyetle yaptı%ını söylemek yanlı$tır. Bunu tashih etmelerini kendilerinden 
halisane rica ederim. Buradaki arkada$larımız nasıl yapılaca%ını kendilerine göste-
receklerdir.

Arkada$lar, sözüme ba$larken ifade etti%im gibi birçok hususları kıymetli arka-
da$larımız açıklamı$ bulunuyor. Bundan sonra da konu$acak daha birçok arkada$-
larımın bulundu%unu zannediyorum. Bu itibarla Yüksek Huzurunuzu daha fazla 
i$gal etmiyece%im, hepinizi hürmetle selâmlarım.

BA$KAN — Arkada$lar; saat yirmiyi otuz be$ geçiyor, daha muhtelif partiler-
den 23 arkada$ söz almı$ bulunmaktadır. Bunlar da konu$tuktan sonra hükümet 
cevap verecektir. Ye belki ondan sonra, da görü$meler devam edecektir.

Bu bakımdan Cuma, günü saat 15 te devam, etmek üzere Birle$ime son veri-
yorum.

Kapanma saati: 20.36
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BA$KAN — Bugünkü birle$imi açıyorum.
!stanbul Milletvekili Adnan Menderes’in Kurdu%u Hükümetin Programı Üze-

rinde Görü$meler (Devam)
BA$KAN — Hükümet Programı üzerinde konu$malar devam edecektir. Söz 

istiyen Samet A%ao%lu’dur.
A%AO%LU (Samet - Manisa) — Muhterem arkada$lar, Hükümetin Progra-

mını dikkatle dinledik. Arkasından muhalefet sözcüsünü gene ayni dikkatle dinle-
dik. Program hakkında görü$lerimi açıklamadan evvel muhalefetin tenkidlerinin 
zayıf ve renksiz oldu%unu söylemek mecburiyetindeyim. Neden zayıf? Neden renk-
siz? Neden mütereddittir? Bunun sebebi üzerinde dü$ündüm. Vardı%ım belliba$lı 
netice $u oldu arkada$lar:

Dün ayni saflarda biz muhalif vaziyetteydik. Fakat o zaman biz taptaze, yep-
yeni, kuvvetli bir fikrin, demokrasi ve hürriyet fikrinin mümessili olarak muhalefet 
safındaydık. Bugün bu fikir muzaffer olmu$tur, iktidara gelmi$tir.

Kar$ımızdaki Sayın muhalifler o halde fikir olarak tek parti devrinin, $ef siste-
minin müdafii halinde bulunuyorlar. Bu kadar yıpranmı$ bir fikrin müdafaası u%-
runda yapılacak tenkidler de elbetteki bu kadar renksiz, bu kadar zayıf olabilirdi 
arkada$lar. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten sonra Hükümet Programının muhte-
vasını te$kil eden iktisadi, malî, içtimai bütün meseleleri bir çerçeve içine almı$ 
olan hukuki bir manzume içerisinde içtimai ve felsefi bir telâkki içerisinde mütalâa 
etti%imi arzedeyim, arkada$lar.

Bu program mahiyeti itibariyle bize neyi ifade ediyor?
Yeni iktidar her $eyden evvel memleketin umumi manzarasını tesbit etmi$tir. 

Umumi manzarayı tesbit ederken de en yüksek bir cesaret göstermi$tir. Bu umumi 
manzara nedir?

Yeni iktidar, millet ve devlet mesuliyetini ele alırken, idarenin tek parti siste-
minin bütün kusurlariyle malûl oldu%unu ispat etmi$tir. Kapitalist, inhisarcı, kır-



tasiyeci bir devlet tipinin vücut buldu%unu göstermi$tir. Gösteri$ ve alayi$in bütçe-
den ba$lanarak en ufak devlet hizmetlerine kadar nüfus etti%ini anlatmı$tır.

Program Devletimizin uzun yıllar zarfında mâruz kaldı%ı bu kusurları tesbit 
ettikten sonra yine aynı cesaretle, aynı hukuki ve felsefi görü$ içinde bunların teda-
vi çarelerini göstermi$tir.

Program bize diyor ki, yalnız kanunlarımızı de%il, itiyatlarımızı ve telâkkilerimizi 
de de%i$tirece%iz.

Anayasadan ba$lıyarak bütün kanunlarımızda, vatanda$ ve insan, tekrar edi-
yorum, vatanda$ ve insan haysiyet ve $erefine muhalif, hak ve hürriyetine muhalif, 
bütün kayıtları kaldıraca%ız. Program bir devri sabık yaratmıyaca%ız, diyor. Bu, el-
bette ki, suçluları affedece%iz demek de%ildir. (Bravo sesleri alkı"lar)

Fakat bu memlekete yeni bir siyasi ahlâk telâkkisi getirmek, komitecilik ve 
dedikodu devrine nihayet vermek, gayrimesul insanların perde arkasından devlet 
idaresini elinde tutmak devrine nihayet vermek demektir. Bu, kar$ılıklı saygıya da-
yanan do%ru, açık, fikir mücadelesi etrafında siyasi bir hayatın do%ması demektir. 
Adnan Menderes Hükümetinin programı, her$eyden evvel büyük bir inkılâp oldu-
%unu gösteren tarihî bir vesikadır. Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten sonra 
yine muhalefetin tenkidlerine dönece%im. Daha evvel bir noktaya i$aret etmek 
mecburiyetindeyiz. O nokta $udur: Adnan Menderes Hükümetinin programında 
tenkidlerin acı oldu%u bir hakikattir. Elbette acı olacaktır. Fakat tenkidlerimiz hiç-
bir zaman $ahıslara müteveccih de%ildir. Dün oldu%u gibi $imdi de bu mücadeleyi 
$ahıslar üzerinde toplamıyaca%ız. Hiçbir zaman $ahıslar üzerinde toplamak sure-
tiyle mücadelemizin azamet ve asaletini küçültmiyece%iz. (Soldan alkı"lar)

Arkada$lar; Hükümet programının vasıfları nelerdir? Birinci vasfını sözüme 
ba$larken arzettim. Derhal ilâve edeyim ki, bana göre muhalefet partisi sözcüsü-
nün sözleri bir Hükümet programının tenkidi de%ildir. Bazı arkada$lar buna bir 
müdafaaname dediler, bendenizce bu bir müdafaamame de de%ildir. Buna olsa olsa 
bir mazeretname ismini verebiliriz. Neyin, mazereti? Dikkat ediniz ne diyorlar! Di-
yorlar ki; bize hiçbir i$ yapmadınız diyorsunuz halbuki bakınız biz $u i$leri yaptık. 
Fakat Adnan Menderes Hükümetinin programında dünkü iktidara hiçbir $ey yap-
madınız denmemi$tir. Yalnız dünkü iktidara denmi$tir ki; memleketin size açmı$ 
oldu%u imkânlarla katiyen mütenasip olmıyacak kadar az i$ gördünüz. (Bravo ses-
leri) Siz, memleketin size açmı$ oldu%u imkânlarla hiçbir zaman telif edilemiyeeek 
kadar hatalı i$ gördünüz. (Bravo sesleri)

Arkada$lar; buna kar$ı muhalefetin Sayın sözcüsü yine mazeretnamesinde di-
yor ki; “!nsaf ediniz bir Millî Mücadele ve onu takiben birçok inkılâplar vücut buldu, 
arkasından da ikinci Cihan Harbine kadar Akdeniz’in büyük bir devletinin tehdidi 
altında bulunduk.” Arkada$lar; Millî Mücadeleden beri 30 senelik bir devir geçti, bu 
mazeretler 30 senede yapılan i$lerin kifayetsizli%i için kâfi de%ildir.

Arkada$lar; muhalefet partisinin Sayın sözcüsü tenkidlerine ba$larken $öyle 
bir mütalâada da bulundular; diyorlar ki, Hükümet programı bundan evvelki Mil-



let Meclislerini bir tarafa bırakarak, siz 9’ncu Büyük Millet Meclisi azalarını hakiki 
milletvekili diye vasfetmektedir bu hatalı bir hukuki görü$ün ifadesidir, diyorlar.

Arkada$lar; tebarüz ettirmek lâzımdır ki Demokrat Parti hiçbir zaman Türki-
ye Büyük Millet Meclisi mefhumu ve müessesesini gayrime$ru addetmedi. Fakat 
arkada$lar, derhal itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, bu mefhumun içerisinde mil-
letvekilli%i vazifesini görmek üzere bundan evvel $u sıralara gelmi$ olan insanların 
hiçbir zaman milletin reyile gelmi$ oldukları da iddia edilemez. (Soldan; alkı"lar) 
Fakat bunu yalnız biz söylemiyoruz, bizzat kendilerinin en yüksek ve en muhterem 
$ahsiyetleri de dün $urada, burada 1946 yılına kadar biz gizli seçim, aleni tasnif 
nedir bilmiyorduk, yeni bir devreye ba$lıyoruz diye söylemiyorlar mı idi?

O halde bu ifade ile Menderes programının ba$ındaki görü$ ve ifade arasında 
farkı nedir, arkada$lar?

Arkada$lar; Sayın muhalefet sözcüsü yeni bir devir ba$lamı$tır, devir 1923’te 
ba$lıyan Cumhuriyet devridir diyor. Arkada$lar, hakiki Cumhuriyet için mücadele 
eden bizlere kar$ı böyle hitap edilmemesi gerekirdi. Çünkü onlarda bizim kadar bi-
lirler ki, Cumhuriyet ismi altında - Millet kürsüsünde açık konu$alım - istibdatlar, 
korkunç istibdatlar kuruldu%unu tarih yüzlerce misallerle göstermektedir. (Soldan 
alkı"lar) Hepimiz itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki bizde de Cumhuriyet adı altın-
da tek $ef, tek parti sistemi yani Cumhuriyetten ba$ka bir sistem fiilen cari olmu$-
tur. O halde yeni bir devir ba$lamı$tır ve hepimizin olan yeni bir devir ba$lamı$tır. 
Bu, yalnız Demokrat Partinin, $u veya bu partinin de%il; bütün partilerin devridir. 
Bütün memleket için yepyeni bir devir ba$lamı$tır, Cumhuriyet devri ba$lamı$tır. 
Bu, inkâr edilebilir mi?

Bir noktaya daha i$aret edece%im. Niçin Sayın muhalefet sözcüsü 1946 seçim-
lerinden bahis ettiler? Bu seçimlerin, Türk Milletinin vicdanında, dima%ında ne ka-
dar hazin hâtıralarla, ne kadar silinmez acı hâtıralarla yazılı oldu%unu bilmiyorlar 
mı? Kendilerinden rica ediyorum, $u mukaddes çatı altında bu acı hâtıraları hatır-
latmasınlar. Biz bu acı hâtıraları ensali âtiyeye demokrasi ve hürriyet mücadelesi-
nin mebdei olarak göstermek için daima muhafaza edece%iz. Fakat aynı zamanda 
da bu hâtıraları yaratan zihniyetin bir daha hortlamasına meydan vermiyece%iz. 
(Alkı"lar)

Geçmi$i inkâr ediyorsunuz diyorlar. Kim inkâr ediyor? O geçmi$ ki, bütün 
inkılâplariyle Türk Milletinindir. Adnan Menderes, programında sarahaten biz 
inkılâpları mahfuz tutaca%ız diyor. Bu ifade geçmi$in hiçbir zaman inkârı demek 
de%ildir.

Biz bütün Cumhuriyet devrini müdafaa edece%iz, diyorlar. Arkada$lar, Cumhu-
riyetçilere kar$ı Cumhuriyet devri müdafaa edilemez. Sayın sözcünün bu sözlerini 
bir sürçü lisandan ibaret addediyorum.

Birkaç noktaya daha temas edece%im; iç ticaret politikası tesbit edilmemi$tir, 
buyurdular. Program meydandadır. Program sarahaten diyor ki; fertlerin serbest 
çalı$masına beyhude engel olan bütün kayıtlar kaldırılacaktır, inhisarlar asgariye 



indirilecek bir kısım lüzumsuz Devlet i$letmeleri hususi te$ebbüslere devredilecek-
tir.

!$te ne yaptı%ını bilen ve vatanda$ hak ve hürriyetlerine, mülkiyet ve serbest 
çalı$ma esasına riayet etmek istiyen bir Hükümetin iç ticaret politikası bundan ba$-
kası olamaz.

Bunun dı$ında bir iç ticaret politikası, tahditler, fiyat tesbitleri tevzi sistemleri 
politikasıdır. Biz ona nihayet vermek istiyoruz. (Soldan bravo sesleri)

Muhalefetin Sayın sözcüsü daha ileri gidiyor, diyor ki, devletçili%imizi devlet 
kapitalizmi ile itham ediyorsunuz, halbuki devlet kapitalizmi hususi te$ebbüsle-
ri inkâr etmek demektir. Aflarına ma%ruren izah edece%im, ne devlet kapitalizmi 
kendilerinin tarif ettikleri, ne de devletçilik kendilerinin tasavvur ettikleri gibidir. 
Devlet kapitalizmi, devletin vatanda$larla ticaret sahasında rakip hale gelmesi tica-
ri kâr gayesi gütmesi demektir. Halk Partisi Hükümetleri zamanında devlet ticaret-
te, ticari sahada vatanda$larla rekabet haline gelmi$, yani devlet kapitalizminin en 
tipik misalini vermi$tir.

Devletçili#e gelince:

Devletçilik; bir nebze nazariyeye girmeme müsaade ediniz bütün istihsal vası-
talarını ve mülkiyet haklarını, fertlere ancak en büyük kuvvet addetti%i, Devletin 
bir memuru sayarak vermektedir. Bunun en güzel ve tipik misalini fa$ist !talya gös-
termi$tir.

Soruyorum arkada$lar, Cumhuriyet Halk Partisinin devletçili%i bu mudur? 
E%er bu ise diyece%imiz yoktur arkada$lar.

Programda iktisadi i$lerin bir plâna ba%lanmadı%ı söyleniyor. Bu plân mefhu-
mu garip bir mefhumdur. Plândan e%er birtakım fabrikaları geli$i güzel yan yana di-
zerek, milletin takatini, maliyetleri hesaplamadan, esaslı mahreçlere dayanmadan, 
meydana getirmek ise, yine e%er plândan maksat 10 - 20 sene müddetle hükümet 
mesuliyetini ve Büyük Millet Meclisi murakabesini kaldıracak, yok edecek taahhüt-
lere girmek ise böyle bir plân mefhumu bizden çok uzaktır. Bu, ne Anayasamızla 
ne de parti telâkkimizle ve ne de memleketin umumi masraflariyle kabili teliftir. 
Fakat buna mukabil arkada$lar, plândan maksat memleketin iktisadi kalkınmasını 
muayyen bir istikamete götürmek için hazırlanmaksa bu mânada plân, Menderes 
Kabinesi programının 8’nci sayfasında sarahaten ifade edilmi$tir. Programı tetkik 
için iki günlük bir müddet verildi%i halde gözden kaçırmı$lar ve zühul etmi$lerdir.

Arkada$lar, grev meselesi, en çok hayretimizi mucip olan noktalardan biri de 
budur. Diyorlar ki: Demokrat Parti Hükümeti grev meselesi üzerinde kaçamaklı ko-
nu$maktadır. Demokrat Partinin Türk i$çisine bu en tabiî hakkını vermek isterken 
bu hakkın fenalı%ından $iddetli bir lisanla bahsedenler, aradan zaman geçtikten 
sonra, seçim propagandası için, bu nu biz de ilerde dü$ünece%iz diyenlerin Hükü-
met programında grev hakkında açık fikirler kar$ısında kaçamaklı konu$uyorsunuz 
demeleri, garip bir konu$ma sayılabilir. (Soldan bravo sesleri’)



Bir kaçamak varsa o da ancak kendilerindedir.

Hükümet, programında, memleketin huzur ve sükûnunu bozmadan hiçbir 
siyasi gayeye alet olmıyacak $ekilde, Türk i$çisinin grev hakkını yerine getirmeyi 
taahhüt etmi$ bulunuyor ve behemahal getirece%iz arkada$lar. (Soldan bravo sesleri, 
alkı"lar)

Arkada$lar, iki noktaya daha ili$ece%im.

Programda maarif hakkında yazılmı$ olan sözleri göstererek, gençli%i aleyhi-
mize tahrik eder mahiyette, 30 yıldan beri mânevi kıymetlerden mahrum nesiller 
yeti$tirildi%i iddia olunuyor diye feryat ediyorlar. Menderes programında böyle bir 
iddia yoktur. Fakat $unu iddiaya da hepimizin hakkı vardır: Gençlik mânevi ve fikrî 
rehberlerden mahrum bırakılmı$tır. Bu memleket gençli%i bütün bu mahrumiyete 
ra%men âsil kalbinde yaktı%ı ate$li cevheri yüksek bir milliyetçilik a$kiyle, en ileri 
bir insaniyet ve hürriyet a$kiyle kendi kendine üfliyerek parlatmı$tır. (Alkı"lar)

Arkada$lar Halk Partisi Sözcüsünün çok uzun tenkidlerinde, mazeretnamesin-
de üzerinde durmak istedi%im noktalar bunlardan ibarettir.

Bir ba$ka muhalif partinin sözcüsü burada zahiren, dünkü iktidara, hakikatta 
bugünkü iktidara müteveccih hücumlarda bulundu ve iki yıldan beri mütemadiyen 
memleketin her tarafında söylediklerini bir kere de huzurunuzda tekrarladı. Türk 
Milleti bu sözleri duya duya 1950 seçimlerinde hükmünü verdi. Bu hüküm $udur: 
487 milletvekilinden mürekkep Yüksek Meclisinize ve Millet Partisinden bir tek 
milletvekili girebilmi$tir. Bu kadar büyük ve yıkıcı cevap kar$ısında, benim söyliye-
cek bir sözüm yoktur. (Alkı"lar)

BA$KAN — Halide Edib Adıvar. (Alkı"lar arasında kürsüye geldi)

ADIVAR (Halide Edib - "zmir) — Muhterem Milletvekilleri, Demokrat Parti 
Programı bu kürsüden, tasvip yoliyle veyahut tenkid yoliyle, saatlerce nazarı dikka-
te alındı. Bugün bu mevzu üzerinde söylenecek pek az $ey kalmı$tır. Mamafih bazı 
noktalara az temas edilmi$ ve bir iki noktaya da hiç temas edilmemi$ oldu%u için 
müsaadenizle bunların üstünde biraz duraca%ım:

Evvelâ, dünyada yava$ yava$ zihniyeti çoktan gelmi$ geçmi$tir; fakat buna mu-
kabil çabuk çabuk zihniyetinin, mübalâ%a edildi%i takdirde ne kadar kötü neticeler 
verdi%i dünyaca malûm olagelmektedir, i$te bundan dolayıdır ki, iktidar Partisinin 
ilk Hükümetine, ihtisasa müstenit isabetli icraata geçmesi için, kâfi derecede za-
man ve fırsat vermek mecburiyetindeyiz. Her i$, aziz arkada$lar, hayat sahasında 
hata ve savapla olgunla$ır. En ideal programın söz sahasında sırf parlak ve mantıki 
olması o programın muvaffakiyetini mutlak temin etmez. Çünkü, hayat realitesi 
daima mantık usullerini takip etmi$ de%ildir. Hükümet, programında yapaca%ı i$-
lerin ana hatlarını çizmi$tir. Bazı yerlerde ve umumiyetle ecnebi matbuatı, bu ha-
taların Halk Partisininkinden pek ba$ka olmadı%ını, hattâ aynı oldu%unu iddia et-
mi$tir. Bu yazılmı$tır ve bu, bir dereceye kadar do%rudur, bazı sahalarda da do%ru 
olması tabiîdir. Çünkü millet iç ve milletlerarası bugünkü dünya nizamının evvelâ 
ba$ mesele olarak iktisadi tarafını ele alacak olursak görürüz ki, medeni dünyada 



az çok farklarla aynı istikamete do%ru yürünmektedir. Yani 19’ncu asrın mutlak 
surette liberal iktisadının bugünkü ve yarınki $artlar altında devam etmesi az çok 
zaruridir. O kadar ki, liberal iktisadın ana kayna%ı olan ve liberal iktisadın felsefe-
sini yapmı$ olan !ngiliz Liberal Partisi, umumi sıhhati ve asgari refah ve emniyeti 
temin için 19’ncu asırdan pek çok uzakla$mı$tır. Daha ileri gidiyorum: Bu Liberal 
partisinin ve dünya liberallerinin arasında en ön safta bulunan Beveriç’de, milletin 
her ferdinin, ana karnından mezara kadar bu sahada emniyet altına alınmasına 
matuf dünya çapında me$hur bir plânı ortaya atmı$tır. Eminim ki, hepiniz bu plânı 
benden daha çok iyi bilirsiniz.

Gene bu sahada çok titiz olan Amerikalıları ele alacak olursak, Ruzvelt’in vak-
tiyle (New -Deal) yeni tevzi ismi altında ortaya attı%ı icraat, bugün! Truman tara-
fından dahi kaldırılmamı$ ve kaldırılmak imkânı da bulunmamı$tır.

Aziz arkada$lar; bunu söylerken bunu taklit edelim demek istemedi%ime emin 
olabilirsiniz Yalnız $u nokta üzerinde durmak isterim ki, bunlar hepimizin korktu-
%u ve dünyanın tehlike telâkki etti%i komünizmin önüne geçmekte ba$rolü oyna-
mı$lardır.

Sonra !ktidar Partisinin neden topyekûn Devletçili%i veya neden topyekûn li-
beralizmi ifade etmiyor diye tenkid edildi%ini muhtelif zamanlar i$ittim ve oku-
dum. Bu noktaya cevap vermek isterim. Esasen biz de zayıf olan $ahsi te$ebbüsü 
felce u%ratacak her nevi Devletçilikten kaçınmak mecburiyetindeyiz. Bunu göz 
önünde tutmak $artiyle âmme menfaat ve refahı için hangi mahdut sahalarda Dev-
letçili%in tatbiki lâzım geldi%ini çok ciddiyetle tetkik etmek mecburiyetindeyiz. !$te 
bunu tetkik ve tecrübe edebilmek için iktidar partisinin Hükümetine uzun müddet 
fırsat ve mühlet vermek mecburiyetindeyiz.

Daha evvel konu$an arkada$ımızın, çok $ükür, i$aret etti%i bir noktaya geliyo-
rum. Hükümet beyannamesinin bir yerinde deniyor ki, memlekette istikrarı teyit 
ve vatanda$lar hakkını teminat altına almak bakımından, idare cihazımızın iktidar 
de%i$mesinin tesirlerinden masun ve yalnız kanunun emrinde ve milletin hizme-
tinde olması lâzımdır.

Aziz arkada$lar, böyle bir va’di biz kırk yıldır beklemekteyiz. Bu noktada ba$ka 
hiçbir $ey olmasa dahi, bilsin ki, iktidar partisinin arkasında bütün bir millet fertle-
ri yürüyecektir. Çünkü, iktidar, hattâ herhangi bir kabine de%i$mesinden müteessir 
olmıyacak bir Hükümet mekanizmasına sahip olmazsak memlekette ileri ve istik-
rarlı demokrasi rejiminin tesisine imkân hâsıl olmıyacaktır. Bunun için, bamba$ka 
bir zihniyete dayanan bir usul ve te$kilât ile memur yeti$tirme çı%ırının açılaca%ına, 
eminiz.

!$te böyle bir zihniyetin Hükümet beyannamesinde ifadesi bizim için Garp de-
mokrasisinin ilk büyük temel ta$ını te$kil etmektedir. (Alkı"lar)

Ancak, bu ta$ üstünden lâyık oldu%u kudretle Hükümet beyannamesi yükse-
lebilirse, o zaman aziz arkada$lar, her Türk ferdi “i$te bu benim Hükümetimdir!” 
diyecektir. (Alkı"lar)



Kırk sene de%il, demin dedi%im gibi, belki 600 senedir bunu millet beklemi$tir 
(Alkı"lar) Ye bundan dolayıdır ki, daima bizim milletimiz kapalı bir kapı görmü$tür, 
milletle Hükümet arasında daima bir ayrılık olmu$tur. Bu ayrılı%ı kaldırmaya bir 
çare; her ferdin “i$te bu benim Hükümetimdir” diyebilmesi ile mümkün olacaktır.

Programının di%er bir yerinde “kanunlarımızda, itiyatlarımızda, 
telâkkilerimizde tek parti devrinden artakalan ne varsa tamamen tasfiye edece%iz” 
deniliyor.

Ben bunu, tek parti devrinden de%il, tek parti zihniyetinden geri kalmı$ ne 
varsa tasfiye edece%iz diye görmek isterdim.

Beyannamedeki bu cümleyi maarif için söyliyece%im $u birkaç cümlenin arası-
na sokmak isterim.

Hükümetin programında maarif kısmında mânevi ve ahlâkî kıymetlere büyük 
yer verilece%i kaydedildikten sonra, geçen Hükümetin maarif sistemi; daha do%ru-
su sistemsizli%i ve plansızlı%ı üzerinde biraz durulmu$tur. Ben buna i$tirak etmi-
yorum arkada$lar. Çünkü 30 yıldır süregelen Cumhuriyet devrinde maarif sistemi 
de vardı.

Maarife ne kadar ehemmiyet verdiklerini anlamak için, maarifin Millî müdafa-
adan sonra bütçemizde yer aldı%ını bilmek kifayet eder. Gerçi zaman zaman hazan 
yeni bakanlar icraat için sa%a veyahut sola temayül etmi$ olabilirler. Maarif idaresi 
tedris unsuru ile daima damata$ı gibi oynanmı$ olabilir. Fakat bunların hiçbirisi 
esas plânı bozmadı ve bu genç bakanlar, esas sisteme derhal kendi tâbirlerince, 
“ivedilikle” dönmü$lerdir.

Bu sistemin esas ve gayesi hakkında burada, sabrınızdan, nezaketinizden is-
tifade ederek, kısaca, bahsetmek istiyorum. Bunun esasları ne idi: En çok adam 
okutmak; garp maarifinin teknik ve ilim müessesatının bina levazımını, hem de 
ihtiyacımızdan çok fazlasiyle, bunları ba$arabilece%imiz tedris unsurlarının kifa-
yetsizli%ine bakmadan, tesis etmek i$te esas bu idi…

Gayesine gelince, o da; sadece totaliter zihniyetle (A) dan (Z) ye kadar çocuk-
larımız ve gençlerimizin zihnîne hükmetmekti. Bunun ne suretle yapıldı%ı ve ne 
netice verdi%i mevzuu üzerinde durmak, sabrınızı suiistimal demek olacaktır. Bu 
meyanda gençleri avlamak için totaliter rejimlerin usulleri çok itina ve ustalıkla 
tatbik edilmi$tir. Bu sistemli tahsil ve terbiye devri yıllardan beri devam edegel-
mektedir. Bazan, kuvvetli bir parçası oldu%umuz Garp medeniyeti milletin vakur ve 
insani ananesine hiç uymıyan tek tük tezahürler de oldu, fakat totaliter zihniyetin 
öncüleri olması için yapılan gençlik avcılı%ı, tek parti, tek $ef ve tek her $ey teranesi 
ile yapılan büyük geçitlere ra%men, gençlik zamanla içten gelen bir istidatla olgun-
la$tı ve ilerledi. Ben inanmak istiyor ve inanıyorum ki, az istisna gençler biz ya$lı-
lardan çok fazla bu i$in nereye varaca%ını kavramı$ bulunmaktadırlar. Allah bütün 
bu gençlerimizi milletimize ba%lasın ve ba%ı$lasın diye dua etmek isterim.

Çok aziz milletvekilleri; maarif sistemimizi bugünkü zihniyet bakımından A 
dan Z ye kadar de%i$tirmek zamanı gelmi$tir ve çalmı$tır. (Soldan, bravo sesleri, al-
kı"lar)



Mânevi kıymetlere yer veren bir sistem kurmak bizim için hayati bir zarurettir. 
Bu, uzun vadeli ve uzun tetkika muhtaç bir i$tir. Bunu !ktidar Partisinin nasıl yapa-
ca%ını bilmiyoruz. Yalnız intizar edece%iz. Biliyoruz ki, bugünkü !ktidar Partisinin 
maarif vekilimin omuzları üzerinde her hangi vekilden daha fazla a%ır ve hattâ kor-
kunç bir mesuliyet vardır. Hepimiz kendisine büyük muvaffakiyetler dileriz.

Biliyoruz ki, her hangi en ileri memlekette dahi sırf $u kadar yazarın, hattâ 
fikirlerinde hür olmıyan âlimlerin çoklu%u, ilmî rütbe ta$ıyanların kalabalı%ı bu ana 
esası bize temin edemez. Bunlar, medeni ve yüksek bir demokrasi kurmak, bilhassa 
öyle bir demokrasinin müdafii olmak için kifayet etmez. Bunu hepimize son on be$ 
yılın tarihî faciaları, oldu%u gibi, bütün çıplaklı%ı ile göstermi$tir.

Buraya kadar Hükümet programında sarih veya gayrisarih, istikbal için ümit 
hattâ ferahlık bile verecek imalardan ba$ka bir $eye tesadüf etmedim. Fakat prog-
ramın sonlarında, $imdiye dikkati çekmemi$ bir fıkra vardır ki; bunun üstünde 
durmayı bir vicdan borcu addediyorum. Bu da, a$ırı cereyanların tehlikesinden 
bahsederken, mizah ve tenkid kisvesi altında yapılabilecek ne$riyata kar$ı yapılan 
ve zorla hareket edilebilece%ini müphem bir surette ifade eden bir kaç satırdır. (Bö-
lükba"ı tarafından alkı"lar) Bunlar âciz kanaatimce, vicdan ve söz hürriyeti için bize 
bir tehlike i$aretidir. Gerçi irticaın kutsiyetine hükümet eden veya onun kisvesi al-
tında cebir kullananlar yok de%ildir. Hattâ bunu siyasi bir manevra gibi kullanmak 
istiyenler de olabilir. Bütün bunlara ra%men, bütün bu endi$eleri Türk seçmenleri 
14 Mayıs intihabiyle tamamen ortadan kaldırmı$ bulunuyor. (Soldan alkı"lar.) Yine 
totaliter zihniyetin sa% veya sol ideolojilerin maskesi arkasında ve hattâ bazan iki 
taraf el ele vererek, siyaseti ele almak istiyenler oldu%una da inanabiliriz. E%er bun-
lar arasında ecnebi ajanlara, ecnebi devletlere vasıta olanlar varsa, bu tamamen Ad-
liyenin sahasına girdi%i için, burada bunlardan bahsetmeyi lüzumlu gömüyorum. 
Fakat di%erlerine, yani gerek yanlı$ dahi olsa kanaat halinde buna inanmı$ olanlara, 
gerek birtakım politika kastiyle $u veya bu ideolojiden bahsedenlere gelince; onlara, 
zorla ve cebirle kar$ı gelmeye, galebeye çalı$tı%ımız zaman tehlikeli bir zihniyeti 
ba$ka bir isim altında tekrar ya$atmı$ ve ihya etmi$ oluruz. Bilirsiniz ki, aziz arka-
da$lar; bizde Mehmet Akif ’in $iirlerini benimsiyenlere mürteci, Tevfik Fikret’i bü-
yük $air telâkki edenlere komünist damgası vurulur. Bilirsiniz ki, Mehmet Emin’in, 
“Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur” mısraını tekrar edenlere de bazen hem 
mürteci hem de ırkçı lâkabı verildi%i vakidir. Böyle bir devirde programın yukarda 
zikretti%im satırlarının, fikir hürriyeti için bir tehlike te$kil etmesi imkânı vardır. 
Bunun üzerine dikkatinizi çekerim. Bilhassa bugün halkın verdi%i reyler ne irticaa, 
ne a%ız kalabalı%ına, ne de müfrit ideoloji esnaflı%ına iltifat göstermedi. Beyanna-
medeki yanlı$ tefsire yol açabilecek bu birkaç satır bence lüzumsuzdur. Mürteci, 
ırkçı, komünist... Bunların birini ötekine tercih edemezsiniz. Bunlar yalnız Türk 
Milleti için de%il, bütün medeni dünyanın dü$manları ve mikroplarıdır ve bu mik-
roplara kar$ı tek a$ı demokrasiyi himaye etmektir. Bu himaye bugün bütün medeni 
dünyanın takdirle andı%ı Türk Milletinin sükûn içerisindeki demokratik hamlesiyle 
kendili%inden do%mu$tur. Amerika Senatosunda, Full Brighet’a, Türk Milletinin 



Amerikan milletine örnek olabilece%ini söyletmi$tir. Bu olgun bir Türk Millî varlı-
%ını ifade etmektedir. (Alkı"lar)

!$te bütün bunlardan dolayıdır ki, en son olarak muhterem heyetinize, aziz ve 
kıymetli milletimizin tarihte dönüm noktası olacak olan bu hareketini tes’id için, 
14 Mayıs’ı Demokrasi bayramı olarak Millî bayramlarımız arasına sokmanızı çok 
isterdim. (Soldan alkı"lar) Bunu Demokrat Parti o gün iktidarı ele aldı diye teklif 
ediyorum sanmayın. E%er insaniyet ve medeniyet için de böyle mukadderse, böyle 
bir bayram, partiler içinde ve partiler dı$ında demokrasi müminlerinin hepsinin 
bayramı olacaktır. (Soldan alkı"lar)

#unu diyorum ki; bu bayram, iktidar partisinin, muhalefetin hattâ tek mümes-
sili olan küçük partinin dahi bayramı olacaktır. Kanaatlerimizde ba$kalık olabilir, 
gayelerimize vâsıl olmak için ayrı yollar seçmi$ olabiliriz;

Fakat iman etmek isterim ki, aksi ispat edilinceye kadar her Türk, bilhassa 
Türk Milletini temsil eden Türk, Türk’ün saadeti ve istikbali için çalı$maktadır. Bu 
gayeye ba$ka ba$ka yollardan gidebiliriz. Bazılarımızın yolları onları sehpaya götü-
rebilir, çıkmaza atabilir. Fakat netice itibariyle birbirimizle mücadelemiz sırf fikir 
dairesinde, birbirimize inanarak, itimat ederek yapılmı$ olacaktır, i$te onun içindir 
ki aziz vatanda$lar, bu bayram her vatanda$ın $enlik yapaca%ı, tesit edece%i bir gün 
oldu%u kadar, hepsine mukaddes bir mesuliyet yükledi%i için, durup dü$ünece%i 
bir bayram günü de olacaktır. Çünkü millet arasında ve dı$ında sulh içinde i$ birli%i 
yaratacak bize en müessir bir tek $ey oldu%u ö%retilmi$tir, o da; nefsimize hâkim 
olabilmektir, i$te yine bundan dolayıdır ki, yakın ve orta #arktaki milletlerin de bi-
zimle beraber bu bayramı payla$acaklarını ve bunu demokrasi bayramı telâkki ede-
ceklerini sanıyorum. Çünkü 14 Mayıs’ta aziz milletimizin kafasının içinde demok-
rasi ı$ı%ını salan fikir ve iman güne$i do%mu$tur. Aziz milletimiz $uurunun altında 
sezdi ve ifade etti: E%er milletin mukadderatı üzerinde küçük veya büyük müessir 
olabilecek fikir ve idare adamları bu bayramı hak edebilecek bir irade, kabiliyet ve 
feragate malik iseler bu bayram Akdeniz kom$ularımızın da bayramı olacaktır.

Garp medeniyetinin be$i%i olan bu yurtta büyük Türk Milleti; Garp medeni-
yetinin ı$ı%ı ile ileri sulhun, ileri demokrasinin; istikbalde de bayrakları olacaktır; 
buna içten iman etmi$ bulunuyorum ! (Sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Hakkı Gedik.

GED"K (Hakkı - Kütahya) — Arkada$lar, Demokrat Partinin Hükümet prog-
ramını tenkit eden Sayın Halk Partisi Sözcüsünün bazı iddia ve mütalâalarını $ahsi 
görü$üme dayanarak kısaca cevaplandırmaya ba$lamadan evvel 1950 yılı Devlet 
Bütçesinin Ticaret ve Ekonomi Bakanlı%ına ait olanının da tenkidini Demokrat 
parti adına yaparken konu$mamın sonunda yer almı$ olan bazı fıkraları size de ar-
zetmek isterim. O vakit demi$tim ki, her vesile ile açıklamaktan geri kalmadı%ımız 
birçok hakikatler normal ziya ile de%il, sadece o ziyayı terkip eden suallerden biri-
nin politik huzmeleri altında rüyet edilmeye devam edildikçe memleket dâvalarını 
müspet ve çıkar bir yolda yürütmeye feyizli sahalara kavu$turmaya imkân hâsıl ol-



maz. Halk önünde, $urada burada söylenen sözler, yapılan vâitlerle hasta $ifa bul-
maz. Dertlere deva; yaralara, merhem bulunmu$ olmaz. Sözler, laflar, vâadler ha-
vada kaldıkça, raporlar, anketler tozlu raflarda yı%ılmaya mahkûm oldukça zararın 
nispeti artar, yara sahası geni$ler. Memleketin çorak ve harap manzarası de%i$mez. 
Milletin asık ve mustarip çehresi gülmez. Bunun içindir ki, az söz, fakat çok ve 
müspet i$ lâzımdır. Halkı tutulmıyan sözlerle avutmaya, oyalamaya de%il, onun yü-
zünü güldürecek, karnını doyuracak verimli ve devamlı eserler ve fiiller yaratmaya 
ve ya$atmaya gayret etmek icabeder. Hakikat olur ki, memleket i$lerinin tabiî rüyet 
mekanizması için fıtratın bah$etti%i ziya altında ve normal adese ile tetkik edilip 
edilmedi%i sözlerle, laflarla de%il fiillerle, eserlerle sabit olsun. Demokrat Partinin 
arzusu, gayesi, hedefi de budur. !ktidar partisinin tabiî eski iktidar partisinin, bu 
yola bir türlü girememesinin sebebi de içinde dönüp dola$tı%ı zihniyet çarkının yıp-
ranmı$, verimsiz rutinin di$leri arasından kendisini kurtaramamakta, beklenilen 
hamleyi yapamamakta, her intizarı ve ümidi bo$a çıkarmakta olmasıdır. Binaena-
leyh artık söz ve karar milletindir.

Sayın arkada$lar; 14 Mayıs’ta millet kararını verdi. 25 sene evvel vücuda geti-
rilmi$ ve fakat fiilen tahakkukuna imkân verilmemi$ olan Anayasanın “Hâkimiyet 
kayıtsız $artsız milletindir” hükmünü ve 25 senelik Cumhuriyet rejiminin karanlık 
kalan mâna ve mefhumunu ilâma ba%ladı ve iradesini infaza Demokrat Partiyi lâyık 
gördü.

Bu memleketin tarihinde ilk defa sâdır olan bu millî ferman $an ve $eref dolu 
sayfalarında da lâyık oldu%u kıymetli yeri aldı.

Türk Milletinin takdire lâyik bir $uurla, olgunlukla vücuda getirdi%i bu muaz-
zam inkılâptan ve onun yarattı%ı havadan Cumhuriyet Halk Partisinin de istifade 
etmesini temenni etmek ve icaplarına yepyeni bir zihniyetle, anlayı$la intibak eyle-
mesini haklı olarak beklemek lüzumu derkârdır. Fakat ne yazık ki, Halk Partisinin 
bir Devlet Bakanı basın mensuplarına seçimleri müteakip verdi%i son demecinde 
“Tarih, Türk Milletini affetmiyecektir.” diyecek kadar cüret ve küstahlık göstermi$-
tir.

Demokrat Partinin kurdu%u ilk Hükümet programının bu Meclisteki mevcudi-
yeti, ilk defa olarak muhalefet safına intikal etmi$ olan Halk Partisi adına yapılan 
tenkidi münasebetiyle Halk Partisinin övünme hastalı%ından, her $eyi biz yaptık, 
derpi$ ettik, dü$ündük gibi yalnız söz ve lâf çerçevesi içinde geçinip gitme illetin-
den hâlâ kurtulamadı%ını da esefle mü$ahede etmi$ bulunuyoruz.

Demek ki, Halk Partisi eski zararlı zihniyet çarkının, rotininin di$lileri arasın-
da kalmayı ve böylece muhalefette kendisinden beklenilen ümidi de bo$a çıkarmayı 
14 Mayıs inkılâp hamlesinin kendisi için de, millet ve memleket için de müspet 
olan ve olması lâzım gelen tesirlerinden azade bulunmayı tercih etmektedir.

Halk Partisinin Sayın sözcüsü, Hükümet programının tenkidine girerken, 
programın, “tarihimizde ilk defadır ki, Yüksek Heyetiniz millî iradenin tam ve ser-
best tecellisi neticesinde millet mukadderatına hâkim olmak mevkiine gelmi$ bu-



lunuyor” $eklindeki fıkrasını “ele almakta ve “Millet iradesinin gitgide daha tam 
ve mütekâmil bir tarzda belirtilmesini sa%lamak, 23 Nisan 1920 tarihinden beri 
de%i$miyen gayemiz olmu$tur.” Diyerek hakikati tekzip yoluna sapmaktadır. Fakat 
hakikatleri inkârda ve tekzipte maharet sahibi olan Halk Partisinin bu konuda me-
haretsizlik gösterdi%ini beyanatı arasında nasılsa sıkı$ıp kalmı$ bulunan ve “Halk 
Partisinin ço%unlu%unu haiz Büyük Millet Meclisinin 1946 - 1950 döneminde ik-
tidarın rahatça el de%i$tirmesini mümkün kılacak tedbirleri Türkiye Tarihinde ilk 
defa olarak samimiyetle benimsemi$ oldu%unu kaydeden fıkra ile tevsik etmek ve 
böylece millet iradesinin 23 Nisan 1920 tarihinden beri de%il ilk defa olarak te-
celli etmi$ olması keyfiyetinde de müessif bir tezat kazasına dü$tü%ünü belirtmek 
mümkün olmaktadır.

Burada di%er bir noktaya da temas edece%im. Halk Partisinin Sayın sözcüsü 
“Cumhuriyet Hükümetleri” tâbirini çok kullanmı$tır. Bunu 25 senelik alı$kınlı%ını, 
Halk Partisinden ba$ka siyasi partilerin kurulmalarına, hakkı hayat sahibi olmala-
rına imkân verilmemi$ olmasının bir ifadesi, itirafı olarak kabul etmek mümkün-
dür. Fakat Cumhuriyet rejiminde bugün Demokrat Parti Hükümetinin i$ ba$ında 
bulundu%unu hazmetmek ve Cumhuriyet Hükümetleri tâbirinin yerini Cumhuri-
yet Halk Partisi Hükümetleri tâbirine terketmesi lüzumuna dikkat etmek zarureti 
de a$ikârdır, i$aret edilmesi lâzım gelen di%er bir nokta da $udur, Halk Partisi söz-
cüsü, partisinin daima her $eyin, her dâvanın pe$inden ko$tu%unu iddia etmesi-
dir. Bu kabil iddiaları uzun müddet dinledik, bilhassa Meclisin 1946 - 1950 içtima 
devresinde hayli i$ittik. Fakat pe$inden ko$tu%u çe$itli dâvaların her hangi birisine 
yeti$ti%ine, ula$tı%ına $ahit olmadık. Bu muvaffakiyetsizli%in sebeplerini memle-
ket i$lerinin, dâvalarının pe$inden nasıl ko$ulaca%ını, onlara nasıl ula$ılabilece%ini 
bir hesaba, programa ba%lamamı$, kabiliyetleri, istidatları, imkânları ölçememi$, 
yalnız sözle mesafe katedilemiyece%ini bir türlü dü$ünememi$ olmasında aramak 
zannederim ki daha munsifane olur.

Anayasanın hükümlerine, Cumhuriyet rejiminin icaplarına uymamakta 25 
sene müstemirren inat eden; tek parti, tek $ef sistemini ma%rur ve mütehakim bir 
eda ile temadi ettiren, her türlü hak ve hürriyetleri köstekliyen, iktisadi, malî sos-
yal ve kültürel bünyeleri birbirine zıt kararların $ahsi görü$lerin, kaprislerin çorak 
sahalarında metodsuz, programsız, istika metsiz dola$tıran, yoran, takatsiz bıra-
kan Halk Partisini Türk Milleti belki i$ ba$ından uzakla$tırmı$ olmakla iktifa eder. 
Fakat tarih onu affetmeyecektir. Çünkü 25 sene zarfında vatanda$tan, mükelleften 
bin bir resim, harç, vergi namlariyle anılan takriben 15 milyar liranın ne suretle 
harcanıldı%ı, israf edildi%i tarihin meçhulü de%ildir.

Memleketin tabiî ve zengin kaynaklarından, milletin fıtrî kabiliyet ve isti-
datlarından ne gibi sebepler ve saikler altında istifade edilemedi%i, ne çe$it sa-
kat görü$lerin, anlayı$ların, lâubaliliklerin bunda âmil ve müessir oldu%u tarihin 
malûmudur. Ho$nutsuzlukların, $ikâyetlerin, sızlanmaların feryatların, siyasi, ida-
ri ve iktisadi baskılar, tazyikler ve tehditlerle nasıl bastırıldı%ını tarih sayfalarından 
silmeye imkân yoktur.



Çünkü inhisarlar, imtiyazlar, el koymalar yoliyle tesis edilen Devlet kapitaliz-
minin binbir yolsuzlu%un, suiistimalin, irtikâbın, ihtikârın, karaborsanın nihayet 
hayat pahalılı%ı kâbusunun tahribatı tarih sayfalarında yerlerini almı$lardır. Ofis-
lerin, iktisadi Devlet te$ekküllerinin kanun dı$ı ve mubah sayılan karaborsacılı%ı, 
resmî çantalarla, diplomatik pasaportlarla, hususi kuriyelerle yapılan altın ve döviz 
kaçakçılı%ı tarihin gözünden kaçmamı$tır.

Yünü, yapa%ısı, pamu%u, zahiresi ve di%er bir takım istihsal maddeleri müstah-
silin elinden ucuz fiyatlarla ve el koyma yoliyle insafsızca alındı%ını ve fakat bun-
ların gerek ham ve gerekse mamul olarak çok yüksek fiyatlarla piyasalarda çe$itli 
müstehliklere satıldı%ı devrin maceralarını tarih kaydetmi$tir.

!hdas olunan Varlık ve Toprak Mahsulleri vergilerinin ve Ameli Mükellefe Ka-
nununun nasıl tatbik edildiklerini tarih pek iyi bilmektedir. Vatanda$ı hor ve fakir 
gören, fakir ve peri$an bırakan bir idare rejiminin yarattı%ı ıstıraplara tarih üzüle-
rek yer vermi$tir.

Halk Partisi !ktidarının, tarlaları, çiftçileri köyleri ve köylüleri, i$çileri, küçük 
esnafı, memuru, tüccarı yani bu memleket nüfusunun % 95 ini te$kil eden halk 
kütlelerini bindi%i tayyareden yabancı bir seyyah gözü ile gördü%ünü tarih de mü-
$ahede etmi$tir..

Bütün bu hakikatlerin, realitelerin ta$ıdıkları mesuliyet yükünü bir hamlede, 
dünya ekonomik buhranının, istilâ emelinin, !kinci Dünya Harbinin ve üçüncü ci-
han harbi kaygısının sırtına yükleyip kurtulmak kaygısı çocukça bir hevesten, ta-
rihin asla kabul etmiyece%i mesnetsiz iddia ve isnattan ba$ka bir mânâ ve hüviyet 
ta$ımadı%ını herkes gibi, Türk Milleti gibi Halk Partisi erkânının da bilmesi, artık 
ihmali mümkün olmıyan, bir zarurettir.

Sayın arkada$lar, $imdi kısmen de olsa bir az da iktisadi, malî hâdiseler ve va-
kıalar üzerinde duralım.

Bu memlekette 25 sene tek parti, tek $ef rejiminin saltanatını sürmü$, sürekli 
kontrolden, müessir murakabeden âzâde ya$amı$ olan Halk Partisi Devlet gelirle-
rini istedi%i gibi istimalde, sarf ve istihlâkte kendisini mutlak bir hak ve salâhiyet 
sahibi saymı$tır. Devlet giderlerini gelirlere göre ayarlama zaruretinden, bütçe tek-
ni%inden kendisini müsta%ni addetmi$tir. Sakat ve zararlı görü$ünü ayakta tutma-
yı hikmeti Hükümet icabı saymı$tır. Medeni, müterakki millet seviyesini; $urada 
burada in$a olunan muazzam, lüks, konforlu binalar, âbideler, parklar, geziler ve 
kâ$anelerle ölçülür zannetmi$tir.

Bu seviyenin, o milletin sa%lık durumu ile kudreti ve iktisadi malî kapasite-
siyle, ula$tırma geçim $artlariyle barınma imkânlariyle, kültür derecesiyle istihsal 
kudreti ve iktisadi malî kapasitesiyle, ula$tırma imkânlariyle ölçüldü%ünü bir türlü 
kavrıyamamı$, idrak edememi$tir.

Devlet bütçesini, Devlet müessesesinin her seneye ait programının plânının 
ve faaliyetlerinin bir mâkesi, mizanı olarak telâkki etmemi$, gelirlerle giderlerin 



rakamlarla ifadesinde; Devletin iktisadi, malî, idari, sosyal ve kültürel bilcümle 
faaliyet mevzularının istikametini, inki$af tarzını, millî bünye üzerindeki tesir ve 
tecellilerini mü$ahede etmek zarureti bulundu%una bir türlü intibak edememi$tir.

Sây, sermaye ve toprak gibi ba$lıca üç iktisadi unsurun, varlı%ın taazzuvunda, 
seyrinde inhitat veya inki$af alâmetlerinin, temayüllerinin en iyi inikasını Devlet 
bütçesinde aramak ve görmek zahmetine katlanmamı$tır.

Plânı, programı olmıyan bir devletçilik rejiminin, inhisarlar zencirinin, imti-
yazlar saltanatının esiri kalmı$tır. Nevi $ahsına münhasır bir devletçilik kalesine 
sırtını dayamı$ ve her sahada kalkınma imkânlarını yalnız onda görmü$ ve bu zih-
niyet potasında da hususi sermaye ve te$ebbüs faaliyetlerini, millî bünyenin iktisa-
di, malî varlıklarını, imkânlarını eritmi$tir.

Halk Partisi Devletçili%inin Devlet kapitalistli%i ile itham edilmesini Halk Par-
tisinin Sayın Sözcüsü, yanlı$ bir görü$ olarak vasıflandırmak istiyor. Halk Partisi-
nin Devletçili%i ferdî ve hususi te$ebbüsü tamamen inkâr eden bir sistem de%ildir 
diyor. Halk Partisinin Devletçili%i filhakika Karl Marks’ın develope etti%i iktisadi 
sosyalizm doktrinine tamamen intibak etmemektedir. Fakat ona büyük bir iltifat 
gösteren orta çapta bir devlet kapitalistli%i oldu%u da inkâr edilemez.

Sayın arkada$lar, pek iyi bilirsiniz ki, ba$lıca iki iktisadi doktrin vardır. Birisi 
liberalizm, di%eri de sosyalizmdir. Be$er takatinin, kabiliyetinin neler yaratmaya 
ve yapmaya muktedir bulundu%unu ispata geni$ imkânlar vermi$ olan liberalizm 
Avrupa ve Amerika medeniyetlerinin temel ta$larını te$kil etmi$tir. Karl Marks’ın 
canlandırdı%ı sosyalizm ise be$er karakterinin, zekâ ve istidat sütrükürünün te-
$ekkülüne ve temayüllerine uymaması; cemiyetin nizam ve intizamını sarsan girift 
nazariyeler ihtiva etmesi, insan hak ve hürriyetlerine, din, aile ve mülkiyet gibi fıtrî 
akidelere, ba%lılıklara saygı göstermemesi itibariyle medeni ve müterakki memle-
ketlerde aynen revaç bulmamı$tır. Fakat ekonomik ve sosyal hâdiseler ve ihtiyaç-
lar geni$ledikçe husule gelen huzursuzluklar, iktisadi krizin kar$ısında liberalizm 
üzerinde ehemmiyetli rötu$lar yapmak zarureti hâsıl olmu$ ve ortaya etatism 
veya dirijism gibi yeni yeni formüller atılmı$tır ve böylece Devletin iktisadi, sosyal 
mevzulara müdahalesi daha do%rusu bunları murakabesi mümkün görülmü$tür. 
Fakat hiçbir zaman yerli ve yabancı hususî sermayeleri, te$ebbüsleri iktisadi faali-
yet sahalarından uzakla$tıracak, memleketin iktisadi mekanizmasını, manivelasını 
tamamen Devletin emrine geçirecek, Devleti tüccar ve fabrikacı yapacak, bilhassa 
otoriter, totaliter bir Devlet zihniyetinin i$tiha ve ihtirasına âlet olacak bir vaziyet 
ihdasına cevaz verilmi$ de%ildir.

Halk Partisinin devletçili%i ise i$te bu yola sapmı$ ve icazetnamesini tahakküm 
ve istismar politikasının vesikası olarak bizzat hazırlamı$ ve imzalamı$tır.

Memleket nüfusunun % 82 sini te$kil eden çiftçi kitlesini binlerce senelik ka-
rasabanla, neolitik devirlerin yadigârı olan ka%nı ile bozuk, dejenere tohumlarla, 
mahsullere arız olan hastalıklarla ba$ba$a bırakmayı ve sadece çok kârlı i$lerle, nak-
liyecilik ve sanayi mevzuları ile i$tigal etmeyi devletçili%in yegâne $iarı, mümeyyiz 



vasfı telâkki etmi$tir. Fakat esefle kaydetmek lâzımdır ki, her ikisini de ba$arama-
mı$ ve milletin milyonlarını, milyarlarını büyük çapta heder etmi$ yolcuyu, müs-
tehliki binbir sıkıntının, mü$külâtın baziçesi, esiri kılmı$tır. Bu hakikatin acıklı, 
tipik bir misalini, delilini vereyim.

Halk Partisinin son Hükümet Ba$kanı !zmir’de “bizde öyle fabrikalar kurul-
mu$tur ki, mamullerini hariçten alsak bize on defa daha ucuza gelir” demi$tir. Kur-
du%u Devlet sanayii ile ö%ünen bir partinin bu itiraf kar$ısında dü$dü%ü gülünç 
vaziyetin takdirini yine aynı parti erkânına bırakırım. Çünkü halk, esasen takdirini 
kullanmı$ bulunmaktadır.

Sayın sözcünün gururla bahsetti%i deniz nakliyecili%ine gelince: Denizyolları 
!$letmecili%i imtiyazını üzerine almı$ olan Devletin evvel eninde Türkiye sahilleri-
nin geni$li%i, iç ve dı$ ticaretimizin, iç münakale ve liman i$lerinin mevcut ve müs-
takbel vaziyetleri bakımından ne çe$it ve ne tipte yolcu ve yük gemilerine ihtiyaç 
bulundu%unu Halk Partisi iktidarının bir türlü tesbit edememi$, her biri ayrı ayrı 
i$ mevzularına taallûk eden i$letmeleri bir arada, Denizyolları !$letmecili%i namı 
altında toplamanın idari ve ekonomik bakımdan mahzurlarını kavramamı$, yolcu 
ve e$ya nakliyatında Devlet inhisarcılı%ının hususi te$ebbüsü, sermayeyi, armatörü 
haksız olarak ızrar etmesine kıymet ve ehemmiyet vermemi$, Devlet Denizyolla-
rı i$letmesinin ticari i$letmecilik $artlarına, prensiplerine riayet etmiyen, i$letme 
maliyetlerinin randıman ve rantabilite hesaplarının rasyonel icaplarına intibak et-
miyen sun’i ve gayri iktisadi bir te$ekkül halinde olu$unu mahzurlu görmemi$ bu-
lunmasını belirtmek lâzmıdır. Bu $artlar ve vaziyetler altında yürütülmü$ ve Devlet 
Hazinesine dayanılarak ya$atılmı$ olan Devlet Denizyolları nakliyecili%inin mem-
lekete faydalı oldu%unu iddia edebilmek için, akıl ve mantık icaplarına, ekonomik 
prensiplere kıymet vermemek lâzımdır.

Arkada$lar, bu mevzuda ve Amerika’dan mubayaa edilen ve i$tira bedeli 7 mil-
yon lira oldu%u halde 35 milyon liralık tamirat ve tadilât masrafı ile 42 milyon liraya 
mal olan 6 geminin maceraları, hazin sahneleri etrafında vaktiyle bu kürsüde hayli 
konu$tuk, tenkidlerimizi yaptık. Bunları tekrara lüzum görmüyorum. Çünkü Halk 
Partisi erkânınca malûmdur. Meclis zabıtlarında da mahfuzdur.

Sayın sözcü Faik Ahmed Barutçu, Hükümet programında, Devlet çapında 
uzun vadeli bir plânın hazırlanması mevzuuna ait bir kayıt bulunmadı%ına i$aret 
ederken, Halk Partisinin 25 sene bu memleketi plânsız ve programsız idare etti%ini 
hatırlamalı idi. Bu mevzuda kendileriyle yaptı%ımız hararetli tartı$malara ra%men 
müspet bir netice alamadı%ımızı aklında tutmalıydı.

Halk Partisi Hükümetinin son Ba$bakanı, Meclis kürsüsünden, i$ ba$ına gel-
di%i zaman, memleketin kalkınma istikametlerini ve imkânlarını tâyin ve tesbit 
eden bir Devlet plânının mevcut olmadı%ını gördü%ünü ve fakat lüzumuna inandı%ı 
böyle bir plânı hazırlataca%ını ifade ve yad etmi$ti. Lâkin bu sözde de di%erleri gibi 
durulmamı$tı. Sayın sözcünün bu ciheti zühul veya tegafül etmesine imkân veri-
lemez . Demokrat Partinin Halk Partisi gibi plânsız çalı$mıyaca%ına emin olmak 
lâzım geldi%ine i$aret etmek yerinde olur.



Sayın sözcü, bütçede tasarrufun, Devlet masraflarının yerinde sarf edilmesi-
ni temin eylemektir. Tasarruf, hizmetleri kısmak veya yapmamak mânasına alına-
maz, diyorlar. Fakat burada unuttukları nokta, Devlet masraflarının ancak, rasyo-
nel çalı$ma esaslarına göre ayarlanmı$ bir Devlet te$kilâtı, mevcut oldu%u takdirde 
yerinde sarfedilmesi tasarrufu ifade eder. Hâlbuki muayyen bir plâna göre i$liyen 
rasyonel, rantabl bir Devlet cihazı, kurulmamı$ olan bu memlekette bütçe giderle-
rinin mühim bir kısmı hukuki ve teknik mânada israflardan yakasını kurtaramam 
i$ bulunmaktadır, israf i$te bu bakımdan varittir ve vakidir.

Bütçelerin her yıl geçen yıla nazaran artması medeni memleketler için gayet 
tabiî olabilir; o $artla ki, artı$, istihsali fazlala$tırmaya, ekonomik kalkınmayı des-
teklemeye, gelir kaynaklarını takviyeye masruf gayretlerin neticelerine ba%lı kalsın.

Hâlbuki bu memlekette istihsal ve gelir kaynakları artmamı$ ekonomik kalkın-
ma ba$arılamamı$tır, Bizdeki bütçe giderlerinin artı$ları müspet ve verimli de%il, 
menfi ve zararlı olmu$tur. Her yılın bütçeleri ayrı, ayrı tetkik ve tahlile tâbi tutul-
dukları takdirde bu hakikatleri görmek ve anlamak güç olmaz. Devlet bütçelerine 
ait tenkidi erimiz bu cihetleri sarahatle, mukayeseli rakamlarla tebarüz ettirmi$ 
bulunuyoruz. Sayın sözcüye bu baptaki mütalâalarımızı ve tenkitlerimizi Meclis 
zabıtlarında dikkatle okumalarını tavsiye ederiz.

Sayın sözcü bu memlekette vergi yükünün millî gelire kıyasen a%ır olmadı%ını 
iddia ediyor. Bu iddiayı ileri sürerken Halk Partisi iktidarının son Maliye Bakanı 
tarafından, Gelir Vergisi Kanununun müzakeresi esnasında, vergilerin adaletsizli-
%i hakkında vâki beyanatın hatırlanması lâzım gelirdi. Vergilerde adalet prensibini 
kuramamı$ olan Halk Partisinin vergi yükünü, millî gelire göre a%ır bulmaması el-
bette mânâsız ve mesnetsiz kalır.

Âdil vergi sistemlerine dayanan di%er medeni memleketlerin millî gelirleriy-
le vergi yükleri arasında mevcut nispetlerin ele alınması, mukayeselere giri$ilmesi 
cidden abestir. Di%er taraftan bu memlekette millî gelirin sa%lam esaslara inanılır 
kaynaklara dayanılarak tesbit edilmi$ oldu%u da iddia edilemez. Sonra bu memle-
kette millî gelirin ne kadar adaletsiz ve anar$ik $artlar altında vücut buldu%unu da 
göz önünde tutmak lâzımdır.

Büyük halk tabakalarının bilhassa memleket nüfusunun % 82 sini te$kil eden 
rençber sınıfının millî gelirdeki i$tirak hissesinin ne kadar cılız oldu%u da teemmül 
edilince vasıtasız, bilhassa vasıtalı vergiler, salmalar gibi vergi yüklerinin bu kısım 
halk için a%ırlı%ını takdir etmek kolayca mümkün olur. Bu itibarla da aynı zamanda 
müstehlik olan müstahsili himaye sisteminin mevcudiyeti iddiası kısır kalmakta-
dır. Sayın sözcü, Devlet gelirlerinde husule gelen gerilemelerin vergilerde tenzilât 
yapılaca%ının veya kaldırılaca%ının vatanda$lara beyan edilmi$ olmasından ileri gel-
di%ine i$aret etmektedir. !liç $üphe yok ki, bu memlekette nihayet vergilerde adalet 
prensibi tesis edilirken bir kısım vergiler indirilebilir ve bir kısmı da kaldırılabilir. 
Fakat gerilemelerin ba$lıca hattâ yegâne sebebi, Halk Partisinin takip etti%i iktisadi 
ve malî politikanın, vergi sisteminin bizzarure yarattı%ı sıkıntılarda, buhranlarda 
aramak daha isabetli olur.



Bütçe açıklarını kapamak için Halk Partisi iktidarının evvelâ emisyonlara, ver-
gi nispetlerini artırmaya ba$vurmu$ oldu%unu ve sonra da istikraz ambarına daldı-
%ım ihmal ederek, unutarak istikrazların halkı tasarrufa alı$tırmak gayesine matuf 
bulundu%unu Sayın Barutçu’nun iddia etmesi ciddî telâkki edilemez.

Adaletsiz ve iptidai, bozuk bir vergi sistemini 25 sene idame ettirmi$ olan Halk 
Partisinin Gelir Vergisini ihdasa te$ebbüs etmesi hakikatte bir vergi reformu ele 
almak de%ildi. Verimli yeni vergiler sa%lamak maksadına matuftu. Bunun delilini, 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının gerekçesinde, artan Devlet masraflarının verim 
kabiliyeti yüksek bir temel vergi sistemi sayesinde kar$ılanmak istenildi%i yolunda 
vâki izahta görmek mümkündür. Anti sos-yal oldu%u itiraf edilen, istihlâk ve istih-
sal maddelerine ve dolayısiyle bütün müstehliklere yükletilen Muamele ve !stihlâk 
Vergilerinde, iptidai ve zararlı bir vergi mevzuu olan Sayım Vergisinde, fakir, peri-
$an bir hayatın sıkıntıları içinde kıvranan mükelleflerle zengin, müreffeh bir ha-
yatın hazzı ve huzuru içinde ya-$ıyan mükellefler arasındaki bariz malî kudret far-
kını göz önünde tutmıyarak bu iki sınıf mükellefi aynı nispet ve miktar üzerinden 
maktu bir vergiye tâbi tutan Yol Vergisinde ve sair bu kabil vergilerde “ reform ” 
ihtiyacını duymamı$ olan Halk Partisi !ktidarının bir vergi reformuna do%ru gitti%i 
iddiasını ciddî telâkki etmeye akıl ve izan elbette müsait davranmaz. Bunu ancak, 
vergi sistemi, ekonomik bünye iptidai bir kisve ta$ırken, lüks, modern, pahalı nü-
mayi$ler, alayi$ler yapmaya mütemayil bulunan, ayakta çarık, bacakta potur durur-
ken ba$a silindir $apka ve sırta frak ceket geçirmekte mahzur görmiyen Halk Partisi 
zihniyeti tasvip edebilir.

Sayın sözcünün, bizim de gayemiz vasıtalı vergileri azaltmak ve vasıtasız ver-
gilerin membalarını kuvvetlendirmekti, demesi kar$ısında acaba gülelim mi, yoksa 
bu memleketi uzun yıllar idare etmi$ zihniyete bakarak a%lıyalım mı?

BA$KAN — Efendim vaktiniz gelmek üzeredir, birkaç dakikanız kalmı$tır. Ya-
zınız bitmedi%ine göre bu hususu heyete arza mecburum. (Devam etsin sesleri)

GED"K (Hakkı - Devamla) — Efendim, birkaç sayfalık sözüm kalmı$tır. Fa-
kat bendeni di%er arkada$larımın da söylemelerine imkân vermek üzere, nihayet 
sözlerimin sonu ve çerçevesi malûm bulunmu$ olması itibariyle, konu$mamı bura-
da kesiyorum. (Alkı"lar)

BA$KAN — Bir önerge vardır, okutup sonra oyunuza sunaca%ım,

Yüksek Ba!kanlı#a
Hükümete bir an evvel söz verebilmek ve itimat oyunu sa%lamak maksadiyle 

söz istiyenlerin konu$ma müddetinin 10 dakika olarak kabul edilmesini teklif ve 
rica ederiz.

"stanbul Milletvekili    Bursa Milletvekili
Vahram (Andre)     Erozan (Agâh)



ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — Usul hakkında konu$aca%ım.

Arkada$lar, tüzü%ümüz ve Anayasamız mucibince Büyük Millet Meclisinde 
milletvekillerinin konu$ma hakları mutlaktır. Bunu takyit eden ancak 1 - 2 kayıt 
vardır o da, yazılı olan konu$malara ancak 20 dakika ayrılmı$tır. Bunun istisnası 
da, gurup namına konu$an arkada$lardır. #imdi, Anayasa ve tüzük gere%ince mil-
letvekillerinin konu$ma hakları mutlak oldu%una göre, buna muhalif olan böyle 
bir önergeyi Makamı Riyaset, Büyük Millet Meclisinin tasvip veya ademi tasvibi-
ne arzedemez. Bu itibarla bu önergeyi geri almasını, önergeyi vermi$ olan Sayın 
arkada$larımdan rica ederim. Konu$ma müddetlerinin uzaması cihetini, söz alan 
Sayın arkada$ların, elbette kendi siyasi izanlariyle takdir edeceklerine emin olmak 
isterim.

EROZAN (Agâh - Bursa) — Muhterem arkada$lar; Muammer Alakant ar-
kada$ımızın sözleri do%rudur. Yalnız kifayeti müzakere hakkında nasıl teklifler 
vâki oluyorsa bizim de bu teklifimiz, vaktin darlı%ı sebebiyle Hükümete bir an ev-
vel itimat oyu verilmesini temin mahiyetindedir. E%er müzakerenin bugün bitmesi 
mümkün olur ve Hükümete söz verilirse dolayısıyla Hükümet bugün itimat oyunu 
almı$ olur. Yoksa üç günden beri devam eden müzakere pazartesiye kalacaktır. Hü-
kümetin bir haftadan beri Yüksek Heyetinizin itimat oyunu almaması durumunu 
yüksek takdirinize arzederim.

BA$KAN — Arkada$lar; Riyaset Divanı bu mevzu üzerinde dü$ündü. Yazılı 
olarak kürsüde konu$an arkada$ların Tüzük gere%ince 20 dakika konu$ma yetkisi 
oldu%u a$ikârdır. Yazısız olarak konu$anlardan, bunun delaletiyle, konu$maların 
20 dakikadan fazla sürüp veya sürmiyece%i mucibi münaka$adır. Bu itibarla bugün 
konu$maların 10 dakika olarak tahdidini istiyen bu takriri heyeti umumiyenizin re-
yine arzetmekten feragat ediyorum. Yalnız 20 dakika konu$ma tahdidi yazılı olarak 
konu$mak istiyenlere maksur kalmaktadır.

#imdi bir de müzakerenin yeterli%i hakkında takrir vardır. Bunu okutmak mec-
buriyetindeyim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Ba!kanlı#ına
2.VI.1950

Hükümet programı hakkında muhalefet partileri tenkidlerini bildirmi$ler, ta-
rafsızlar da, yana ve kar$ıya yeter derecede söz söylemi$ olduklarından müzakere-
nin yeterli%ine karar verilmesini teklif ediyoruz.

Ankara Milletvekili O. #. Çiçekda%ı

Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender

!stanbul Milletvekili Hüsnü Yaman

Kastamonu Milletvekili Rifat Ta$kın

Konya Milletvekili Abdi Çilingir

Konya Milletvekili Hidayet Aydıner



Konya Milletvekili Murat Âli Ülgen

Konya Milletvekili Rifat Alabay

Konya Milletvekili Saffet Gürol

Konya Milletvekili Ziya Barlas

Rize Milletvekili !zzet Akçal

Samsun Milletvekili Hadi Üzer

Samsun Milletvekili !smail I$ın

TEKEL"O%LU (Sinan - Seyhan) — Yeterlik aleyhinde söz isterim.

BA$KAN — Yeterlik takriri üzerinde söz alan Tekelio%lu, buyurun.

TEKEL"O%LU (Sinan - Seyhan) — Sayın arkada$lar, yeni demokratik sis-
teme girmi$ olan bir Mecliste bilhassa Hükümetin programının leh ve aleyhindeki 
konu$maları tahdit etmek her halde do%ru olmasa gerektir. Müsaade ederseniz, 
halen ba%ımsızlardan ve belki de muhalif veya muvafık partilerden konu$acak arka-
da$lar vardır. Bendenizin ismim mevzuubahis oldu%u için, elimizdeki tüzü%e göre 
konu$ma hakkım vardır. Bu konu$ma hakkımın mahfuz tutulmasını rica ediyorum. 
Maruzatım bundan ibarettir.

ÜRGÜBLÜ (Suad Hayri - Kayseri) — Söz isterim.

BA$KAN — Aleyhinde mi konu$acaksınız?

ÜRGÜBLÜ (Suad Hayri - Kayseri) — Evet.

BA$KAN — Buyurun.

ÜRGÜBLÜ (Suad Hayri - Kayseri) — Muhterem arkada$lar; ba%ımsızlar, bir 
liberal parti hüviyetinde Mecliste ispatı vücut etmemektedirler. E%er ba%ımsızlar 
bu hüviyette huzurunuzda bulunsalardı sözcülerinin konu$ması hususunda böyle 
bir karar almak isabetli olurdu. Fakat böyle bir hüviyet ta$ımayınca, ba%ımsızların 
konu$masını talidit etmenin do%ru olmayaca%ı kanaatindeyim. Onun için böyle bir 
karar ittihazının lüzumsuzlu%una kaniyim.

BA$KAN — Takrir aleyhinde mütalâada bulunan arkada$ların nokta-i nazarı-
nı tasvibinize arzediyorum. Yeterlik takririni kabul buyuran arkada$lar lütfen elle-
rini kaldırsın. (Sesinizi i"itemiyoruz sesleri)

Efendim; takriri, kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Ekseriyet yok sesleri) (Var, 
var sesleri)

Takririn kabulünü arzu etmiyenler, müzakerenin, devam etmesini istiyenler 
ellerini kaldırsın...

Takrir kabul, edilmemi$tir.

Söz Muharrem. Tuncay’ındır.



ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — Söz alanları lütfen okur musunuz?
BA$KAN — Otuz dört isim var. Arkada$ konu$tuktan sonra okurum.
TUNCAY (Muharrem - Balıkesir) — Muhterem arkada$lar, Millî iradeye 

dayanılarak kurulan Büyük Millet Meclisinin sinesinden çıkan Hükümetin prog-
ramını hep beraber dinledik. Yine bu çatı altında muhalefet adına konu$an mu-
halefet sözcüsünün de sözlerini dinledik. !fade etmek ihtiyacını duymaktayım ki, 
muhalefet namına konu$an Sayın arkada$ım daha sözlerinin ilk ba$ında 14 Mayıs 
gününün mânasını Hükümetin görü$üne ve bizim görü$ümüze uygun bulamadı%ı 
kanaatini huzurunuzda, arzederken onun ba$ında hukuk prensiplerinden bahset-
meyi faydalı bulmu$ ve bu vesile ile uzun zamandan beri iktidarda kalabilmek için, 
$ef sistemini devam ettirebilmek için zümre saltanatını uzun bir zaman muhafaza 
edebilmek için vatanda$ların en tabiî haklarına bile riayet etmiyen bir müessesenin 
sözcüsü olarak huzurunuzda konu$urken kendileri, böyle olsa dahi bizim anlayı$ı-
mıza uygun olarak hukuk prensiplerinin manasını anlamı$ bulunuyorlarsa onların 
hesabına sevinç duymakta oldu%unu arzetmeyi bir vazife bilirim.

Evet, hakları var, 14 Mayıs gününün manasını bizim kadar idrak etmek 
imkânına malik olamazlar. Bu memlekette $ef sistemini devam ettirmek isteyen-
ler, bu memlekette zümre saltanatını devam ettirmek isteyenler ile memlekette 
vatanda$ların feryatlarına kar$ı kulaklarını tıkamı$ olanlar bu memleketin israfil 
manzarası kar$ısında gözlerini kapamı$ olanlar elbette ki sizler gibi 14 Mayıs günü 
anlamak iktidarına malik olamazlar.

Aziz arkada$lar, bu vesile ile muhalefet sözcüsünün bazı sözlerine temas et-
mek ihtiyacını duymaktayım. Birtakım i$lerden bahsetmek istiyorlar. Buna temas 
etmek ihtiyacını duymaktayım.

Böylece mazlum bir eda ile ve bir çehre ile huzurunuza çıkmak istiyorlar.
Biz milletvekili olarak ifade etmek isteriz ki, memleketin menfaatine uygun 

olarak yapılmı$ olan, vatanda$ın ıstırabına cevap verecek bir durum içinde kar$ımı-
za dikilen i$leri ba$armak kudretini göstermi$ olan ellere elimizi uzatmaktan $eref 
duyan insanlarız. Fakat huzurunuzda, memleketin kar$ısında bütün çıplaklı%ı ile 
dikilen bir hakikat kar$ısında durduktan sonra, müsaade ederseniz, onların fikir-
lerine i$tirak edemiyece%imizi huzurunuzda belirtmek isteriz. Bu memlekette va-
tanda$ olarak, köylü olarak elinde kalmı$ tek ceketini satmak pahasına, tarlasında 
kalmı$ olan tek kel keçesini satmak pahasına verdi%i vergilerle meydana gelen i$ler 
e%er bu fedakâr vatanda$ın menfaatine uygun olarak yapılmı$ bulunuyorsa, ona 
diyece%imiz yoktur. Fakat bir taraftan vatanda$ ihmal edilmi$, öbür taraftan ıstırap 
içinde bırakılmı$, buna mukabil bir mirasyedi zihniyeti ile sarfedilmi$ ise ona ne 
diyeceklerdir? Haylice onun kar$ısında durmak mecburiyetini hissetmekteyiz.

Dünyanın atom devrine girdi%i bu devirde köylü vatanda$ Kurunu Vustai bir 
hayat içinde çıra devrine mahkûm edilmi$ iken dünyanın bu atom devrinde vatan-
da$ iktisadi bir düzensizlik içinde sıhhat imkânlarından mahrum bir durum içinde 
yolsuzluktan kıvranırken, biraz evvel arzetti%im gibi yine aynı zihniyetle i$ yap-
tıklarını iddia eden insanlar bir vekil gelecek, birkaç milletvekili gelecek, onların 



istirahatini temin edebilmek için hepimizce malûm oldu%u üzere kâ$anelere, mef-
ru$ dairelere, salonlar ve nihayet $urada burada sarfedilmi$ bulunuyorsa, müsaade 
ederlerse memleketin tam menfaatine, köylü ve $ehirli vatanda$ın tam menfaatine 
bir i$in yapılmı$ oldu%unu iddia etmek imkânına malik olamazlar.

Arkada$larım, halen yapılan bu i$ler ne kadar hüsnüniyete dayanarak yapılmı$ 
olsa dahi, geçen senelerle bu zamanı kar$ıla$tırdı%ı zaman makûsen mütenasip bir 
rakamla kar$ı kar$ıya kaldı%ımız takdirde i$ yaptık diyen insanların ancak kaplum-
ba%a yürüyü$ü ile yürüdüklerini hatırlatmak isterim.

Arkada$lar, harbi önümüze sererek birtakım vaziyetle kar$ımıza çıkmak isti-
yen bu insanlara !kinci Cihan Harbinin bizim önümüze serdi%i nimetini ve onların 
yaratmı$ oldu%u durumu idrak etmiyen insanlara yalnız huzurunuzda $unu hatır-
latmak istiyorum. Acaba harbden sonra 100 - 150 lira yevmiye alan ve Avrupa’ya 
seyahate gönderdikleri arkada$ları, Avrupa’dan avdet ettikten sonra harbe girmi$ 
olan memleketlerin durumlarını, !talya’yı, Fransa ve Almanya’yı gördükleri zaman, 
harbden çıkmı$ olan bu memleketlerin kısa bir zaman içinde aklı ba$ında bulunan 
insanların yardımı ile mesaisi ile nasıl bir manzara içerisinde bulunduklarını ifade 
etmek ihtiyacını duymu$lar mıdır?

Aziz arkada$larım. Biraz daha ileriye gidelim. Bize benziyen ve hiç harbe gir-
memi$ memleketleri, bu arkada$lar dola$tıkları zaman !sviçre ve !sveç’i gezdikleri 
zaman oradaki insanların refah ve saadet içinde ve köylü vatanda$ların ceplerinin 
para ile dolu ya$adıklarını mü$ahede ederek bunları da ifade etmek ihtiyacını duy-
mu$lar mıdır?

O halde bu memleketin kabahati nerede? Neden acaba? Bu topra%ın altında 
Cenabıhak nimetlerini mi esirgemi$, bu topra%ın üstünde güzellikler ve nimetleri-
ni mi esirgemi$, bu topra%ın üstünde ya$ıyan vatanda$lar mı tembel, bu topra%ın 
üstünde ya$ıyan vatanda$larını zeki de%il? Ha$a, hayır, bir hakikatle, kar$ı kar$ıya 
bulunuyoruz, o da bütün bu hakikatleri anlamak kudretinden mahrum bulunan 
ke$meke$lik, beceriksizlik içerisinde kıvranan halk Partisi Hükümetlerinde görmek 
lâzım gelir. (Soldan, alkı"lar) Görüyorsunuz ki, bu kadar imkânlar kar$ımızda dur-
du%u halde, memleket bu kadar ıstıraplı bir manzara içinde bulunuyorlarsa bunun 
mesuliyetini ta$ımı$ insanların memleket hesabına malî bir suç i$lediklerini arzet-
mek isterim.

Aziz arkada$larım, bu hususta kıymetli saatlerinizi fazla i$gal etmek istemiyo-
rum, insan mütemadiyen bu konular üzerinde konu$abilir. #imdi sözlerimi Adnan 
Menderes Hükümetinin programına intikal ettiriyorum. Adnan Menderes Hükü-
metinin programının ana hatlarını tetkik etti%imiz zaman dünün bütün ıstırapları-
nı kavrayan bugünün ihtiyaçlarını kucaklıyan halden istikbali tâyin etmesini bilen 
güzel bir görü$ün ifadesi oldu%undan dolayı huzurunuzda tebrik etmeyi vazife bi-
lirim arkada$lar.

Evet, gören, hisseden bütün cesaretiyle ayakta duran bir manzara ile kar$ımız-
da beliren bu programın, yarın muvaffak olaca%ına asla $üphemiz yok. Yalnız $unu 
da huzurunuzda arzetmeyi vazife bilirim ki, bugün bu yolda yürümesini bilen bu 



Hükümete, Büyük Milletimiz ve Büyük Millet Meclisi asla yardımdan geri kalmıya-
caktır. Do%ru yolda gitti%i takdirde, millet olarak, Büyük Millet Meclisi olarak onun 
arkasındayız. Fakat bu hakikat yolundan ayrıldı%ı takdirde siz muhterem milletve-
killerinin, tek bir i$aretiyle kendilerini devirece%imizi de akıllarından çıkarmama-
lıdırlar.

Bu inançla ifade ediyorum Adnan Menderes Hükümeti bu yolda yürüyecek-
tir, kendilerinin Allah’ın da inayetiyle muvaffak olmalarını diler, sizleri hürmetle 
selâmlarım. (Alkı"lar)

MOCAN ($evket - Tekirda#) — Arkada$lar; iktidarın tenkidini bazan hay-
retle, bazan ümitle, bazan teessür ve dikkatle dinledim. Bu tenkidin içindeki dört 
nokta üzerinde durmayı, beni buraya gönderen milletime kar$ı kendimi vazifeli 
gördüm.

Bu noktalardan birincisi; eski iktidarın tenkidinin besmelesinde: Yalnız bütün 
Türkiye’nin de%il, bütün bir demokrasi âleminin bir $aheseri olarak tavsif edilen 
programımızın ilk satırlarında ne kadar mü$kül $artlar altında iktidarı aldı%ımızı 
izah ve bu mü$külleri ileri sürmemizi ilerdeki ademî muvaffakiyetimize bir zemin 
hazırladı%ımıza delil olarak ileri sürüyorlar ve bugünkü iktisadi peri$anlı%ı ve mü$-
külleri bu $artlar içinde ancak ba$arılı bir muvaffakiyet diye müdafaa ediyorlar. Bu 
zorlukları dü$ünmememizin de bir insafsızlık oldu%u ileri sürülüyor. Ben de ceva-
bıma $u besmele ile ba$lıyaca%ım:

Bu zorlukları bir müdafaa silâhı gibi kullanan eski Hükümetin bir seçim be-
yannamesini okumu$tum. Bunu seçimden be$ gün evvel seçim bölgeme giderken 
gece otomobilde dikkatle okudum. Bu beyannamede neler yapılmıyordu. Dünyanın 
en çok çalı$kan bir milleti iken semeresini dünyadan en az alan, kerpiçlerde otu-
ran milletime neler vaat edilmiyordu. Birdenbire köy yolları yapılıyor, hastaneler 
yapılıyor, doktorlar, ebeler köylere ü$ü$üyor, altıok, refah saadet ne$e, huzur ve 
emniyet cümlelerine tahvil ediliyordu. Bir ku$ sütü eksikti. Bir gün evvel bu cenneti 
vâideden idarenin bugün müdafaa silâhı, muhalleri mümkün görmememizin insaf-
sızlık oldu%udur. Bunu söyliyen eski Hükümet yirmi gün evvelki beyannamesinde 
bu cennet va’dini acaba neye istinaden millete yapmı$tır? !ntihabın arifesinde bu 
cennet va’dinin, kendi itiraflariyle, muazzam (bir martaval) oldu%u meydana çık-
mıyor mu?

!ntihap arifesinde i$te böyle kocaman bir aldatma ile rey toplamaya cüret edil-
mi$ oldu%u meydana çıkmı$ oluyor, ama iradei milliye, a%zı sütten yandı%ı için yo-
%urdu üfliyerek yedi. Millet aldanmadı. Büyük Milletime “geçmi$ olsun” derim.

Adnan Menderes’in cihana hediye etti%i bu program, içinde ne eksik? Bilgisiz, 
kendileri gibi acaip, iktisadi bir sistemin, cahil hudutsuz bir Devletçili%in tazyikiyle 
can çeki$en hangi muzdaribin derdine derman olmıyan bir nokta var? (Feridun Fikri 
Dü"ünsel’e hitaben) gülme kar$ımda öyle, iyi dinle, not al!

BA$KAN — Efendim sözünüze devam ediniz,.



MOCAN ($evket - Devamla) — Biz Devlet Hazinesini geçim vasıtası telâkki 
etmi$ kimseler de%iliz, alın terimizle kazanan, kazandı%ından Devlete vergi veren 
Devletin satvetini temin eden kimseleriz bu programın azametini anlarız. Devlet 
Hazinesinden geçim teminini meslek edinmi$, olanlar Hazine üzerine yüklenmi$, 
at sinekleri gibi ya$amı$ insanlar.,. Bu programdan bir$ey anlamaz.

ATALAY (Sırrı - Kars) — Bu ne biçim konu$madır?.. Bu $ekle nasıl razı olu-
yorsunuz?

BA$KAN (Mocan’a) — Lütfen konu$manıza devam ediniz, münaka$a etme-
yiniz.

ATALAY (Sırrı - Kars) — Öyle konu$masın, biz de konu$uruz.

BA$KAN — Lütfen!

MOCAN ($evket - Devamla) — Bırakın konu$ayım öyle ise...

Programda ümitle dinledi%im ikinci nokta; orman meselesidir, Türk Milleti 
kendilerini istemiyor; Onların cezasını vermek için belki en büyük sebep ve bizi bü-
yük bir borcun altında bırakan; milletin ıstırabını hafifletmek için, bir zaman icra 
memuru refakatinde, buralara kadar getiren âmil; orman davasıdır. Kendilerinin 
yıkılmasına da en büyük âmil de budur. Bizi buraya getiren millet kar$ısında müd-
detsiz borçlanmanın icra memuru kapımızda beklerken bu derin dâvayı sükûtla 
geçi$tirmeleri bana biraz ümit verdi. Kısaca diyorlar ki; alınacak tedbirleri görmek 
isteriz. Bu beyanatı günah itirafı telâkki ediyorum. Halk Partisi iktidardan çok daha 
güç olan bugünkü murakabe vazifesinde, bunun gibi yaptı%ı hataları itiraf ederek, 
kendini bu hataları müdafaa mevkiinden kurtarırsa, maziden daima bahsederek bir 
nevi milletin ellerinden aldı%ı, sandalyenin bir evkaf mütevellisi iddiasından vaz-
geçerse eski acı derslerden de istifade ederek bizim programımızdan daha uygun 
programla gelirlerse ve onları kar$ımızda yapıcı bir murakıp, bir muhalefet olarak 
bulursak kendilerini daima hürmetle selâmlıyaca%ız. Yalnız bir tek $ey var, Allah 
ve millete hesap veremiyecekleri bir nokta vardır, o da orman faciasıdır. Bu faciada 
alınacak tedbirleri soruyorlar. Ben kendilerine bir parça izahat vereyim:

Memlekette bugün bir Orman Kanunu yoktur. Orman dükkâncılı%ı kanunu 
vardır. Biz Orman Kanunu yapaca%ız. Bugünkü Orman Kanunu millet kadar or-
manı da tahrip etmi$tir. Ortaça%ın baltasının kıymadı%ı ormanları kökünden ka-
zınmı$tır. !stanbul surundan Istıranca’ya dürbünle bakılırsa saklanmak istiyen 
tav$anların kulaklarından ba$ka bir$ey görülmez. Bu gibi sakat kanunları tatbik 
mevkiinde olanların salâhiyetini kötüye kullananların rü$vet imkânlarını nasıl tah-
rik ve te$vik etti%i malûmunuzdur.

Boyunduru%una bir çivi bulamıyan milleti zorla kaçakçı yapmı$lardır. Mille-
tin de, memurun dâ ahlakını orman kadar onlar mahvetmi$tir. Biz orman dâvasını 
istiklâl kadar ehemmiyetli buluruz. Ormansız bir memleket çöl olur. Susuz kalır 
halkı çölde göçebe olur, orada medeniyet olmaz. Bir a%acın kıymeti bir nüfustan 
daha fazladır. Fakat bugün bir balta ormanı da, milleti de içtimai ahlâkı da birbi-



riyle yarı$ edercesine tahrip etmi$tir. Biz a%acı, milleti ve içtimai ahlâkı kurtaracak 
hakiki bir Orman Kanununu yeniden yaratmak istiyoruz. Temiz mühendislerimizi 
Devlet depolarından kurtarıp kantarcılıkta israf ettirmiyece%iz. Teknik çerçeveleri 
dâhalinde kıymetli orman mühendislerimize mektepte okuduklarını tatbik imkânı 
verecek bir kanun yapaca%ız.

Bu saydı%ım faciaları Halk Partisi benden daha iyi biliyordu. Be$ senedir ya-
zılarımda, feryatlarımda i$tirak eden Halk Partisinin sevimli dilbazı Feridun Fikri 
ve !ncedayı benden daha müteessirdirler. Halk Partisinin en mesul makamını i$gal 
eden Nihat Erim Raif beyin o%ludur. Kendisinin ormanını da bu kanunla almı$lar.

Bir Milletvekili — #ahsiyata girme.

BA$KAN — Rica ederim. Riyaset vazifesini yapmakta hassastır.

MOCAN ($evket - Devamla) — Rica ederim. Bu bir misaldir, hâdisedir. Ben 
hâdiseleri konu$turuyorum.

Nihat Erim her vesile ile ormanımda çöp kalmadı dermi$, hakikaten hakkınız 
var, bu kanun ormanları muhafaza etmiyor, kanaatinde imi$...

Bu orman faciasının devam müddetince baltalık sakini 2 750 602 vatanda$tan 
her gün Ankara’ya heyetler gelirdi, bir lokma ekmek imkânının verilmesini isterler-
di. Eski Sıhhat Bakanının da ormanı varmı$, “benim de ormanımı aldılar, bu kanun 
muhafaza yerine tamamen ormanları kesti” dermi$.

#imdi Halk Partisinin en güzel vaizleri ve mesul makamları nefislerinde bu acı-
yı tattıkları halde acaba niçin tashih edemediler? Niçin bir tek satırlık bir sual tak-
riri bile veremediler? Buna kendileri cevap versinler ve o niçinin içinde 14 Mayıs’ta 
demokrasinin do%du%unu takdir etsinler. O niçine kendileri cevap veremedikleri 
halde, demokrasiyi biz verdik, demokrasiyi biz kurduk.. Sanki biz köle idik de, zin-
cirimizi kestiler, bizi azat ettiler. Bu lâfı kaldırsınlar. (Soldan alkı"lar)

Hâdiselerle, vakıalarla nefislerinde bunu hissedip, tashih edecek kudretleri 
yoktu. Binaenaleyh demokrasiyi onlar mı bize verdi, yoksa biz mi onlara verdik (Al-
kı"lar)

Ba$ka geçim vasıtası olmıyan baltalık sakini milyonlarca vatanda$ın daha fazla 
intizara kudreti yoktur, can çeki$iyorlar. Vakaa bütün millet yere serilmi$ bir hal-
dedir. Hiçbir köylü yoktur ki, follu%unda tavu%unun yumurtasını beklemesin, si-
garasını ve di%er ihtiyacını temin için. Fakat hiç olmazsa yumurtasını, tavu%unu 
satacak kadar bir hürriyeti vardır. Bunun yanında orman içinde ya$ıyan vatanda$-
ların hiçbir hürriyeti yoktur. Bunlar orman bölgelerinin âdeta Volga esirleridirler. 
Volga esirlerinin ak$amları zincirleri gev$etildi%i zaman bir ekmek tayınları vardır. 
Bunlar o tayından da mahrumdurlar.

Sizlere dün aldı%ım bir telgrafı açıklamak isterim. Bu telgraf Istıranca’dan gel-
mi$tir. Midye’de odunun kentaline 52 kuru$ rüsum alınıyor, ondan bir çizgi ile ay-
rılan Saray’da 53 kuru$ almıyor, Istıranca’da ise 77 kuru$ veriliyor. Sebep olarak ne 
gösteriyorlar, bilir misiniz? Geçen sene Istıranca’da Orman !daresinin bir faciası 



cereyan etmi$ti. Gelen orman müfetti$leri mütemadiyen i$i kapatıyordu. Kapan-
dıkça Israr ettim, muhtelit tahkik heyeti istedim. Tahkik heyetinin ba$ına kendisini 
görmedi%im namını i$itti%im #evket Ta$kan’ı istedik, her$ey raporunda meydana 
çıktı, fakat kimseye bir$ey olmadı. Hattâ bu raporu ciltleterek gelecek nesillere sak-
lanmasını Orman Fakültesine tavsiye mektubum (Tasvir) Gazetesinde ne$redildi, 
yine kimseye bir$ey olmadı. !ddialarım tahakkuk etmediyse madde tâyin ederek 
cezamı istedim. Mesullerin cezasını resmî dilekçe ile istedim, yine kimseye bir$ey 
olmadı. Zaten $imdiye kadar bu memlekette müzahrafat Eyfel Kulesini geçti%i hal-
de bir mesul görmedim. Bahriye Vekili !hsan Beyden ba$ka. !$te geçen bu zulümle 
o tahkikat küllenmi$tir, in$allah yine de$ece%iz. Depolarında pahalıya maletmi$ler, 
zarar ediyorlarmı$, bu zarardan dolayı kaza halkına bir nevi vergi tarh edermi$ gibi 
kentalinde 22 kuru$ fazla alıyorlarmı$. Esbabı mucibeleri de bu. Arkada$lar, e%er bu 
i$ bugün de devam ederse, de%il milletin yakamızdaki icra memurlarına, müntehip-
lerimizin bir tekine dahi cevap veremeyiz. !$imiz çok aceledir. Millet bize müddet 
vermiyor, hemen hattâ bugün fevkalâde toplanıp, Hatipo%lu’nun bu memlekete 
belâ etti%i 4785 numaralı Kanunu derhal kaldıralım. Ondan evvelki 3116 numaralı 
Kanun çok daha iyi idi, birçok imkânları sa%lıyordu, bu suretle derhal, köylünün 
ekmek, hürriyet bulmasını, nefes almasını temin edelim. Ondan sonra bir kong-
re yapalım, bu kongrede teknik meselelerle birlikte her $eyi alâkadarlar, tekniksi-
yenler huzuriyle konu$alım, fikirlerini alalını. Ancak bu suretle teknik ve isabetli 
bir kanun yaratılmı$ olur. Artık i$letmelerin revirlerin bugünkü $ekliyle devamına 
tahammül edilemez. Bundan yalnız istifade eden bir zümre milyonlar edinirken, 
“Devri sabık yaratmayaca%ız” diye bunların üzerinde durmamazlık edemeyiz.

Mutlaka heyetinizden rica ediyorum.. Bu suiistimaller büyüktür. Sayın Adliye 
Vekilinden sorulsun; kanunsuzluktan dolayı vatanda$ların adliyeden hüküm alıp 
da orman müdüriyeti umumiyesinin ödedi%i tazminat yekûnu nedir? Bu tazminatı 
çarıklı millet veriyor. Onun üstünde oturan insan kendi vazifesini suiistimal etmi$-
se, adliye de orman idaresini mahkûm ettirmi$se bu niçin benim milletimin sır-
tından çıksın? Bu mahkûmiyet miktarı milyonları belki yüz milyonları a$ar. Yalnız 
bunun içinde zingal vardır ki, bir sene sonra bütün te$kilâtiyle Devlete kalacaktır. 
Bu memleketin bünyesini yıkmak için, hattâ yabancı, yıkıcı diye korktu%umuz dü$-
man bir rejimin milyonlar sarfetse memleket bünyesinde ve ekonomisinde yara-
tamıyaca%ı bir sui kasıt oldu; neticelendirecek kadar böyle kasti bir kanun yapan 
insanın ilk i$i zingalin istilâsı olmu$tur. Bu i$ten bugün millet 20 milyona mahkûm 
olmak üzeredir. Bunun gibi daha binlerce dâva devam etmektedir. Bir de irtikâp ve 
ihtilastan mahkûm olanların mahkûmiyet yekûnunu görelim. Hattâ Türkiye dere-
cesinde çürütülmü$ servetler ve milyonlar derecesindeki suiistimallerin tahkikat 
raporları vardır ve tahkik tesbit edilecek meseleler vardır. Bunlardan biri içimizde-
ki Mara$ Milletvekili Ba$müfetti$ Nedim’in raporudur. Onun altı aylık sayı ile 20 
milyon suiistimal tesbit edilmi$ ve neticelenmi$tir. Bu 20 milyondan ba$ka binlerce 
daha tahkikat vardır. Bunun neticelerini, mesullerini ve milletin parasını alanları 
bu millet unutmıyacaktır. Milletin parasını yiyen, milletlin parasının üzerinde otu-
ranlar için bu Meclisin içinde bir tetkik heyeti seçilsin. Böyle bir heyet bu Meclisin 



içinden mutlaka çıkmalıdır ki, bu i$lerin tahkikatını yapıp vesikalarını hazırlayıp 
adliyeye teslim etsinler.

Arkada$lar, bir de gençlikten bahsettiler.

Bu da biraz tuhafıma gitti. Kültürlü gençlik yeti$tirdik diyorlar. Yeti$tirdik de-
dikleri o zavallı gençli%e ne gibi bir istikbal hazırladılar? Bu kültürlü gençlik ken-
dilerine âdeta kültürlü dü$man vaziyetindedir. Bugün bir bahçıvan, bir küfeci, bir 
sütçü her yerde kendisine göre bili$ bulabiliyor ve geçiniyor. Fakat arkada$lar, onla-
rın iftihar ettikleri gençlikten, elinde üniversite diploması ile bir müba$irlik inhilâl 
edince, 150 ki$i müracaat ediyor. Adliyeci arkada$ımız Celâl Bey burada, o söyle-
mi$tir, müba$irli%e, mukayyitli%e can atıyorlar. Geceleri $oförlük yapmak suretiyle 
tahsilini yapmak için u%ra$an gençlik, bir mukayyitlik için efendilerin seksen tane-
sine ba$vuran tavsiye mektubu ariyan teknik üniversite diplomalı gençlik memle-
ketin sakat ekonomi sistemiyle her türlü hayat imkânının kapandı%ını görür, bir 
müba$irlikten ba$ka geçim imkânı bulamazsa onu yeti$tirdik diye övünülmez, o 
gençlik kar$ısında utanılır.

Dördüncüsü, !kinci Cihan Harbinin güçlüklerinden bahsettiler. !kinci Cihan 
Harbi, benden evvel konu$anların söyledikleri gibi, “Harbe girmek felâkettir ama 
bizim girmedi%imize göre” çok cazip tarafları vardır. Büyük fırsatlar elden kaçtı, 
altınlarla memleketi doldurmak kabildi, milleti zengin etmek mümkündü…

Aklıma gelmi$ken bir misal olarak arzedeyim; benim bir travers hikâyem var-
dır, !ngiltere istiyordu, hem de çürük, beheri 21 lira idi, müracaat tarihi dahi ce-
bimdedir, bugün yarın, tam üç sene sürdü. Bırakın memlekete para girsin, dedik. 
“!di%inden, ise de” diye tam üç sene muamelesi sürdü. Traversler de çürüdü, onlar 
da rahat etti, biz de rahat ettik, memlekete de kırk para girmedi. Ama aynı tarih-
lerde, istediklerini yekten zengin etmek için, ihracat müsaadesi vermiyorlardı. O 
tarihte Zingalin bir müzayedesi olmu$tu. Bir buçuk milyon liralık bir $eydi. Nazarı 
dikkatimi celbetti, 1,5 milyon liraya, bu memleketin böyle bir$eye i$tira taham-
mülü yoktur. Mutlaka bunda bir$ey var dedik, keresteci arkada$ları topladık, bir 
$irket halinde müzayedeye i$tirak ettik. Sinirlendiler, bilmeni neler oldu. Bunun 
tahkikatını Nedim Bey ikmal etti. Üç defa bize ihale oldu%u halde Ankara’dan tel 
aldılar, ihaleyi bozdular. Teminat verdik, olmadı, birisinin kayın biraderi, isterler-
se açıklarım, merakta kalmasınlar: Akdeniz #irketi Müdürü olana verdiler. Zaten 
bu müzayede onun için hazırlanmı$tı, ona verildi. Bizim inadımızdan da Hazine 
300 bin lira kazanmı$ oldu. Tabiî biz mecburen çekildik, o zata ihale edildi. O da 
kendisine ihale edildi%inin dakikasında !srail’e sattı, 600 bin lirayı hiçbir muamele-
ye el sürmeden aldılar gittiler. Buna dair malûmat Nedim’in raporunda muazzam 
$ekilde vardır, i$te böyle muamelelerle bu !kinci Dünya Harbinde bu suretle cüz’i 
bir dövizin memlekete girmesine imkânı verildi. Fakat bugün Adnan Menderes’in 
teessürle söyledi%i gibi, döviz temin etmek için dört ton altınımız da gitmi$, !kinci 
Cihan Harbinde bu memlekete döviz akması icabederdi. Bugün altınlarımız gidiyor. 
!zah etti%im $ekilde cüz’i elde edilen dövizler de nereye gitti? Buna da dikkat etme-
nizi rica ederim.



Arkada$lar; siz bu dövizlerin faturasını görmek istiyor musunuz? Bir gün Park 
Otele gelin, orada yarım asırlık hanımların rumbasında, sambasında, sürmesinde, 
rimelinde, rujunda, ufak tefe%inde görebilirsiniz arkada$lar. (Gülü"meler)

Bu kadar seyyiatı, millet parasının hesabını sormak icabeder, e%er sorulmazsa 
ben bu kürsüden sonuna kadar ba%ırırım. Hiç olmazsa bir gece olsun onların uyku-
larını kaçırır ve huzurlarını bozmazsam gözlerim açık gider arkada$lar. (Alkı"lar)

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — Muhterem arkada$lar; sözlerime 
Sayın Halide Edip Adı var arkada$ımızın, bu Ba%ımsız Milletvekilinin, 14 Mayıs 
gününün Millî bayramlarımız içine alınması hususundaki teklifine bu teklif Adnan 
Menderes Hükümetinin ve programının vasıf ve mahiyetini gayet iyi belirtmesi iti-
bariyle cevap vermek suretiyle ba$lıyaca%ım.

Arkada$larım, seçimlerden evvel millete hitap ederken dedik ki; 19 Mayıs ta-
rihi !stiklâl Sava$ına ba$lamak için Büyük Atatürk’ün Karadeniz sahillerine ayak 
bastı%ı gündür. 14 Mayıs tarihi de Milletimizin hürriyet tarihine ayak bastı%ı gün 
olacaktır. !$te bu itibarladır ki, Sayın Halide Edib Adıvar’ın tekliflerini, ekseriyet 
partisinin mensubu bir milletvekili olarak, desteklemeyi ve hattâ bu hususta bir 
kanun teklifinde bulunmayı üzerime almı$ bulunuyorum.

Arkada$lar; Halide Edib Adıvar arkada$ımızın buradaki huzurları bize, Adı-
var kürsüsünün biraz daha kuvvetlenmi$ oldu%unu göstermek suretiyle ayrıca bir 
memnuniyet ve itminan vermektedir. Yeni Hükümet hakikaten bir mazhariyetle ve 
birçok mesuliyet ve güçlüklerle kar$ı kar$ıya bulunmaktadır.

Bu mazhariyet binlerce ve binlerce seneden beri ya$ıyan Türk milletinin ser-
best reyi ile bir iktidarı de%i$tirerek, onun yerine ba$ka bir iktidar getirmek sure-
tiyle Menderes Hükümetinin bu memleketi idare etmek mukadderatını, vazifesini 
üzerine almak mazhariyetidir ve hakikaten arkada$lar yalnız Türk tarihini de%il, 
binlerce ve binlerce seneden beri dünya tarihini tetkik etti%imiz zaman hiçbir mille-
tin serbest reyleriyle bir diktatörlük idaresini bir demokrat idaresiyle de%i$tirmeye 
muvaffak oldu%unu görmüyoruz. Asil ve izanlı milletimizin bu ba$arı saadeti Türk 
tarihinde de%il, fakat bütün cihan tarihinde emsaline rastlanmıyan bir mazhari-
yettir. Buna mukabil mahrumiyetleri de mesuliyetleri de o kadar büyüktür. Onun 
cindir ki, Hükümet programında bu mahrumiyetleri tebarüz ettirmek hususunda 
gösterilmi$ olan cihetleri asla mübala%alı bulmuyorum. Ne kadar yumu$ak yazmak 
lazımsa o kadar yumu$ak yazılmı$tır ve ne kadar nazik olmak mümkün ise o kadar 
nazik olunmu$tur.

Hükümet programında arkada$larımızın $imdiye kadar üzerinde az durdukları 
meselelerden biri de i$çilerimize kar$ı yapılmı$ olan vaitlerdir.

Arkada$lar; hakikaten biz i$çilerimizi, ate$ ve demir çemberinden dı$arıya fır-
layarak, bu Millî zaferin kahraman evlâtları olarak gördük. Türk i$çileri kendi hak-
larını müdafaa etmek için Demokrat Parti saflarına senelerden beri iltihak etmek 
suretiyle vatanperverliklerini, milliyetperverliklerini ispat etmi$ler ve her türlü 
hak ve himayeye ve kendilerine her türlü itimat ve emniyete lâyık olduklarını fiilen 



göstermi$lerdir. Daha evvel bu husustaki hükmünü Demokrat Parti burada, Büyük 
Mecliste zabıtlara geçirmek suretiyle ifade etmi$tir. Vatanperver i$çilerimizin bu 
vasıflarını bir kere daha buradaki zabıtlara geçirmek suretiyle tarihe maletmekte 
bir $eref ve iftihar duymaktayım.

Arkada$lar, parti beyannamesinde i$çilerimize grev hakkını tanınaca%ı sara-
haten ifade edilmektedir. Grev hakkı elbette programımızda mevcut oldu%u gibi 
memleketimizin içtimai ve iktisadi bünyesini sarsmıyacak bükümleri ihtiva etmek 
suretiyle kendilerine verilecektir, elbette.

Büyük Meclisiniz, bu hükümleri tesbit ederken kendi reyini kullanacaktır. Yine 
programımı da yer almı$ olan i$çilerin ücretli tatil ve mezuniyet haklarının Hükü-
met beyannamesinde samimiyetle ve açıkça yer almı$ bulunmasını da memnuni-
yetle görmekteyim.

Sosyal dâvalarını halletmi$ birçok memleketler; i$çilerin bu haklarını tanımı$-
lar ve i$çilerde fiilen bu haklardan istifade etmek imkânlarını elde etmi$ bulunu-
yorlar.

Fakat Hükümet beyannamesinde yer almıyan bazı hususlar da vardır ki, bunla-
rın beyannamede yer almamı$ oldu%unu gayet tabiî görmekle beraber hakikaten ve 
bilhassa kıymetli çalı$an, samimî Çalı$ma Bakanının ittilâlarına arz etmek isterim.

!$çilerin hukukuna ait bir !htiyarlık Sigortası Kanunu çıkmı$tır. O zaman biz, 
Demokrat Parti Meclis grupu olarak buna itiraz ettik. !htiyarlık Sigortası Kanunu 
seçimlerin arefesinde tatbik edilmeye ba$landı. !$çilerin büyük kütlesi tarafından 
o zaman itirazlarımız varit görüldü ve i$çilerimizin bizi teyit etti%ini mü$ahede et-
tik. Bunun teferruatını burada arz etmek istemem, icabederse Sayın Bakana arz 
ederim. !$ Kanunu i$çilerimize yarın ve yarından sonrası için emniyet temin etme-
mektedir. !$ Kanununun 13’ncü maddesi gayet müphem hükümlerle i$çilerimizi 
i$verenin keyfine tâbi olarak kapı dı$arı edilmesi telâkkisiyle kar$ı kar$ıya bulun-
maktadırlar. Bu hususta yeni teminat konmasını bütün demokrat rejimlerde oldu-
%u gibi her vatanda$ gibi i$çinin dahi kanun dairesinde hareket etti%ini takdir eder 
ve be$ on gün sonrasından emin bulunmanın temin edilmesi lâzımdır ve nihayet !$ 
Kanununun $imdiye kadar tatbikatında samimiyet gösterilmemi$tir.

Büyük i$çi kütlelerinin arasına girdi%im zaman i$çilerimizin bunlardan çok 
$ikâyet yaptıklarına muttali oldum. Meselâ !$ Kanununa göre $ikâyet yapan i$çi-
nin i$verene bildirilmesi lâzım geldi%i halde Ankara’da $ikâyet yapan birçok i$çiler, 
Çalı$ma Bakanlı%ı müfetti$leri tarafından, i$verene bildirilmi$tir ve bunun neticesi 
olarak da i$çiler i$lerinden mahrum edilmi$lerdir. !$çilere bazı haklar temin eden !$ 
Kanunu hükümlerine bilhassa Çalı$ma Bakanının i$çilerle birer arkada$ gibi temas 
etmek suretiyle sadece Çalı$ma Bakanlı%ı müfetti$leri ve i$çi mümessilleriyle de-
%il, bizzat i$çilerle temas etmek suretiyle tatbikatta samimiyetin temin edilmesinin 
lâzimeden oldu%u artık anla$ılmı$ bulunmaktadır.

Arkada$lar, biz Zonguldak Milletvekilleri, i$çilerimizin demokrasi dâvasını 
anlayı$ ve bu dâvayı tahakkuk ettirmek hususunda iktiham ettikleri büyük 



fedakârlıktan dolayı kendilerine minnettarız, Demokrat Parti i$çilere minnettardır 
ve bütün Türk milleti i$çilere, Demokrat Parti saflarında yer almak suretiyle, hak ve 
hürriyetlerini müdafaa hususunda bir milliyetçi partiye iltihak etmek suretiyle gös-
termi$ oldukları anlayı$ ve muvaffakiyetindeki yardımları bakımından Türk Milleti 
Türk i$çilerine minnettardır, medyundur.

Arkada$lar, Hükümetin ticaret politikamız hakkında programında güzel ve 
esaslı hükümler mevcut bulunmaktadır. Bu hususta teferruata girilmemi$tir. Giri-
$ilmedi%inden dolayı vâki tenkidi gayrivârit görmekteyim. Yalnız $u noktayı belirt-
mek isterim ki, Menderes Hükümeti bu memleketin i$lerini, memleketli ticari bir 
buhran arefesinde bulundu%u bir zamanda üzerine almı$, dünyanın her memleketi 
ticari i$lerini tanzim için birçok kararlar alırken C.H.P. Hükümetleri vâki bütün ih-
tarları miza ra%men gereken tedbirleri zamanında almıyarak bugün Menderes Hü-
kümetini çok güç bir durumda bırakmı$ bulunmaktadır. Avrupa Konseyine dâhil 
memleketler, Avrupa iktisadi !$ Birli%ine dâhil olan memleketler kendi aralarında 
gümrük resimlerini indirmek, Muamele Vergisi setlerini indirmek ve dahilî fiyat-
ları ucuzlatmak suretiyle kararlar alıp % 50 serbest ithal etme imkânını bugün;% 
80 e çıkarmak yollarını bulmu$larken Halk Partisi Hükümetleri bu hususta ne tek 
bir tedbir alabilmi$ler, ne de tek bir mütalâa belirtmek imkânını elde edebilmi$ler-
dir. Bu suretledir ki bugün memleketimiz kendi toprak ürünlerini ve müstahsilinin 
yeti$tirdi%i malları harice ucuz satmak ve ona mukabil müstahsilin istihlâk etti%i 
mamul fiyatlarını gayet yüksek fiyatlarla satın almak mevkiinde kalmaktadır. Bu 
vaziyet, bizim memleketimizin 1930 senesinde geçirmi$ bulundu%u ticari buhrana 
benzer bir buhran geçirmek arifesinde oldu%unu bize hatırlatmaktadır. 1930 senesi 
buhranının ıstıraplarını $ahsan tatmı$ ve görmü$ olan müstahsil bir mıntakanın 
evlâdı olan Adnan Menderes’in bu meseleyi lâyikiyle kavrıyaca%nıı ve lâzım gelen 
tedbirleri almakta icap eden cesareti gösterece%ini ümit ederim.

Arkada$lar; Anayasa meselesi üzerinde Meclisimizde konu$malar olmu$tur. 
Anayasada de%i$meler yapılması lâzımdır. Bu Mecliste öyle kararlar alınmı$tır ki 
biz onların sarahaten Anayasaya muhalif oldu%unu iddia ettik. Meselâ son çıkan 
Toprak Kanununda Anayasaya muhalif hükümler vardır. Halkevleri namı altın-
da Halk Partisine tahsisat almak Anayasaya mugayirdir. Bunları iddia ettik, fa-
kat tetkik edecek bir merci bulamadık. Nihayet memleketin büyük mukadderatı 
üzerinde müessir olabilmesi için Cumhurba$kanının hiçbir kudreti yoktur dendi. 
Ondan seneler geçtikten sonra tekrar söylendi ki Cumhurba$kanı milletvekillerin-
den ayrı olarak yemin etmektedir. Binaenaleyh ayrı ve hususi salâhiyetleri vardır. 
Bütün bunlar gösteriyor ki Anayasa’da de%i$iklik yapılması lâzımdır, icra kuvveti, 
Cumhurba$kanının gerek Anayasamızda ve gerek beynelmilel parlâmentarizm 
teamülleriyle ve gerekse âmme hukuku edebiyatınca tesbit ve tâyin edilmi$ olan 
hak ve salâhiyetlerini Anayasada tavzih etmek lâzımdır. Ta ki, bizden sonra gele-
cek olan ba$ka bir Meclis, tekrar Anayasa hükümlerine muhalif bir karar ittihaz 
etmesin ve ta ki, bizden sonra gelecek olan ba$ka bir Cumhurba$kanı bu $ekildeki 
bir yemin maddesine dayanarak, kanunlara itaat, millî hâkimiyete itaat hükmüne 



dayanarak kendisinde ayrıca bir salâhiyetin bulundu%u vâhimesine dü$mesin. Bu-
nun içindir ki, Anayasada de%i$iklikler yapmak ve Büyük Millet Meclisinin hak ve 
salâhiyetlerini tebarüz ettirerek her hangi bir iddiaya meydan vermemek suretiyle 
hükümler koymak lâzımdır.

Ancak Halk Partisinin mevzuubahis etti%i gibi, bu Anayasa tadilâtından bekle-
nilen gaye muvazenei kuva esasına veya tefriki kuva esasına kaymak ise ben bunun 
yerinde olmadı%ı kanaatindeyim. Büyük Millet Meclisi azaları takdir buyururlar ki; 
kuvvetlerin birli%i esasına dayanan Devlet sistemi haricinde kalan Devlet sistem-
leri !sviçre’de müstesna olarak tatbik olunan direkt sistemin haricinde iki esaslı 
sisteme icra edilebilir:

Bunlardan bir tanesi Cenubi Amerika’da tatbik edilmekte olan kuvvetlerin ay-
rılı%ı sistemi, bu ancak Birle$ik Amerika Hükümetlerinde müspet bir netice ver-
mi$tir. Bu da; Birle$ik Amerika Devletlerini te$kil eden unsurların demokrasiyi iyi 
hazmetmi$ olmasından ileri gelmektedir.

Birle$ik Amerika Hükümetlerinde mevcut olan tefriki kuva esasına dayanan 
Anayasalar Cenubi Amerika Hükümetlerinde anar$i yaratmakta ve sık sık ihtilâllerle 
Reisicumhurların birer diktatör olmasına sebep olmaktadır. Bunun üzerinde tetki-
kat yapmı$ olan Cenubi Amerika Devlet Ba$kanlarından bir tanesi diyor ki; Cenu-
bi Amerika Devletlerinde meri olan bu tefriki kuva esaslarına göre, Anayasalara 
göre i$ ba$ına gelen Cumhurba$kanlarının diktatör olmamaları için kendilerinde 
kato ruhu bulunmalıdır. Bu (Kato) tâbiri eski Roma’da faziletkârlı%ı ve salâbeti 
ahlâkiyesiyle tanınmı$ bir senato azasının ismidir. Bu bir tefriki kuva sistemine, 
yani Büyük Millet Meclisinden itimat almıyarak, Büyük Millet Meclisinin ademi 
itimadiyle dü$miyerek, Büyük Millet Meclisinin yalnız te$riî vazifeleri dâhilinde 
kalması esaslarını ihtiva eden bir Devlet sisteminin millî bünyemize uymıyaca%ı 
kanaatindeyim. Bir de muvazenei kuva sistemi bulunmaktadır. Bu muvazenei kuva 
da Hükümet. Büyük Millet Meclisinden itimat alır.

Büyük Millet Meclisinin ademi itimadı ile dü$er. Fakat aynı zamanda Büyük 
Millet Meclisinin icra kuvveti tarafından ve !kinci Meclisin i$tiraki ile feshedilmesi 
hali tanınılır ve Meclisten çıkmı$ olan kararlar ya bir Ayan Meclisi tarafından veya 
ona mütenazır bir Meclis tarafından kabul edilmedikçe kanun haline gelmez.

Hâlbuki arkada$lar; muvazenei kuva usulü siyasi tarihin seyri neticesinde du-
mura u%ramı$ bir hukuki müessese haline gelmi$tir. Bütün hâkimiyeti milliye naza-
riyeleri ilerledikçe Millet Meclislerinde millî hâkimiyet tekasüf etmi$tir.

1870 de Fransa Anayasasında, Fransa Cumhurba$kanına Ayan Meclisinin ka-
rarını almak $artiyle Millet Meclisini feshetmek salâhiyeti verilmi$ti. Fransız Cum-
hurba$kanı Macmahon Meclisi Âyanın muvafakati oldu%u halde Fransız Meclisi 
Mebusanın feshetti. Fakat yerine gelen Meclis bu kararı be%enmedi ve Fransız

Reisicumhuru Macmahon mevkiini terk etmek zorunda kaldı.

!ngiltere tarihini tetkik etti%imiz zaman bütün millî salâhiyetlerin Avam Ka-
marasında toplanmı$ oldu%unu görürüz. !ngiltere’de Avam Kamarası o%lanı kız 



yapmaktan, kızı o%lan yapmaktan ba$ka, her $eye kadirdir darbı meseli, bu kuvvet-
lerin ne kadar mütebariz bir $ekilde toplanmı$ oldu%unun bir ifadesidir.

#imdi Hükümetin beyannamesi içinde Anayasada yapılacak tadilât sarih ve te-
ferruatla zikredilmemi$ olması muhalefet tarafından tenkide u%ramı$tır. Hâlbuki 
bunu teferruatiyle zikretmiyerek, ancak bu lüzumdan bahsetmek suretiyle ve neti-
cei kararın Büyük Millet Meclisinin, yahut Devletin ve partinin salâhiyeti organla-
rının kararına bırakılmak suretiyle kar$ımıza gelmi$ olması Hükümetin kiyasetini 
ispat eder.

E%er B.M.M. ne ait olan ve Anayasada de%i$iklik yapılması için de 150 millet-
vekilinin imzasına ihtiyaç gösteren bir Devlet bünyesindeki de%i$ikli%i Hükümet, 
bir Hükümet meselesi olarak ele almı$ olup da buraya muayyen teferruatla gelmi$ 
olsaydı o zaman kıyasetsiz bir Hükümet olarak hareket etmi$ olurdu.

Arkada$lar, biz 14 Mayıs tarihinin millî bayramlarımız arasında yer alması hu-
susunu memnuniyetle telâkki ederken ilk defa millî irade ile ve vatanda$larımızın 
serbest reyleri ile meydana gelmi$ olan bir B.M.M. nin te$ekkülü iftiharı içindeyiz.

#imdi ilk hamlede ve ilk konu$mada B.M.M. daha tecrübe yapamadan bugün 
mevcut bulunan haklarının bertaraf edilmesi $eklinde tadilât yapılmasına gitmek 
bizim bu sevincimizle ve iftiharlarımızla tezad te$kil eder kanaatindeyim. Anaya-
sada lâzım gelen de%i$iklikler yapılmalıdır. Fakat yapılacak bu de%i$iklikler, arzet-
ti%im $ekilde B.M.M. nin salâhiyetlerini icra kuvveti reisinin salâhiyetini tavzih 
mahiyetinde olmalı ve her hangi bir makamın veyahut her hangi bir Cumhur-
ba$kanının kendisinde mevhum salâhiyetler bulundu%u faraziyesiyle B.M.M. nin 
salâhiyetlerini tenkis edecek icra-i hareketleri önliyecek mahiyette bulunmalıdır. 
(Alkı"lar)

BA$KAN — Efendim, on be$ dakika için oturumu tatil ediyorum.

Kapanma saati: 17.20



"K"NC" OTURUM
BA"KAN — Ba"kanvekili Hulusi Köymen (Bursa)

KÂT!PLER: Muzaffer Kurbano!lu (Manisa)
Raif Aybar (Bursa)

Açılma saati: 17.40

BA$KAN— Oturumu açıyoruz efendim. Sıra Etem Menderes’indir.
GÜROL (Saffet - Konya) — Efendim, bir takririmiz var lütfen okutturulsun.
BA$KAN — Efendim, iki takrir var, münderecatları ba$ka ba$ka mahiyet ta-

$ıyor. Bu takrirleri oya arzetmeden evvel, Hükümetin hazır olup olmadı%ını ö%ren-
mek isterim. Gelen cevaba göre hareket edece%im. Onun için cevap gelinceye kadar 
söz sıraları gelmi$ olan arkada$lara söz verece%im.

DÜ$ÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — Reis Bey, usul hakkında birkaç söz 
söylemem” müsaadenizi rica ederim.

Arkada$lar, dünden beri birçok mütalâalar yürütülüyor. Bu mütalâalara kar-
$ı, muhalefet saflarında bulunan arkada$ların da bazı cevapları olması lâzımdır ve 
olacaktır. Tensip buyurursanız, Tüzü%ün 88’nci maddesinin ikinci bendi gere%ince 
bir lehte, bir aleyhte söz vermek suretiyle muhalefette bulunan arkada$ların bazı 
konulara cevap vermesi imkânını temin buyuracaksınız. (Do!ru sesleri)

BA$KAN — Efendim; verilmi$ olan takrirlerin münderecatını $imdi Feridun 
Fikri arkada$ımız da teyid ediyor, bu takrirler mazharı kabulünüz olursa, arkada$-
lara bir lehte ve bir aleyhte olmak üzere söz verece%im ve ondan sonra da Hükümet 
söyliyecektir.

CEBESOY (Ali Fuat - "stanbul) — Arkada$lar, !çtüzük sarihtir: Bu gibi müza-
kerelerde bir lehte bir aleyhte söylenebilir. Yoksa mütemadiyen aleyhte söylenilipte 
kifayeti müzakere takriri verilirse, kar$ı tarafa söz söylemek imkânı kalmaz. Onun 
için bu imkânı vermenizi rica ederim. Binaenaleyh bu takririn de reye konulmasına 
lüzum yoktur. Reis Bey de bu ricamı kabul ederlerse çok yerinde olur. (Do!ru sesleri)

BA$KAN — Arkada$lar, Ali Fuat Cebesoy’un nokta-i nazarı Kamutayın kara-
riyle kabili tatbiktir. Söz sırası meselesinde bir lehte ve bir aleyhte solmak üzere bir 
prensibe tâbi olunması heyeti muhteremenizin reyiyle halledilecektir. Binaenaleyh 
Riyaset Divanı, bunu bu $ekilde re’sen idare etmeye kendisini salahiyetli görme-
mektedir. Tüzü%ü tetkik ettik bu, ancak Kamutayın verece%i karara mütevakkıftır. 
Bu itibarla e%er bu nokta-i nazar tasvip edilirse o $ekilde hareket etmek üzere Ali 
Fuat Cebesoy’un teklifini heyeti muhteremenizin reyine arzediyorum. Kabul eden-
ler el kaldırsın..

Söz alma sırasına göre konu$manın devamını iltizam edenler el kaldırsın...
General Ali Fuat Cebesoy’un teklifi kabul edilmi$tir. Bundan sonra konu$malar 

bu $ekilde idare edilecektir..
Söz General Ali Fuat Cebesoy’undur.



CEBESOY (Ali Fuat - Eski!ehir) — Aziz arkada$larım; sözlerime ba$lama-
dan evvel 9’ncu B.M. Meclisinde, aranızda bulunmaktan duydu%um $eref ve iftiharı 
huzurunuzda tebarüz ettirmek isterim.

Arkada$lar, Adnan Menderes Hükümetinin bize getirmi$ oldu%u program bü-
yük bir ço%unlukla iktidarı elde etmi$ olan Demokrat Parti Hükümetinin millet ve 
memleket i$lerini nasıl idare edece%ini ve bunları hangi yollardan emniyet, itimat 
ve ba$arıya götürece%ini göstermektedir.

Arkada$lar, programda bir takım hizmet ve i$ler sıralanmı$, hattâ bazıları üze-
rinde $imdiden kararlar verilmi$tir. Arkada$lar, her ne kadar bu program birkaç 
gün içerisinde Adnan Menderes Hükümeti tarafından hazırlanmı$ ise de herhalde 
esasları 4 seneden beri ve Demokrat Parti tarafından her vesile ile tetkik edilmi$, 
çalı$ılmı$ bir programdır. Yani dernek istiyorum ki, programın, esasları do%rudan 
do%ruya Demokrat Partinin dört senelik ciddî çalı$masına istinat etmektedir. (Sol-
dan alkı$lar) Binaenaleyh ben programı böyle olarak telâkki ediyorum. Gene onu 
arzetmek isterim ki, programda günlük tedbir ve vaitlerden eser yoktur. Bu da $a-
yanı $ükrandır.

Arkada$lar, programın ana hatlarını ele alıp iyice tetkik edecek olursak yapıcı 
ve çok ümit verici bir durumda oldu%unu görürüz. Bundan dolayı kendilerine ba-
$arılar dilerim.

Programın ruhu, nüfusumuzun % 80’ini te$kil etmi$ olan köylümüzün kal-
kınması ve eski ziraat usullerinin yenile$tirilmesi ve zirai kredilerin ço%altılmasını 
ihtiva etmektedir. Bu mühim meseleleri de içerisine almı$ olan millî ekonomi me-
sellerini bu program, içerisine almı$ ve binaenaleyh burada millî ekonomi dâvamız 
da ön plâna alınmı$tır.

Ehemmiyetçe hiç de geri kalmıyan idari, içtimaî, ahlâki meselelere de tamamiy-
le bu programda yer verilmi$tir. Bilhassa Hükümetin bir devri sabık yaratmamak 
fikrine tamamiyle i$tirak ediyorum. Bunu kendilerinin anladı%ı mânada anlamak-
tayım ve daima Demokrat arkada$larımızın burada tekrar ettikleri gibi suçluları 
affedecek de%iliz. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Arkada$lar; vaziyeti böyle hulâsa ettikten sonra, Adnan Menderes Hükümeti-
nin muvaffak olmaması için hiçbir sebep görmüyorum Çünkü Demokrat Parti dört 
seneden beri memleket i$lerini, millet i$lerini nasıl gördü%ünü ve nasıl yürütece%i-
ni her vesile ile izhar etti ve millet de bu görü$leri ve bu kararları 14 Mayıs günü tas-
vip etmi$ bulundu ve tam bir itimad ile belirtti. Bu suretledir ki dokuzuncu Büyük 
Millet Meclisi toplanmı$ bulunuyor. Binaenaleyh, böyle bir kuvvete istinad eden 
bir Hükümetin muvaffak olmaması için ben, hiçbir sebep görmüyorum. Kendileri-
ne bu kürsüden ba$arılar dilerim. Elbette yine bu kürsüden kendileri ile görü$mek 
fırsatını bulaca%ız.

#uhu da söylemek, mecburiyetindeyim ki burada, Büyük Millet Meclisinde ne 
kadar kuvvetli murakabe yürürse hiç $üphe yok ki, Hükümetlerin ba$arısını temin 
eder. Murakabesiz meclislerde Hükümetler; hiçbir zaman arzu edildi%i veçhile mu-



vaffak olamazlar. Onun için kendileri ile daima sık sık konu$aca%ız, fikir ve kanaat-
lerimizi açıkça ifade edece%iz.

Programında iki mühim nokta üzerinde Büyük Millet Meclisinin nazarı dikka-
tini celb ederim.

Bunlardan bir tanesi; Ula$tırma, di%eri de sulama meselesidir. Ula$tırma mese-
lesi çok güzel hulâsa edilmi$ fakat bir ula$tırma plânından bahsedilmemi$tir. Yalnız 
Ula$tırma plânı içerisine giren karayollarının daha süratli yapılmasını ve motorlu 
vasıtaların daha ziyade kolaylıkla i$lemesini temin etmekten bahsedilmi$tir.

Hâlbuki bendeniz arzu ederdim ki, evvelâ bu münakale $ebekesini dahi it-
mam ederek iktisadi vaziyetimiz ve kalkınmamıza daha iyi hizmet temin edilsin. 
Malûmu âliniz kalkınmanın ba$ında evvelâ münakale meselesi gelir. Bu harb so-
nunda Fransa’da ve !talya’da gördük; sonra bugün en modern bir devlet ve memle-
ket haline gelmi$ bulunan Birle$ik Amerika’da her $eyden evvel münakale meselesi 
halledilmi$tir. Bunları uzun boylu izah etmeye hacet yoktur; münakale iyi vazi-
yette olmazsa, kalkınma iktisadi olamaz. Binaenaleyh bendeniz yalnız geçen se-
neden beri Halk Partisi Hükümetinin kemali ehemmiyetle ba$lamı$ oldu%u bu yol 
dâvasının devam etmesiyle i$in halledilece%ini zannetmiyorum. Çünkü münakale 
i$leri içerisine di%er vasıtalar da girer. Demiryolları, limanlar, denizyolları, hattâ 
havayolları ve saire de bunların içerisine girer.

Arkada$lar, bugün demiryolları $ebekesi memleketin her tarafına yayılmı$ va-
ziyettedir. Yani bugünkü vaziyete göre, yollarımız ikmal edilinceye kadar demiryol-
larından istifade edece%iz. Fakat demiryollarının bugünkü vaziyeti o kadar sıkı$ık 
bir durumdadır ki e%er kendisine biraz nefes vermiyecek olursak i$let me gittikçe 
güçle$ecektir. Çünkü bir taraftan Hükümetimiz istihsali artırmak istiyor. !stihsal 
artınca tabiî i$ nakliyata binecektir. Bu vaziyette demiryollarımızın durumunu na-
zarı itibara almamız lâzımdır.

Bugünkü demiryolu hatlarımızın durumunu dü$ünelim; !stanbul’dan bir hat 
çıkıyor Eski$ehir’e geliyor, oradan iki hat ayrılıyor, biri Cenup istikametini takip edi-
yor, di%eri de #imal istikametini takip ediyor, tersine olarak bu hatlar Eski$ehir’de 
birle$erek bir tek hat olarak !stanbul’a gidiyor. Bu hatlara bir de !zmir’den ve 
Aydın’dan gelen hatları ilâve edersek, di%er $ube hatlarını da ilâve edecek olursak 
göreceksiniz ki, Eski$ehir’de bir yı%ınak oluyor buradan sonra yük yine tek hatta 
kalıyor, burada fortrafik oluyor. Hattın bu kısmında her hangi bir inkıta olursa, na-
kil vasıtalarının kısmı âzami âtıl kalır. E%er Eski$ehir’den Gemlik, Bursa’ya bir hat 
yapılacak olursa veyahut mükemmel bir $ose yapılacak olursa Marmara Denizinden 
istifade edilerek böyle bir yı%mak halinde Eski$ehir’e gelen nakliyatı ikiye ayırarak 
bu nakliyat kolaylıkla yapılmı$ olur. Malî durum göz önüne alınarak bu gibi hatların 
sıra ile in$ası $ebekenin ikmalini temin eder. Trabzon limanından evvel, Samsun 
limanına ba$lansa idi Samsun hattından daha çok istifade edilirdi.

!ktisadi bakımdan bir misal daha arzetmek isterim: Karabük Fabrikasına de-
mir cevheri Divri%i’den gelir. Ta Ankara’nın burnundaki Irmak !stasyonuna kadar 



geldikten sonra geri döner ve Karabük’e gider. E%er !smet Pa$a -Merzifon arasında 
bir ittisal hattı yapılırsa, hiç $üphe yok ki, bu mesafe 100 km. kısaltılır. Aynı zaman-
da Erzurum’un da do%rudan do%ruya denizle ittisali sa%lanmı$ olur.

Arkada$lar, bu misaller çok uzundur. Tabiî Bakanlıkta bir ihtisas heyeti bunu 
inceden inceye daha iyi tetkik eder. Karayolları ikmal edilinceye kadar bu bir iki yol 
yapılmıyacak olursa gittikçe artan istihsalâtın nakli de çok güçle$ir.

Bu bahsi bitirmeden evvel hava meydanlarımızın da in$aatının çok geç kaldı-
%ından dolayı arzu ederiz ki, Hükümetimiz bir an evvel bunları ikmal etsinler. Çün-
kü hava meydanları ile bütün dünya ile en kısa yoldan ittisalimiz temin edilecektir.

Arkada$lar, di%er bir mesele; sulama meselesi. Çok haklı olarak dediler ki, prog-
ramda, $imdiye kadar yüz milyon lira sarfedildi ve hakikaten istifade edilmedi. Se-
bebi, bunun bir taraflı olarak dü$ünüldü%ünden dolayıdır, bu i$e ba$landı%ı zaman 
tam te$kilâtla ba$lanmadı. Aynı zamanda bu sulama i$leri birçok mıntakalara tak-
sim edildi. Her tarafa enerji sarfedildi. Binaenaleyh her tarafta istedi%imiz neticeyi 
alamadık. #imdi bu suların ıslahı meselesi kar$ısında bir de bir iskân meselesini 
dü$ünmiyecek olursak, bir gün bir nehir, meselâ Gediz, Seyhan Nehirlerini ele ala-
lım. Farz buyurun ki, bunu ıslah ettik, her nevi $ebekeyi yaptık. Bunları kullanacak 
kuvveti ve adedi az olan insanlar nasıl bu sulamadan istifade edebilir? Sulama i$i 
bitince, suni gübre kullanılınca oralardan birçok defalar mahsul alınabilecektir ve 
köylünün vazifesi ço%alacaktır. Zaten buralarda insan azdır, kesafet temin edilmez-
se bunların bakımları da mümkün olmaz ve az zamanda harap olur. Binaenaleyh 
çok temenni ederim ki; Adnan Menderes Hükümeti bu sulama i$ini Bayındırlık Ba-
kanlı%ında bir müdüriyeti umumiye ile de%di, hem ziraati ve hem de iskân i$lerini 
üzerine alacak bir te$kilât yapmalıdır. Yoksa su i$lerini eskisi gibi yürütecek olursak 
buralarda kâfi derecede nüfus bulamıyacak olursak bu ıslah edilmi$ olan nehirler-
den de kâfi derecede istifade edilmemi$ olacaktır.

Sonra arkada$lar; bilirsiniz ki, da%larda topraksız köylerimiz var ki, Karade-
niz, sahillerimizde nüfusumuz sıkı$ık bir haldedir. Bu gibi sıkı$ık yerlerden Adana 
ve Menderes Ovalarına insan getirilebilir. Bu suretle ıslah edilen sulardan âzami 
istifade edilmi$ olacaktır. Tarih bize göstermi$tir ki, Seyhan ve Menderes mınta-
kasında vaktiyle kırallıklar teessüs etmi$tir. Buraların topra%ı gayet mümbittir. Bu 
itibarla bu su i$ini bir elden idare etmek do%ru de%ildir ve bunu kül olarak mütalâa 
ederek hem ziraat ve hem de iskân i$i pekâlâ halledilmi$ olur. Aynı zamanda bu 
u%urda sarfedilecek paralar da yerinde kullanılmı$ bulunacaktır.

Arkada$lar, bugünlük söyliyece%im, bundan ibarettir, sizleri fazla rahatsız et-
mek istemem.

Adnan Menderes Hükümetine ba$arılar dilerim. (Alkı"lar)

BA$KAN — Cevdet Kerim !ncedayı.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim-Sinob) — Muhterem arkada$lar; otuz yıllık Millî 
hâkimiyet esasına dayanan Millî iradelerin hükmü altında seyreden bir deveranın 



mahsulü olarak ve hepimiz topyekûn Kemalist rejimin öz ve halis çocukları olarak, 
Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi üyeleri sıfatiyle Türk Milletinin bundan sonraki 
demokratik hayatındaki ileri inki$afına hizmet edecek insanlar olarak burada top-
lanmı$ bulunuyoruz. Hepinizi saygı ile selâmlarım.

Aziz arkada$larım; bendeniz Hükümet programı ve ona kar$ı Partimizin beya-
natı üzerinde söz almı$ de%ilim. !ki oturumdan beri konu$an bazı arkada$ların bu 
yüce ve mukaddes Meclisi kuran vatanda$lardan muhalefete de oy verenler hakkın-
da a%ır bir itihamda bulunmasalardı ve nihayet 30 yıllık Cumhuriyet mahsulü olan 
ve bu devrin irfan ve tahsilinin muhassalasına a%ır bir hücumda bulunmasalardı, 
bugün sanki Osmanlı saltanatının tam yüz yıllardır kötü bir istikamet tutarak bizi 
Sevr ve Mondoros gibi bir yere getirip bırakdı%ı günün ferdasından derhal hepi-
mizin saadet ve iftiharla telâkki etti%imiz bugüne hemen ertesi gün varılmı$ gibi 
mütalâalarda bulunmasalardı söz almıyacaktım. Beni, affınıza ma%ruren birkaç da-
kikanızı kullanmıya sevkeden esaslar bunlar oldu.

Arkada$lar; elbette bir iktidar, Devlet i$lerini yürütürken, ona, inandı%ı $ekil-
de elindeki imkânlara dayanarak istikamet verecektir. Elbetteki bilhassa iktidarda 
bulunan Demokrat Partili arkada$larımızın içten istiyecekleri murakabe unsuru 
olarak muhalefetin de nokta-i nazarını serdetmesi bir vazifedir. Muhalefet ten-
kidlerini yapar kar$ılıklı cevaplar verilir. Bu münaka$alar bu aziz milletin i$lerini 
yürütmek için lüzumludur, bunun böyle yapılması da $arttır. Biz de böyle yapacak 
ve devam edece%iz. Ama bazı arkada$lar pek az da olsa bu kürsüden bu esasın dı$ı-
na çıkarak 30 yıldır millet yolunda $erefini beraber ta$ıdı%ımız i$leri toptan tenkid 
edip bazılarını da tamamen inkâr ettiler. Bu hal benim vicdanımda siz de i$tirak 
buyurursunuz ki, bir akis yaptı. (Soldan; hayır sesleri)

Arkada$lar; hakikaten !ktidar Partisine mensup arkada$ların iki celsedir de-
vam eden a%ır tenkidleri üzerinde muhalefet partisi tenkidlerinin bir tesiri var mı? 
Diye, geçen günkü cevabı bir kere daha okudum; hürmetsiz, riayetsiz, iktidarı ilk 
günde muvaffakiyet yolundan ayıracak, üzecek bir$ey var mı diye. Kendi hesabıma 
böyle bir$ey bulamadım.

Binaenaleyh arkada$larımız bu kar$ılı%a cevap verirken iktisadi, içtimai mese-
lelerde bugüne kadar iktidarı elde tutan bir partinin i$lerine de elbette mukabele 
ederek o tenkidleri ret edecek mütalâaları yürütmek haklarıydı.

Aziz arkada$larım; $öyle yeni arkada$lara baktım da, hepimiz 22 Mayıs günü 
te$ekkül eden bu Yüce Kamutayın aziz mensupları olarak 30 yıllık devranda ya me-
suliyet almı$, memur olarak, milletvekili olarak, $u hizmette, bu hizmette millet 
mukadderatında aledderecat vazife mesuliyetinde bulunmu$ arkada$larız veyahut 
bunların aziz aile mensuplarıyız. Biz arkada$larım, bugüne kadar devam eden Cum-
huriyetin bazı olayların ve program eksikliklerinin mücadelesini yaparken, mede-
niyet âleminin, her gün demokrasi yolunda ilerliyen yepyeni ve son asrın eseri diye 
iftihar etti%imiz müstesna ve Millî tarihimize $eref veren bir devri inkâr ettiler. Bu 
eserle iftihar, milletçe hepimizin hakkıdır.



BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Ancak $imdi söyliyebilirsiniz.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) — Zatıâlinizin telâkkisi böyle olabi-
lir. Müsaade buyurun, vicdanımdan gelen $eyleri arzedeyim. (Devam devam sesleri)

Ve o birkaç arkada$ın, mütalâalarını cevaplıyayım. Meselâ bu Meclisin kuru-
lu$unda rey kullanan 8 - 9 milyon vatanda$ın 3 milyonunu tecavüz eden ekalliyet 
partisine oy verenleri para ile satılmı$ dediler.

DEM"RELL" (Fuad Hulusi - "stanbul) — Öyle demedi.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) — Müsaade buyurun, bu mâna ve 
bu fikri uyandırabilecek bu söz bende derin bir ıstırap ve teessür uyandırdı. Nasıl 
Demokrat Partiyi iktidara getiren dört milyon küsur rey aziz, mübarek, mukad-
des ise, Halk Partisini akalliyette bırakan bu üç milyon küsur reyi de o kadar aziz, 
mukaddes tanımamız lâzımdır. Demokrasi hayatımızda geni$ geli$meyi, milleti ve 
memleketi idarede tutaca%ımız istikamet için güzel ve do%ru bir anlayı$ ile çalı$ır-
sak iyi olur.

Sonra arkada$larım; otuz senelik Cumhuriyetin irfan hayatının programında 
bazı eksik ve kusurlar olabilir, ama 30 yıllık inkılâp hayatımızın yeti$tirdi%i evlâtları 
topyekûn, inkâr ederek Hamdi Ba$ar’ın dedi%i gibi birer kullar, köleler yeti$tiren 
bir maarif devri denir mi? (Zihniyet sesleri) Bugün yalnız $u Mecliste millî iradeyi 
temsil için, Millî hâkimiyet ve demokrasi yolunda mücadele ederek gelmi$ birçok 
arkada$larımız otuz yıllık Cumhuriyet irfanının, idrakinin, telkininin aziz muhas-
sala ve eseri de%il midir?

Arkada$lar, hepimiz çok iyi takdir ederiz ki bu inkılâp müessesesi Osmanlı 
Devleti çökmü$, Hazine yok olmu$ bir günde ancak iane ile vücuda getirildi. Ve 
!stiklâl Mücadelesi bittikten sonra Cumhuriyet devrinin ilk yıllarının bütçesi, arka-
da$larım, bugün vasat bir vilâyetin bir yılki bütçesi kadar mütevazı bir para ile i$e 
ba$lamı$tır.

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin Bütçesi bir buçuk milyara varmı$tır. !stiklâl 
mücadelesi; askerlik $ubelerinde o zaman i$lerin ba$ında bulunan kahraman arka-
da$larımızdan halen içimizde olanlar da vardır, bilirler. Harb malzemesi ve vasıtası 
diye kırık dökük ne varsa onları bir araya getirip, Birinci Cihan Harbinden elimizde 
kalmı$ kırık dökük enkazla birle$tirerek i$e ba$ladı%ımız gibi nihayet milletin iç-
timai durumu da, kendisinin hiçbir sunu taksiri olmadı%ı halde biz i$te o peri$an 
devreden bugüne geldik.

Arkada$lar; bu cemiyet asırlarca, bu memlekette ihtirası olan büyük Devlet-
lerin kula%ından tutularak, keyif ve arzularına göre kendi menfaatleri için kullan-
dıkları bir Devlet ve millet haline dü$ürmü$tü. Bugün Türk Devleti, Türk milleti 
ancak kendi dostlu%u ehemmiyetle takip edilen, dostlu%u istihsale gayret edilen bir 
cemiyet haline gelmi$tir.

Bugün ise 30 yıldan beri ancak Türk vatanının, Türk Milletinin menfaati, azîm 
tehlike belirdi%i gün kendi iradesi ile karar alıp, hareket edebilir saygılı bir yere 



gelmi$tir. Ben hiçbir zaman bir arkada$ımı memleketin iktisadi, malî ve saire üze-
rindeki müspet veya menfi mütalâasına bir $ey demem. Hattâ hak ve hürmetle, 
kar$ılamak zevkini duyarım. Ancak bize bu mesut günü getiren bir devri topyekûn 
kötüleyip, bugüne kadar hepimizin gururla inkılâbımızın ana seyrini dünyaya ifade 
ederken ve bundan dolayı gurur ta$ırken bu inkılâp müesseselerini ve devrini inkâr 
edenler... (Soldan, inkâr eden yok sesleri)

TOKDEM"R (Halis - Gümü!ane) — Haso ve memoların payı yok mu burada?

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) — Arkada$larım nasıl ki, bu kürsüden 
bu sözleri söylemi$lerse ben de onlara bu kürsüden cevap alsınlar diye mâruzâtta 
bulunuyorum.

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — Arkada$lar, söylemedi böyle bir $ey. 
Söylenmiyen $eyleri mevzuumakal etmeyin.

BA$KAN — Hangi arkada$a atfediliyorsa o arkada$ söyler.

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — !sim söylemiyor ki. Hepimize hitap 
ediyor. !sim söylesin.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) — Siz arzetti%im mânada mütalâada 
bulundunuz mu?

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

BA$KAN — Devam.

"NCEDAYI (Devamla) — Bazı arkada$lar 14 Mayıs gününü ve yahut 22 Mayıs 
gününü, Millî bayram günü veya demokrasi bayramı diye ilân edelim mütalâasında 
bulundu.

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

"NCEDAYI (Devamla) — Bakın bu meseleyi sizin söyledi%inizi anladınız.

Bu millet halk iradesine dayanan, millî hâkimiyet esasını amaç güden bu 
inkılâba, 23 Nisan 1920 tarihinde T.B.M. Meclisi Hükümet ve Devletini kurmakla 
ba$lamı$tır. O günden bugüne muhtelif zorluklar içinde birçok tecrübe, ara$tırma 
ve geli$melerle 14 Mayıs mesut gününe gelmi$ bulunuyoruz. Artık Türkiye’de her 
vatanda$ bilir ki, dört yıl kanunların masuniyeti atında kendi kurdu%u Meclisin 
murakabesi içinde Devlet idaresi yürür. Dört yılda bir Anayasa ve seçim kanun-
larının hükümlerine göre millî irade ile reyini kullanarak iktadar tâyin eder ve bu 
i$ler huzur ve sükûn ile yapılır. Bu güzel yere arkada$lar 23 Nisan 1920 de bu millet 
müba$eret etmi$ olmasaydı bugün dünyanın kıskandı%ı, medeniyet ve demokrasi 
âleminin müstahsen Devlet ailelerinin be%enece%i bu mesut yere gelemezdi (Bunu 
da millet yaptı sesleri)

Binaenaleyh millî irade ve hâkimiyete dayanan 23 Nisan 1920 Bayramı gele-
cek devirleri doyuracak Türk çocuklarının bayramı olarak milletçe kurulmu$tur. Biz 
onun bugünkü merhalesini yarın yeni tecrübe ve yeni tetkiklerle daha ileri götürür-
sek bayramı yine mi de%i$tirece%iz? Bütün onları geride bırakıp ve nihayet bize bu 



feyizli neticenin temellerini ba%ı$lıyan ve bu inkılâplara bütün ömrünü vakfeden 
Birinci Cumhurreisi Atatürk’ün o kadar yıllık devri ve ondan sonra geçen devreyi 
bırakır da, geçende bir arkada$ın dedi%i gibi, bugünkü Cumhurreisimizi ve milletin 
ba$ında yer almı$ olan zatı Birinci Cumhurba$kanı diye telâkki edersek büyük bir 
hata i$lemi$ oluruz. Bu dalâlete girmeye Büyük Meclis asla muvafakat etmiyecek-
tir..... (Dalâlete gitmez sesleri)

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla.) — Asla kabul, etmez. (Gürültüler)

BA$KAN — Vazit’e-i Riyaseti idrâk etti%imi arkada$lar bilirler.

ALAKANT (Yunus Muammer - Zonguldak) —Tavzih etmesi lâzımdır.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Devamla) — Zati âliniz konu$urken benim 
nokta-i nazarıma göre sizi vuzuha davet edecek birçok $eylere kail oldum. Ama sö-
zünüze asla müdahale etmedim, sükûn ve hürmetle dinledim. Sizden de bu taham-
mülü istemek hakkımdır arkada$. (Sa!dan devam sesleri)

Hulâsa olarak arkada$lar, bizim ana prensipliniz: !ktidarı, memleket i$lerin-
de akla, mantı%a, ilme ve hakka dayanarak tenkid etmektir, demokraside hakikat 
yolu böyle bulunur. Bazı arkada$ların topyekûn hepimizin $erefi olan, hepimizin 
dünya önünde gururu olan 30 yıllık maziyi ve onun bize 23 Nisandan buraya ge-
tiren güzel seyrini, inkâr etmek istiyorlar, bu devri unutmıyacaklarını bildirmek 
hakkımızdır. Bunu bozmak do%ru olmaz. (23 Nisandan sonraki istibdat nedir sesleri) 
Bundan Türk tarihi için, Türk demokrasisi için içtinap etmemizi arzeder hepinizi 
tekrar selâmlarım. (Sa!dan alkı"lar)

KAPAN" (Osman - "zmir) — Efendim, sözleri tavzihe muhtaçtır. Bilhassa 
benim sözlerim hakkında imaları vardır.

BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Zonguldak) — En fazla benim sözlerime 
temas etmektedir. Söz vermenizi isterim...

BA$KAN — Müsaade edin, kendisi izah etsin, kimi telmih ettiler.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) — Bendeniz gayet sarih mâruzâtta bu-
lundum. Programın dokümanter tenkidi üzerinde, onu te$rih ederek, onu makbul 
görmiyen, mütalâa serdeden arkada$larımızın fikirlerine hiç i$aret etmedim. Ben 
sadece, 3 milyon bir vatanda$ kütlesinin reyinin para ile alındı%ını iddia eden bir 
arkada$ın sözü ile Sinan Tekelio%lu arkada$ımızın ima eder göründü%ü bütün bir 
Cumhuriyet Devrinin birinci Cumhurba$kanı olarak saydı%ı bugünkü Sayın Cum-
hurba$kanını i$aret eden sözleridir. Nihayet Hamdi Ba$ar arkada$ımızın da, Türk 
irfan müesseselerinden çıkan insanların birtakım mürai ve saire oldu%u hakkındaki 
hükümlerine ve hattâ kendilerine bazı cevaplar verebilmem kabil oldu%u halde on-
ları dahi hazfederek, nihayet bu kürsüden söylendi%i için aynı $ekilde bu kürsüden 
bu üç arkada$ımın bu mütalâaları, nasıl o sözler Yüksek Heyetinize söz olarak söy-
lenmi$se, aynı $ekilde müsamaha edece%inize güvenerek, inanarak bunları böylece 
cevaplandırmı$ oldum.

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Söz istiyorum.



BA$KAN — Usul hakkında ise buyurun.

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Biz hiçbir zaman arkada$larım, iki günden 
beri ve daha evvelki konu$malarımızda Halk Partisine yaptı%ımız bütün tenkid ve 
tarizlerimizde bir $ey söylemedik. (Sa!dan gürültüler, usul hakkında konu" sesleri)

BA$KAN — Usul hakkında görü$eceksiniz.

BALIK (Hüseyin - Devamla) — Söz almı$tım

BA$KAN — O ba$ka. Sıranız gelince size de söz verece%im. #imdi efendim, 
Cevdet Kerim !ncedayı’nın sözlerinde kastedilen hatip arkada$ların söz almak hak-
larıdır. E%er anlayı$ta bir noksanlık ve bir yanlı$lık görüyorlarsa söz alacaklardır. Bu 
hususta evvelâ Abdürrahman Boyacıgiller’e söz veriyorum.

BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Zonguldak) — Muhterem arkada$lar; 
görüyorsunuz ki, Halk Partili arkada$larımız ve matbuatı $u günlerde çok sinirli. 
Hâlbuki biz muhalefette iken o zaman Meclis Ba$kanvekilli%ini yapan muhterem 
!ncedayı bizim hatipleri susturuyor, geni$ ölçüde de%il, asgari ölçüde dahi konu$ma 
hakkını vermiyordu.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) — Sayın Reisin $imdi tatbik etti%i usul 
dı$ına çıkmamı$ımdır. (Malûm, hepimizce malûm, milletçe malûm sesleri)

BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Zonguldak) — #imdi arkada$lar benim 
geçenki konu$mamı dinlemi$ olan arkada$larım bulundu%u gibi zabıtlara da geç-
mi$tir. #öyle dedim:

“Faik Ahmed Barutçu C.H. Partisi adına muhalefete mensup olması itibariyle 
programı tenkid ederken”, üç milyon vatanda$ tarafından tutuldu%unu beyan etti.

Bu fikir, $u $ekilde tavzihe muhtaçtır; üç milyon vatanda$ reylerini samimî $e-
kilde ve tamamiyle serbest irade ile vermemi$lerdir. (Soldan alkı"lar) (Bravo sesleri)

!spat edece%im arkada$lar; bendeniz öyle bir bölgeden geliyorum ki, Ere%li 
Kömürleri !$letmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikaları müdürleri ve onların bütün 
te$kilâtı münhasıran C.H. Partiye münhasıran rey temini için milyonlar sarf ve 
bu hususu temin etmi$lerdir. (Soldan Bravo sesleri, alkı"lar) Memleketin en temiz 
evlâtları, köy muhtarları ve azaları Halk Partisi amaline hizmet ettirmi$ ve ahlâki 
fesada u%ratmı$lardır. C.H. Partisi normal bir Seçim Kanunu, güzel bir Seçim Ka-
nunu varken, onun tatbiki icab ederken, vatanda$ reyini satın almak için her türlü 
çareye ba$vurmu$tur. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Yirmi milyondan fazla para harcanmı$tır. Osman Bölükba$ı güzel ifade ettiler. 
Muhterem arkada$lar seçim bölgelerinde gördüler. Arkada$lar bütün bulundu%u-
muz bölgelerde ne kadar para sarf edilmi$tir? Bu rakamları kürsüye getirece%iz. 
(Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Halk Partisi $unu bilmelidir ki, seçimlerde sarfetti%i parayı burada ispat ede-
ce%iz.

KILIÇLAR (Ferit - Mu!) — Evet $eyhler vasıtasıyla para da%ıtmı$tır.



BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Devamla) — E%er Halk Partisi $u güzel 
Seçim Kanunu ile her türlü tesirlerden azade kalıp seçime i$tirak etseydi bir milyon 
rey bile alamazdı.

Kendilerini önümüzdeki belediye, il genel meclisi ve köy seçimlerinde kendile-
rini görece%iz. (Soldan alkı"lar)

Arkada$lar; idare âmirleri tarafından köy muhtarlarının Halk Partisi amaline 
nasıl hizmet ettiklerini kısaca izah edece%im. Demokrat Parti te$kilâtı köylerde oy 
pusulaların kendisi da%ıttı%ı halde Halk Partisi her $eyini köy muhtarlarına da%ıt-
tırmı$, yani Devletin bir te$kilâtına tasarruf etmi$tir.

Bir misal vereyim: Abdipa$a hâdisesi vardır, vatanda$ların gö%üsleri süngü ile 
tehdit edilmi$tir, i$ adliyeye intikal etmi$, tahkikatı yapılmaktadır.

Çaycuma’da bir vatanda$ımız, Demokrat Partiye mensup olan bu arkada$ımı-
zın tahkikatını ben yaptım... (Kâfi sesleri)

FIRAT (Na!it - Ordu) — Adliyeye intikal ettirdiniz mi?
BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Devamla) — Müsaade buyurun, bunun 

arkada$larımız tarafından ve millet tarafından bilinmesinde fayda vardır, anlata-
yım.

Köy muhtarı Çaycuma’ya geliyor, Çaycuma Halk Partisi Ba$kanı Mustafa Zeren, 
ona, sizin köyde bir tane demokrat yoktur diyor. Hâlbuki hepsi demokrat. Muhtar 
direktif alıyor, neticeyi de%i$tireceksin diyor. Seçime takaddüm eden günlerde rey 
pusulası da%ıtan Demokrat Partililere tecavüz ettiler. Mütecavizler bekçiden mav-
zeri alıyor ve köye mavzerle geliyorlar. Muhtar Köy Kanununun muhtara verdi%i 
salâhiyetle mütecavizler aleyhine hareket etmiyor. !ki o%lu ile üç amcazadesi bunu 
ihlâl ediyorlar. Halk Partisinin oy pusulasını almak istemiyen bir demokrat vatan-
da$ı sopalarla öldürüyorlar. Bu, bir hakikattir. !$te Halk Partisi bu zihniyetle seçime 
girdi. E%er onlar kendilerinin kazanaca%ı hayaline kapılmasalardı, e%er normal bir 
seçimle i$ ba$ına gelmeyi bu zaviyeden mütalâa etmeselerdi, kim bilir daha neler 
yaparlardı.

SOLDAN B"R M"LLETVE"L" — Sevk memurlarından bahset, Ço%u katiller-
den müte$ekkil.

BOYACIG"LLER (Abdürrahman - Devamla) — Sevk memurlarından bah-
sediyorum. (Gürültüler)

BA$KAN — Müsaadenizi rica ediyorum.
DEM"RAY (Kemal - Isparta) — Karde$im bütün memlekette koca bir facia 

oynanmı$tır. Ne lüzum var buna $imdi?
BA$KAN — Tekelio%lu’na söz veriyorum. Yalnız sözleri, i$aret edilen noktaya 

münhasır olmak üzere
TEKEL"O%LU (Sinan - Seyhan) — (Alkı"lar) Arkada$lar, bana tevcih edilen 

iki itham var. Birisi Büyük Ata’nın, Türk’ün kurtarıcısı Büyük Babanın hizmetlerini 
inkâr.



!kincisi de bir Selanik’li lisanımızı de%i$tirdi demi$im, o da Atatürk’mü$, ona 
da ba$ka türlü bir vaziyet vermi$im. Dı$arda deveran eden $ayialar budur.

#u iki noktaya cevap vermezsem yalnız Türk efkârı umumiyesini de%il, cihan 
efkârı umumiyesini de tenvir etmemi$ olurum.

Arkada$lar, Atatürk’e dil uzatmak onun hizmetlerini inkâr etmek, onun kurdu-
%u bu Devlet dı$ında bırakılmasını dü$ünen, bu milletin içinde hiç kimse tasavvur 
edilemez. Atatürk, bizim en yakın arkada$ımızdı. (Sa!dan gülü"meler) Kanlı gömlek 
arkada$ımdı. (Sa!dan gülü"meler)

Sa% tarafta gülü$mede bulunan insanlar, Atatürk’e yalnız mideleri ile ba%lı idi... 
(Soldan bravo sesleri alkı"lar)

Sayın arkada$lar, mademki istiyorlar söyliyeyim: Bunların her biri vaktiyle be-
nim gibi askerdi. O zaman bu arkada$lar yalnız maa$la geçinirken, bugün muazzam 
apartman sahibidirler, mükemmel çiftlikleri vardır. Halk Partisini methetmesinler. 
O Halk Partisi ki, onlara saltanat, onlara debdebe ve dârat vermi$, onlara her$ey 
temin etmi$tir. Nasıl onu bıraksınlar, bu zavallılar. (Soldan alkı"lar),

Arkada$lar, bunların hepsinin emlâkini ve apartmanlarını birer birer sayabili-
rim, !$te tapu idaresi buradadır, bakabilirsiniz. Daha ne söyliyeyim.

BABAN (Cihad - "zmir) — Reis Bey çok rica ederim $ahsiyata müsaade etme-
yiniz.. (Sa!dan Meclise hakaret ediyorsunuz sesleri) (Gürültüler)

BA$KAN — Mevzuu da%ıtmadan söyleyiniz, $ahsiyata girmeyiniz.

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — Reis Bey evvelâ onlar istediler, sözleri-
mi da%ıttırdılar, $imdi toplıyayım, da%ıtmıyan toplıyamaz. Mevzua giriyorum.

BA$KAN — Katiyen da%ıtmayınız.

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — !stiklâl Harbi ba$lamazdan evvel Red-
di !lhak Cemiyeti te$ekkül etmi$tir. Atatürk Birinci Erzurum Kongresini ve Sivas 
Kongresini yaptıktan sonra bu cemiyetin ismini Rumeli ve Anadolu Müdafa-i Hu-
kuk Cemiyetine kalbetti. Acaba Halk Partisi mevcut muydu ki Halk Partisine men-
sup olan bu insanlar !stiklâl Harbini kendi $ereflerine mal etmek istiyorlar. Halk 
Partisinin !stiklâl Harbinde hiçbir hissesi yoktur. Halk Partisi o zaman yoktu ki 
onun hissesi olsun.

Atatürk Halk Partisini, ikinci Meclisin seçimine ba$lanaca%ı sırada Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetinin adını Halk Partisine tebdil etmi$tir. Birinci Meclis buraya ge-
lirken, o zamanı ya$ıyan insanlar bilirler ki Atatürk her sancaktan be$er arkada$ 
istemi$ti. Hâlbuki bizim Seçim Kanunumuza göre her sancak be$ milletvekili çıka-
ramazdı. Bu her sancaktan be$er zattan mürekkep olan Meclis. Meclisi müessisan 
idi. O arkada$lar seçimle gelmemi$lerdi çünkü o zaman memleketin birçok yerleri 
i$gal altında idi. Trakya, Cenup vilâyetleri i$gal altında idi soruyorum o arkada$lara 
buraya gelen 23 Nisanı bayram yapan arkada$lar Millet Meclisini te$kil etmek için 
mi seçilmi$lerdi acaba? Onlar buraya geldikten sonra Fransızlar müracaat etmi$-



lerdi. Fransızların müracaatını tetkik etmek üzere toplanan o Meclisi müessisan, 
kendilerini Büyük Millet Meclisine ifra% etti. (Tarihi bırakın sesleri)

Cevap veriyorum efendim..

BA$KAN — Sinan Tekelio%lu, böyle konu$ursanız sizi fazla konu$turamıya-
ca%ım, size temas eden kısma cevap verin, aksi takdirde kürsüden inmenizi istiye-
ce%im.

TEKEL"O%LU (Sinan - Seyhan) — Ben Atatürk’e Birinci Reisicumhur de%il-
dir demedim. Dedim ki, $imdi yeni bir devir ba$lamı$tır. 600 seneden beri milletin 
i$tiyakla bekledi%i Millet hâkimiyetine temas ederek bir demokrasi kurulmu$tur, 
kurulan bu demokrasinin birinci Meclisi bu Meclistir, onun ilk Reisicumhuru da 
Celâl Bayar’dır dedim. Bunu bu suretle telâkki icabeder dedim. Ben Atatürk’e Re-
isicumhur de%ildir demedim ki. Zabıtları açarsanız görürsünüz ki ben Atatürk’ü 
methettim Atatürk’e bu millet bütün varlı%ını, bütün mukadderatını teslim etti. 
Onun bütün inkılâp hareketlerine kemali i$tiyakla i$tirak etti.

BA$KAN — Mesele tenevvür etti, kâfidir. Ba$ka mesele yoktur.

TEKEL"O%LU (Sinan - Devamla) — Var. Efendim. Bir de dil meselesi vardır. 
Çok mühimdir bu.

Arkada$lar, ben dedim ki, bu dili yapan bir Selanik’lidir. O arkada$ın ismi de 
!brahim Necmi’dir. Onun bir arkada$ı daha vardır, Agop Dilâçar. Bu iki adam Türk 
dilini bugünkü hale sokmu$lardır.

BALIK (Hüseyin - Zonguldak) — Sayın Ba$kan, dün ben saat 17 de söz al-
mı$tım. Sonradan Riyaset hademesine sordurdum, 23’ncü oldu%umu söylemi$ti. 
Hâlâ sıram gelmedi.

BA$KAN — O zaman 23’ncü idiniz. Fakat daha o sıradan 9’ncu arkada$a söz 
verildi. Riyaset Divanınızın aldı%ı bir karara göre bir iktidara, bir muhalefete ve bir 
de müstakil arkada$lara söz vermek suretiyle müzakereye devam ediyoruz.

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

BA$KAN — Takririniz mahfuzdur. Siz takriri vermeden evvel muhalefetten ve 
arkada$larınızdan söz almı$ olanlar vardır. Onların konu$masına müsaade ediniz.

ALAKANT (Muammer - Zonguldak) — Bizim de bir noktayı tavzih etme-
miz lâzım Reis Bey.

TANKUT (Hasan Re!it - Hatay) — Sayın Ba$kan, Sinan Tekelio%lu Türk Dil 
Kurumu hakkında iftirada bulundu. Bunu müdafaa etmek mecburiyetindeyim.

BA$KAN — Rica ederim müsaade buyurun.

Ahmet Hamdi Ba$ar.

BA$AR (Ahmet Hamdi – "stanbul) — Söylenenler ve yazılanları tahrif 
ederek söylenmiyen, yazılmıyan $eyleri bir kimseye atfedip, atfedilen $ekle göre 
hüküm verip hücum etmek âdetinden Sayın arkada$ımızın vazgeçti%ini tahmin 



ediyordum. Fakat yanılmı$ım. Ben 30 senelik gençler kapıkulu demedim? (Sa!dan 
kapıkulu dedin sesleri) Hayır. Söylediklerimi yazdım ve yazdıklarımı zapta verdim. 
Vaziyeti bildi%im için aynen okudum. Zabıtta da görülebilece%i üzere ben $unları 
söyledim: ya$adı%ımız, kapıkulu idaresi maalesef tahsil, terbiye sistemimizi mah-
vü peri$an etti, serbest hayatta ya$amıya muvaffak olamıyacak insanlar yeti$tirme 
esasına göre bir tahsil ve terbiye sistemi tatbik etti, hakiki ilme, yaratıcı fikre ve 
zekâya dü$man oldu ve fikir mücadelesi yapanlar amansız takiplere u%radı, dedim 
arkada$lar. (Soldan alkı"lar)

BA$KAN — Usul hakkında, Avni Do%an, buyurun.

DO%AN (Avni - Yozgad) — Muhterem arkada$lar, tüzü%ün 85’nci maddesi, 
e%er Yüksek Meclis karar verirse, söz vermek $ekli, kar$ıya, yana veya üzerine ver-
mek suretiyle münavebeye tâbi tutuyor. Makamı Riyasetten rica ederim, buna göre 
hareket edilsin. (Ona karar verildi sesleri)

Affınızı dilerim.

BA$KAN — Hasan Re$it Tankut buyurun.

TANKUT (Hasan Re!it - Hatay) — Ben Türk Dil Kurumunun Genel Sekre-
teriyim. Cemiyetimiz, Cemiyetler Kanununa tevfikan teessüs etmi$tir. Bir iftiraya 
mâruz kaldık, bunu yalanlamaya mecburum.

BA$KAN — Arkada$lar, sözlerin çok uzadı%ını göz önünde tutarak sözlerinizi 
veciz cümlelerle ifade etmenizi rica edece%im.

TANKUT (Hasan Re!it - Hatay) — Bendeniz Hasan Re$it Tankut. Türk Dil 
Kurumu Genel sekreteri....

DEM"RALAY (Kemal - Isparta) — Agop siz misiniz?

TANKUT (Hasan Re!it - Devamla) — Biraz terbiyeli olunuz, bu nasıl söz ?

DEM"RALAY (Kemal - Isparta) — Siz terbiyeli olunuz. #u halde $ahsınıza 
ait bir $ey yok.

AKSU ("rfan - Isparta) — (Ba"kana hitaben) !smi mevzuubahis olmadı%ına 
göre söz veremezsiniz.

BA$KAN — Müsaade buyurun, !çtüzük hükümlerine göre hareket ediyorum, 
kendisine söz verdim, kısaca izah edecekler.

Bu $ekilde birbirinize hitap do%ru de%ildir, böyle $eylere lüzum yoktur.

TANKUT (Hasan Re!it - Devamla) — Türk Dil Kurumu bir ilim müessese-
sidir, bu müesseseyi Atatürk rahmetli kurdu. (Soldan biliyoruz sesleri) Bu kurucular 
arasında ben de vardım. Ba$ka birçok ilim erbabı da vardı. Agop isminde bir Dil 
mütehassısı geldi. Sonra dönme diye kastedilen !brahim Necmi de vardı.

Yukarda bahsetti%im insanlar dili yapmadılar. Dil yapmak salâhiyet ve iktidar-
ları yoktu. Bunlar cemiyetin amaline hizmet etmek için vazife almı$, çalı$mı$ insan-
lardır ve bu i$ bundan ibarettir. Türk dilini bu iki adam yaptı sözünü reddediyorum.



BA$KAN — Suad Hayri Ürgüblü buyurun.

ÜRGÜBLÜ (Suad Hayri - Kayseri) — Muhterem arkada$larım, tek dereceli, 
çok partili rejime girdikten sonra ilk defadır ki partili, partisiz bütün vatanda$ların 
kaderlerine razı olarak üzerinde itiraz edilmiyerek te$ekkül etmi$ muhterem bir 
Meclis huzurundayız.

Bu Türk yurdunun engin bahtiyarlı%ıdır. Ve bütün memlekette demokrasiye 
hudutsuz itibarın tezahürüdür.

Millet bu büyük imtihanı $erefle ba$armı$tır.

!mrendi%imiz ve ba$arabilece%imizi zannetmedi%imiz seçimi, di%er medeni 
milletlere örnek olacak $ekilde ba$ardı%ımızdan dolayı hepimiz gurur duyabiliriz. 
(Bravo sesleri)

Eski iktidarın kaderine rızada gösterdi%i olgunlu%u, çe$itli bütün tefsirlere ra%-
men yapılmı$ dürüst bir seçimin neticesi olmak itibariyle $ahsan $ükranla kaydet-
meyi bir borç bilirim. (Sa!dan bravo sesleri)

Yalnız demokratik ba$arımızı tamamlamak i$i bununla bitmez. Demokrasi 
dâvamız bundan sonra: !nsan hakları evrensel beyannamesi ile taahhüt etti%imiz 
vazifelerimizin tamamen tahakkuk ettirilmesi ile kuvvet bulur.

Basın Kanununu tamamen ilga ederek mutlak bir basın hürriyetini sa%lamak 
ve basma müteallik suçları yalnız Ceza Kanununun hakaret ve sövme faslında der-
pi$ etmek artık vazifemizdir. Anayasamızda demokratik tadilleri hiçbir gecikmeye 
meydan vermeden yerine getirmek ve bilhassa siyasi bir partinin umdelerini ihtiva 
eden metni - kendi muvafakatleri de izhar edildi%ine göre - derhal çıkarmak zaru-
ridir.

Lehinde aleyhinde çok fikir yürütülen ikinci meclis mevzuunda muasır te$kilâtı 
da gözden geçirerek karar almayı ve bu konuda acele etmemeyi faydalı görüyorum. 
Vicdanı âmmenin tahassürle bekledi%i $ümullü bir af kanunu da bu demokratik 
itibarımızı takviyeye muhakkak yarıyacaktır.

Bu demokratik rejimimizi takviye edip kökle$tirece%ine inandı%ım noktalar-
dan sonra Hükümetin faaliyet programının umumi tetkikına kısaca girmeyi de fay-
dalı görürüm:

Program mecburi olarak kısa bir zamanda hazırlandı%ı ve dâvalar umumi hü-
viyetleri ile ele alındı%ı için mülâhazalarım bu faaliyet yardımcı bir ruhla katılmak 
olacaktır. !lerde tahaddüs edece%ini muhakkak gördü%üm, bazı mü$külleri huzuru-
nuzda ve mü$terek gayretlerle tetkik etmek. Hükümetin muvaffakiyetine yarıyacak 
ve vazifemizi yapmamızı temin etmi$ olacaktır…

Arkada$lar, muhterem Menderes Hükümetinin iktidarı ilk defa ele aldı%ı ve 
Hükümet bünyesinde icra mevkilerinde bulunmu$ uzuvlardan te$ekkül etmedi%i 
göz önüne alınırsa, muhalefetin bütün çetin tenkidlerine ra%men, programı geni$ 
bir takdirle kar$ılamak borcumuzdur.



Devlet hizmetlerine ait birçok hayati mevzuları tetkik etmeden ve hattâ en sa-
lahiyetli mütehassıslara tetkik ettirmeden, müspet vaadler halinde programlarına 
koyup getirseydiler, i$te asıl o zaman muaheze edilmeye lâyıktırlar. Ben, bu yoldaki 
hareketlerini durendi$lik eseri olarak telâkki ediyorum. Hükümeti ve milleti idare 
sanatına dönmü$ görmekle ümidimiz kuvvetlenmi$ oluyor. Program, iktidarın ne 
$ekilde aldı%ını izahla ba$lıyor.. Bu izahın faydasını $u geni$ tartı$ma imkânını ver-
mekle de $imdiden görmeye ba$lıyoruz. Tasvir edilen tablonun iktidarı ürkütme-
mesini isterim. !fade tarzında çetin meselelerle kar$ıla$ıldı%ından, çok güç $artlar-
la iktidar alındı%ından bahsediliyor. Hükümetlerin siyasi kaderi çetin meselelerle 
daima kar$ı kar$ıya kalacaktır. Siyaset adamının bahtı ve kaderi budur. Muhalefet 
partisinin bu tasvirden üzüntü duymasına da mahal görmem.

!ktidarın programındaki tenkidden, emin olunuz ki, çok daha a%ır ve çetinleri, 
eski grup müzakerelerinde kayıtlı olarak, burada mevcuttur. Yurt ve vatan sevgisiy-
le bu a%ır tenkid vazifesini yapmı$ olan insanlar, vazife ellerine verildi%i zaman güç-
lerinin yetti%i kadar bir i$i yapmaya sây etmi$lerse vicdan huzuru duymaları ve bu 
tenkidden üzülmemeleri icabeder. Vatanımız, lâyık oldu%u seviyeye ula$mamı$tır 
arkada$lar. Istırap umumidir. Köy vaziyetimiz, 15 milyon nüfusumuzun hali üzün-
tü ve elem verici bir haldedir. Bunu kabul etmek civanmertlik olur. Bugün 15 mil-
yon köylü sabahlan yüzünü sabunla, yıkasa ne yaparız? Nereden buluruz ve bunu 
tedarik edebilir miyiz, verebilir miyiz? Bir tas sıcak çay içse $ekeri ve çayı vermeye 
bu milletin bugünkü varidatı ve varlı%ı kâfi de%ildir. Ayda bir gün et yese bir hayvan 
ihracına muktedir olunabilir mi? Bir pazar günü yeni bir elbise ile çar$ıya, pazara 
inse hangi fabrikamız kuma$ını, basmasını, kundurasını, çorabını verebilir. Mem-
leketin manzarası budur. Bu rakamlar raporlara dayanır, tetkik edilmi$tir. Bugün 
memlekette kurulan fabrikalar, yapılan ziraat, yeraltı ve yerüstü varlı%ı buna kâfi 
de%ildir. Bunlar iyi yemedikleri için iyi giymedikleri için, biz bazı maddelerimizi 
ihraç etmek, bazı i$leri yapmak imkânını buluyoruz. Bu mü$terek dertleri kar$ılıklı, 
hep birlikte, sabırla, feragatle ve karde$ duygusiyle halletmek için vazifeli bulunu-
yoruz. Müsamaha ve sabırla her mü$külünün halline imkân görüyorum.

Programda temas edilen ve hiç temas edilmiyen dâvaların kar$ısındayız. 
Meskût geçilen dâvaları Hükümetin dü$ünmedi%ini tahmin etmiyorum. Hükümet 
kısa bir zamanda bütün yurt dâvalarını yazmaya ve bunları te$rihe kalksa buna ne 
tetkika, nede müzakereye imkân olurdu. Hükümet daha ziyade umumi dâvalara te-
mas etmi$ ve yapaca%ı i$lerin umumi hatlarını çizmi$, müzakere neticesinde alaca%ı 
kararlarla faaliyete koyulmayı vadetmi$tir.

#imdi, programın ele aldı%ı mühim dâvalara göz atarsak birinci safhada: Kapi-
talist, müdahaleci, bürokratik bir Devletçilikten serbest ve hususi te$ebbüs rejimi-
ne intikal kararı kanısında oldu%umuzu görüyoruz. Memleketimizde Devletçilik, 
ihtiyarı bize bırakılmı$ iki sistemden birini tercih suretiyle kurulmamı$tır.

Sebepleri hepinizce malûmdur, #imdi ise, kurulmu$ bir sistemden yeni bir 
sisteme intikal etmek vaziyetindeyiz. E%er bunların kurulu$undaki hataları bu 
intikalde de yaparsak memleket çetin ve korkunç sarsıntılara u%rar. Devletçili%in, 



demokrat rejime intikalden sonra memlekete faydalar getirece%ine kail olanlardan 
de%ilim. Dünyada müreffeh, ileri memleketlerin hiç birinde de Devletçilik görmü-
yoruz. Ve nerede sıkı bir Devletçilik varsa orada refahtan eser bulamıyoruz. Elde 
mevcut tesislerin de peyderpey ve elveri$li $artlarla hususi te$ebbüslere devri prog-
rama kaydolunmu$tur. Pahalı, biraz lüks ve bazı lüzumsuz tesisleri bulunan mü-
esseseleri Hükümet, zararına da olsa,, devrini kararla$tırmı$ mıdır? Devlet elinde 
bunlar gümrük, döviz, lisans, akreditif, kredi, mütedavil sermaye, hattâ askerlik 
i$lerinde dahi engin himaye ve süratli kararlara mazhardır. Bunlar, hususi te$ebbü-
se devredildi%i zaman Hükümet ne gibi bir emniyet ölçüsü ve imkânları ile bunları 
mülâhaza etmektedir?

Âmme karakterini haiz olan ve olmıyanlar arasındaki kıstas nelerdir? Bunları 
ve bu mühim konuda buna benzer yüzlerce istifhamın az bir kısmını, vazife duygu-
su ile Hükümete iblâ% etmek borcunu ta$ıyorum. Cevap rica etmiyorum. Üzerinde 
ciddiyetle durulaca%ı ve çarelerinin bulunmasında en iyi tedbirlerin alınaca%ı em-
niyetini ta$ıyorum.

Yabancı sermaye mevzuunda, programda; te$ebbüs sermaye ve tekni%inden 
geni$ ölçüde istifade edebilmenin $artlarını tahakkuk ettirmek ve icaplarını yerine 
getirmektir denilmektedir.

Muhterem arkada$lar, bu ifadeyi $ahsan çok vüsatli görüyorum. Hükümetin 
bundan maksadı hiç $üphe etmiyorum ki, yabancı sermayeye muhtaç olmıyacak 
bir seviyeye memleketi ula$tırmak ve gerek Devlet, gerek hususi te$ebbüs elindeki 
iktisadi tesislerde yeti$mi$ olan ve iftihar etti%imiz Türk gençlerinin serbest saha-
da inki$afını temin etmektir. Yalnız, devletçe ve milletçe malî ve teknik takatimiz 
dı$ındaki i$lerde, beynelmilel $öhreti haiz firma ve sermayelerin ve bunların tek-
niklerinin i$tirakini temin etmelidir.

Bu yolda, müesseselerin malî ve ticari i$tirakini tanımak ve ilerde tek ba$ına 
i$in tedvin kabiliyetini sa%lamak en emin yoldur. Yaptı%ımız bazı te$ebbüs ve tesis-
leri, (Kundura, iplik, dokuma ve mümasili sanayi) Türk evlâdının kabiliyeti müsta-
kar bir kredi sistemi ile pekâlâ mevcuttur. Bu sahalarda cebine her hangi bir ecnebi 
dövizini yerle$tirip memlekete gelene misafirperverlik bence lüzumsuzdur. Fakat 
petrol, kömür, büyük madenler, deniz mahsulleri, limanlar, büyük sulama i$leri ki, 
tamamiyle ecnebi sermayeye i$tirak suretiyle aldanmadan vermek mutlaka zaruri-
dir. Bunun faydasına inanıyorum. Bu nevi te$ebbüsleri hüsnü telâkki edecekler de 
ecnebiler olacaktır, buna eminim.

Çok mühim olan gümrük politikasına gelince: Programda gümrük tarifelerini 
yeniden ve toptan gözden geçirilerek kanunla$tırmaktan bahsedilmektedir. Uzun 
izahatla tasdi etmiyece%im. Yalnız bu hükmü acele bulmaktayım. Bilirsiniz ki, dün-
yada bütün milletler, maruf ve ilmî tabiriyle spesifik sistemden “advalörem” kıymet 
sistemine gitmektedir.

Bugün beynelmilel müzakerelerde milletlerin ittifak etmek istedikleri üç nokta 
vardır. Nomanklâtür birli%i, gümrük mevzuu birli%i, haddi resim, gümrük tarifesi 



birli%i. Milletler Nomanklâtür ve gümrük mevzuatı birli%inde anlamıyorlar, fakat 
haddi resim, tarife birli%ine hiç biri yana$mamaktadır.

Binaenaleyh biz hayatı ucuzlatmak mevzuunda memleketimizde mevcut ol-
mıyan sanayi mumulâtının resimlerini indirerek alabiliriz. Fakat gümrük resimleri 
üzerindeki beynelmilel kararları beklemeden acele kararlar alırsak millî sanayi ve 
malî kudretimiz çok örselenir. Hükümetin buna lâyık oldu%u ehemmiyeti verece-
%ine eminim.

Programda, zirai ve sınai dâvalar mevzuunda Hükümetin bu vadide çok gayret 
sarfedece%ini müjdelemesine hepimiz candan katılıyoruz. Vergi ve gümrük sistem-
lerimizle ziraati kuvvetlendirmenin çarelerini arıyaca%ız hükmünü müphem bul-
dum. Bunun Sayın Hükümet Ba$kanı tarafından vuzuhlandırılaca%ını bekliyorum. 
Zirai dâvamızda büro ziraatçili%ini bırakarak bölge ziraati ihtisas personeli yeti$tir-
me i$inin ciddiyetle ele alınmasını rica ederim.

Su i$iyle suni gübre i$inin birlikte ele alınmasında gecikilmesini rica edece%im. 
Artık büyük çiftçilikten, kırk bin köydeki çe$itli karakter ta$ıyan çiftçilere yardım 
faaliyetine dönmenin, Tarım Bakanlı%ının ba$lıca vazifesi oldu%una inanıyorum.

Yurdun % 83’nü toplıyan ve toprakla geçinmeye çalı$an vatanda$ın dâvasını 
üç milyon kasabalının dâvasından daha üstün tutmazsak ve mesaimizi bu hedefe 
tevcih etmezsek, i$lerimizden bir netice beklemek hayaldir. (Bravo sesleri)

Arkada$lar, köylüye inikas etmiyen her hizmet heder olmu$ demektir. Bugü-
ne kadar bu yolda sarf edilen bütün emeklerin heder oldu%unu görmektesiniz. 
En büyü%ümüzden en küçü%ümüze kadar her türlü tasarrufu yaparsak, her türlü 
alâyi$ten ve hakkımız olmıyan lüks ve israftan, refah ve e%lence vasıtalarından köy-
lümüz lehine muayyen müddet feragat edersek, onların kalkınmasiyle bence bugün 
yaptıklarımızın birkaç misline kavu$uruz. (Alkı"lar)

Buna bütün vicdanımla inanıyorum.

Memleketimizi daima ziraat memleketi saymak da yanlı$tır. Her türlü sana-
yii kurmaya müstait bir memleketiz. Harb yıllarında çok me$hur bir mütahassısın 
yaptı%ı resmî tetkik ve bizimle temaslarında söyledi%i sözleri tekrarlıyaca%ım:

“Sanayi için en mühim maddeler sayılan kömür, demir, krom ve akarsulara bol 
bol sahip olan Türkive’nin Yakın$ark’ın bütün ticari ve sanayi hâkimiyetini alama-
ması ve buna mukabil yalnız suyu olan !sviçre’nin ve a$a%ı yukarı aynı vasıfta olan 
#imal memleketlerinin dünyanın en itibarlı sanayi memleketleri olması anla$ılır i$ 
de%ildir” demi$tir. Hükümetimizin bu konuda !ktisat, Ticaret ve !$letmeler Bakan-
lıklarını artık fabrikacılıktan, kunduracılıktan ve çorapçılıktan kurtararak bunları 
bir millî ekonomi Bakanlı%ı altında toplıyarak müspet bir hedefe vardırmasını rica 
ederim.

Grev mevzuundaki ihtiyatlı ifade bana bir kaçamak de%il, ciddî bir mevzuun 
çok ciddiyetle ele alınmı$ olması gibi geldi. Her türlü iktisadi kollarda henüz zayıf 
olan vatanımızda bütün Devlet takatimize ra%men âmme hizmetlerinde grev kabul 



edilebilir mi? Memleket bütün takatini sarfetti%i halde keyfi için greve karar veren, 
siyasi temayül ve sebeplerle grev talebinde bulunanların talebini mutlak surette 
is’af etmek hususunda programdaki ciddî ibare bugün bütün vatanda$lara hakika-
ten huzur ve emniyet vermi$tir. Esasen böyle bir vaziyette hangi sendikamız, han-
gi, malî imkânla bu fakir ve zavallı Türk i$çisinin, i$sizlik zamanındaki ya$amasını 
idame ettirebilir. Türk i$çisinin menfaati programdaki ihtiyattadır.

Adlî mevzudaki huzursuzlu%u ref edici mesai vâ’di iftihar vermektedir. Yalnız 
askerî ve idari kaza üzerinde durulması lâzımdır.

Kanunlarımızın ihzarındaki isabetsizlik ve kifayetsizlik yolunu çok iyi his-
setti%im, üzüntü ile bildi%im bu mevzuda artık bu yola girerken Danı$tay’ın ve 
Yargıtay’ın da ihtisasına yer verilmesini ve adalet cihazımızın mesaisinde ya$ıyan 
ve ya$amıyan kanunların bir zabıt altına alınmasını bilhassa rica ediyorum. Adale-
timizin tam istiklâline sahip olması ve bundan böyle te$riî ve icra-i müdahalesin-
den mutlak surette korunmasını memleketin bekasiyle alâkalı saymaktayım. !dare 
cihazımızın, bugünkü idari ve hukuki malûmatla yurt i$ine vefa etmedi%ini gör-
mekteyiz, !çi$leri Bakanlı%ını idari, sıhhi zirai bilgilerle mücehhez. Valileri ve kay-
makamları vatanda$ın yükselmesinde tertiplenmi$ bir köy bakanlı%ı olarak görmek 
zamanı gelmi$tir. (Alkı"lar) Evrak ve muhaberatla i$ba haline gelmi$ olan idari cihaz 
bizi tasvir edilen üzücü manzaradan uzakla$tıramadı%ına göre marazı ele almak 
lâzımdır. Vatanda$ların, jandarma ve polis karakoluna davet edildikleri zaman kor-
ku ile de%il, her ba$ı sıkılan insanın ko$a ko$a gidip burayı sı%ınacak, kendi evinden 
de emin bir yuva saymasını temin etmek boynumuzun borcudur. (Bravo sesleri) !da-
re cihazını bir partinin, gelen geçen ve bundan sonraki partilerin hizmetkârı de%il, 
mutlak surette vatanda$ın kanun yolunda en güvenilir hizmetkârı olarak görmek 
ihtiyacındayız.

Maliyemize gelince; programdaki dikkatli ve tasarruf zihniyetine müstenit 
hareketin yanında, artık bu kuvvetli ve yeti$kin gençler ve insanlarla mücehhez 
olan cihazın bugünkü faaliyetiyle sabahtan ak$ama kadar tahsilat pe$inde ko$an 
bir zabıta halinden çıkarılması lâzımdır. Maliyemizi memleketin malî kaynakları-
nı koruyan servet inki$afına haset etmiyen, mükellef vatanda$ı hilekâr saymıyan 
hüviyetine intibak etmi$ görmek hakkımızdır. Defterdarlara, hergün tahsilat pe-
$inde ko$an ve Bakanlı%a tahsilat ve bakaya cetvelleri yollıyan büyük tahsildar ye-
rine vilâyetinin bütün ekonomik durumunu bilen mütehassıslar olma yoluna sevk 
edilmelidir. Maliyemizin ekonomi ilmi ile olan dargınlı%ını Menderes Kabinesinin 
barı$tırarak ortadan kaldırmasını bilhassa dilerim. Dı$ siyasette, partilerin ve par-
tisiz bütün vatanda$ların ittifakı milletçe güven ve kudret kayna%ımızdır. Yalnız 
muayyen hâdiselerin ve beynelmilel $artların sa%ladı%ı bazı geçici itibarlara fazla 
kapılmıyarak muvakkat ve daimî temsil vazifelerinde âzami hassasiyetin ve cid-
diyetin lüzumuna $iddetle kani olanlardanım. Müslüman memleketler ve karde$ 
kom$u Devletlerle daha yakın ve alâkalı harici çalı$malara da ihtiyaç vardır. Bu ara-
da karde$ !ran’a her ne sebeplerle olursa olsun çok gecikmi$ olan iade-i ziyaretin 
yapılmasını da temenni edece%im.



Bu nokta da; memleketin kalkınması mevzuundaki ehemmiyeti a$ikâr olan 
Marsal Yardım Plânının, memleket içi i$leriyle $imdiye kadar alâkadar edilmemi$ 
olan hariciyemizle tedvirini yanlı$ buldu%umu söylemek isterim. Hariciyemizin 
kıymetli elemanları anla$malar yapabilirler. Fakat o anla$malarla ele geçen paranın 
en verimli $artlarla yurda serpi$tirilin esi ve yerle$tirilmesi çe$itli gayret ve faaliyet, 
geni$ ve mutlak salâhiyetle itimat ister. Bu muvakkat yardımın ikinci ellerde ve bü-
rolarda heder olmasından çok korkarım, i$i bizzat Ba$bakanın ele alması lâzımdır. 
Her Bakan muvaffak olmak için fazla tahsisat ister ve bunların ço%unu tahakkuk 
ettiremez. Bunları ayarlamak, ikinci kademelerde imkânsız hale gelir ve gelmi$tir. 
Gecikmeler ise yardımı müessir halden derhal uzakla$tırır.

Ba$bakanlı%a bugün lüzumsuz $ekilde ba%lı bulunan birçok umum müdürlük-
ler alâkalı bakanlıklara tasarruflu tedbirlerle ba%lanırlarsa hem bunlar daha iyi i$-
ler, hem de Ba$bakan en mühim bir Devlet i$ini kudretli eline almı$ olur.

#imdi program dı$ında kalmı$ iki dâvaya da el koyarak sözlerime son verece-
%im.

Bunlardan birisi; nüfus davasıdır. Nüfus dâvasını Hükümetiniz ne $ekilde ele 
almak kararındadır? !nsan artı$ı milletleri yükselten bir yol olmamaktadır, insan 
gücünün, de%erinin, çalı$ma kabiliyet ve ahlâkının artı$ı milletleri ço%altmaktadır. 
Üç, be$ milyon nüfuslu engin itibarlı milletlerle yüz milyonlarla nüfusa sahip geri 
kalmı$ milletlerin mukayesesi bu hakikati gösteriyor. Do%urarak artmak güçtür, 
çok zaman ister. Kalite ile artmak daha kısa ve müspet yoldur. Bir Türk’ü on insan 
gücü ile kıymetlendirir ve de%erlendirirsek 180 milyonluk bir millet olmak bize kısa 
bir zamanda müyesser olur. 30 milyonu bulmak yapılan hesaplara göre, daha uzun 
seneler icab eder.

!kinci dâva, münevver i$çinin i$sizli%inin tehlikesi davasıdır. E%er bu dâvayı 
hissediyorsak, bence dâva ele alınmı$ ve hattâ yarısı halledilmi$tir. Fakat hissetmi-
yorsak, samimiyetle söyliyeyim ki, tehlike büyüktür.

Millî ideallere ba%lanmıyan aç münevverleri ba$ka ideallere ba%lamakta en ko-
lay i$tir.

Pek muhterem arkada$lar; milletin ba$ında olanlar: Mesai, tasarruf, fazilet ve 
feragatleri ile millete örnek olurlarsa vatanca selâmetin yolunu bulur ve dünyaca 
hudutsuz itibarlara ula$ırız. Bunun böyle oldu%una yürekten inanarak muhterem 
Adnan Menderes Hükümetine Tanrıdan engin ba$arılar dilerim. (Soldan sürekli al-
kı"lar)

BA$KAN — Memi$ Yazıcı.

YAZICI (Memi! - Erzurum) — Sayın arkada$lar, Menderes Kabinesinin 
programı hakkında Grupta konu$uldu. Tenkidler yapıldı ve Yüksek Meclisinizin 
huzurunda da bazı arkada$larınız tarafından bunlara ilâveler vâki oldu. Muhalefet 
partisi tarafından yapılan tenkidlere Ba$bakan bizzat cevap verecektir. Ancak sözü 
kısa kesebilmek için otuz senelik devri üçe ayırıyorum.



Bir tanesi !stiklâl Harbi. Bu devir tamamiyle milletin malıdır. Kimsenin malı 
de%ildir. Halk Partisi bundan istiane edemez. Ayıptır.

!kinci devir inkılâp devridir. Demokrat Parti tüzü%ü ve programı bütün reji-
miyle inkılâpları hazmetmi$ ve onun eserlerini muhafazada, Hükümet programı ile 
de beyanatta bulunmu$tur.

Sözümü yalnız son on iki sene içine sıkı$tıraca%ım. Bazı arkada$lar arasında 
bir, iki, üç Reisicumhur ihtilâfı oldu.

Ben $öyle diyorum; Atatürk !stiklâlin Reisicumhuru idi. !nönü totaliter idare-
nin Reisicumhurudur. Celâl Bayar Hürriyetin ve demokrasinin Reisicumhurudur. 
(Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

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

Ben sözlerimi biraz daha kısaca%ım, muhalefet mevkiinde bulunan ve 1950 
seçiminde aramıza giren arkada$lara hitap etmiyece%im.

Bilhassa devam eden son 12 senenin idaresi tam bir Gestapo idaresi idi. !ktidar 
partisinin bugünkü itidalle hareketi, hâlâ duyuyoruz ki $urada burada bu bakiye-
tüssüyuf icrayı saltanat ve nüfuz etmektedir. Bilhassa geçen sene büyük kongre-
mizi takip eden günde ba$lıyan ve seçim gününe kadar devam eden topyekûn ava-
nesiyle ve Meclise girmesi birço%una nasip olmıyan kumpanya 11 ay müstemirren 
memlekette halk arasına, partiler arasına nifak sokmamak istediler ve muvaffak 
olamadılar. Çünkü millî irade kar$ısında mantıksız hareket bir eser bırakmaz. Hâlâ 
bu suretle hareket ediyorlar. Hayret ettim. Muhalefet sözcüsü 4 sene evvel bu Mec-
lise girdi ondan evvelki vaziyetten nasıl bahsediyor. O zaman ne konu$uyordu aca-
ba. Onu bilen arkada$lar yok mu; (Var sesleri) Ne dü$ünüyordu, acaba onu bilen 
arkada$ları yok mu? (Soldan var sesleri)

Cevdet Kerim !ncedayı çok yumu$amı$ balmumu gibi ma$allah. (Soldan alkı"-
lar) Unuttu mu? #arkın cahil oldu%unu, reylerin jandarma ile toplanaca%ını, Hasso 
ve Memo’lar oldu%unu; söylüyordu i$te Memo kar$ısında (Soldan "iddetli alkı"lar, 
bravo sesleri)

BA$KAN — Müsaade ederseniz., burada görü$ecek bazı arkada$lar program 
mevzuundan uzakla$masınlar diye Riyaset makamına takrirler geliyor. Bu itibarla, 
e%er görü$meler bu $ekilde cereyan edecek olursa, dünyanın gözü ve dikkati önün-
de yapılan bu görü$meler zannediyorum ki istikametimiz hilâfına bize müessir ola-
caktır. (Soldan olmaz sesleri)

Müsaade ederseniz görü$melerimizi programa inhisar ettirelim. (Soldan prog-
ram hakkında sesleri)

YAZICI (Memi! - Devamla) — Ve tezvirata devam ediyorlar dedi. Çünkü 
yapılan tenkid Hükümet programının tenkidi de%ildi. Memura, gençli%e, orduya, 
i$çiye ve köylüye hitab ederek hâlâ onları tahrike çalı$ıyorlar. Görmediler mi o kim 



için reyini kullandı. Hâlâ bu gaflette devam ederlerse bugünkü 69’luk mevcutlarını 
da göremezler. Çünkü mazideki hareketlerinden millet nefret etti.

Bir totaliter idareden bahsettik, buna bir söz ilâve edeyim:

Bütün arkada$larımız encümenlerde vazife ve yer almı$lardır. Allah’a çok $ükür 
ki, hâlâ Halk Partisinde totaliter idare devam ediyor. Çünkü Sayın Ba$kanı 11 aydır 
yurdun her tarafına ko$tu%u halde encümene çalı$maya gelmiyor ve (Gürültüler) 
(Sa!dan, devam, devam sesleri)

URAS (Aziz - Mardin) — Mükemmel, mükemmel...

YAZICI ( Memi! - Devamla ) — Program hakkında arkada$lar söyledi, ben 
yalnız C.H. Partisi Sözcüsünün söyledi%i sözlere cevap veriyorum.

Cevdet Kerim arkada$ımız dedi ki, 30 senelik Millî iradeye istinat eden bugün-
kü seçim... ili... Millî irade 14 Mayısta tecelli etti. 30 senedir nerede idi ki, yüzünü 
görmemi$tik ve alı$ılmı$ bir lisanla “30 yıllık devirde millet i$lerinde hâkim olarak 
çalı$tık” dediler.

Arkada$lar; millet i$lerinde hâkim olunamaz, Millî irade ile müdafaa edilir. 
Bunlar alı$ılmı$ lisanların ifadeleridir. Vaktiyle kifayetsizli%i dolayısîyle bugünlük 
Sayın Cevdet Kerim’e ve Sayın Faik Ahmed Barutçu’ya bu kadar cevap verirken, 
Feridun Fikri’nin bazı insanları Allah tanıdı%ını da hatırlatmak isterim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.

"NCEDAYI (Cevdet Kerim - Sinob) — Söz istiyorum.

BA$KAN — Program üzerinde konu$ma bitsin, size söz verece%im.

ASENA (Vacid - Balıkesir) — Millî iradenin tecelligâhı olan Büyük Mecliste 
vazife almı$ bulunan muhterem arkada$lar! Me$ru bir nikâhla nesebi sahih olarak, 
bu mukaddes dâvaya katıldı%ından dolayı, ne kadar gurur ve vicdani haz duydu%u-
muza kani olarak asîl milletimize $ükran ve minnet borcumuzu yerine getirmek 
isterim.

Muvafık, müstakil, hattâ muhalif bütün arkada$lara kazandıkları temiz ve eri-
$ilmesi güç bu rütbenin kutsiyetini hatırlatarak kendilerini hararetle tebrik etmeyi 
de bir vazife telâkki etmekteyim.

Menderes Hükümetinin tesbit etti%i çalı$ma programını tetkik haddesinden 
geçirdi%imiz zaman umumi vasıflarının olgunlu%unu ve memleketin hakiki fakat 
$imdiye kadar ihmal edilmi$ ihtiyaçlarına intibak etti%ini kabul etmek lâzımdır. 
Tafsilâttan içtinap eden programı mütalâa ettikten sonra, bu mevzuda ba$lıca üç 
noktaya i$aret ve temas etmenin, Meclisin âtideki çalı$maları için faideli ve hattâ 
zaruri bulundu%unu da açıklamak isterim:

Yurdun i$ ve kalkınma hacimleri kar$ısında bakanlıkların ve $uabatının faali-
yetlerine mütaallik bütün mevzularda bilgi ve ihtisasın evvel emirde ele alınması 
lâzımdır. Bu esasa göre hazırlanan çalı$ma programı; yapılacak i$in ehemmiyet ve 
$ümulüne göre devre ve safhalara tefrik edilerek, bunların sırasiyle en verimli bir 



tarzda tatbikini de%i$mez bir prensip olarak kabul etmek, hassas ve titiz davran-
mak, siyasi hayatın icapları veya $ahsi ve hususi sebeplerle icra mevkiinde bulunan 
bakanlardan birinin vazifesinden ayrılmasiyle evvelce takarrür ettirilen programın 
zirüzeber edilmesinin de âdeta mutlak surette göz önünde bulundurulmasını,, yur-
dun kalkınmasında hayati bir zaruret olarak dü$ünmelidir. Bir cümle ile bakanla-
rın $ahsi kanaat veya temayülleri hâdiselere, ihtiyaçlara ve bunları gidermek için 
alınan tedbirlere ve tatbikatına hâkim ve müessir olmamalı, âmme hizmetlerinin 
çarkı aynı minval üzerinde çevrilmelidir.

Daha vuzuh ile arzetmek lâzımgeldi%i takdirde $u düsturu göz önünde tutmak 
muktazidir: “Kral öldü, ya$asın kral.” Devlet sefinesi ancak ve sadece bu rota veril-
di%i takdirde muvaffakiyet sırrını ke$fetmi$ olur. Yolumuza arızasız, fırtınasız de-
vam eder ve binnetice sahili selâmete çıkarak, çalı$manın semeresini iktitaf etmi$ 
oluruz.

Arzetti%im prensipleri Yüksek Meclisin de hassasiyetle murakabe ve takip et-
mesi gerekli bulundu%unu da hatırlatmanın zait oldu%unu yakinen bilmekteyim. 
Durendi$ ve müdebbir olması lâzım geldi%ine inandı%ım Sayın Menderes’in ve de-
%erli mesai arkada$larının faaliyetlerini aynı mihvere istinat ettirmelerini istemek 
hakkını da milletimin bana teffiz etti%i murakabe hakkiyle tevem bulmaktayım. 
Bir bakanın i$ ba$ından uzakla$ması, ancak ve sadece bir kavuk devrilmesi olmalı, 
fikir, prensip ve ananenin yıkılması olmamalıdır. Bunun acı ve ibret verici inikas-
ları, inikasları saymakla bitmez. Ba$lıcalarına birkaç kelime ile i$aret etmek istiyo-
rum: 1942 yılında de%i$en Ticaret Bakanı mevcut buhran üzerine, icra mevkiine 
is’at edilmesinden kuvvet alarak $ahsi fikirleriyle memlekette bir anar$i husule 
getirmi$, ticari ve iktisadi hayatımız mefluç bir hale gelerek âdeta bir devri fet-
ret geçirmi$tir, 1947 deki 7 Eylül Kararlarının, oldu bitti kabilinden ve tepeden 
inme, ba$ımıza musallat edilmesinin ıstırap ve peri$anisi içinde bulunuyoruz. Ser-
best altın satı$larının millî servetimizde yaptı%ı tahribatın $ümulünü burada tekrar 
etmek abesle i$tigal olur. Bu sadette açıklamak lâzım geliyor ki, 7 Eylül ve altın 
satı$ı kararlarının hayatta kalan ba$lıca üç rüknünden ve kahramanlarından biri 
tahsin ve takdirlerle âmme efkârında terbiye ettirilmek istenmi$ ve tezkiyesi için 
de parlak cümlelerle tezkere yazılmı$tır. Ne diyelim bu atalar sözüne: Balık ba$tan 
kokar. Tanrı yüce Türk milletini kokmu$ ba$ saltanatından dünya durdukça mâsun 
ve münezzeh tutsun.

Hükümet programında, daha evvel de belirtti%im gibi, fazla tafsilâta intikal 
edilmemi$tir. Filhakika bu hususun bir noksan olarak telâkkisinde zaruret mevcut 
ise de mazeret halini de derpi$ etmeden geçmek, içinde bulundu%umuz $erait bakı-
mından, fakat $u kayıtla, yani yalnız bugün için insafsızlık olur.

Programın ana hatları üzerindeki faaliyete ba$lanılmasını ciddiyetle ele alaca-
%ız ve peyderpey tatbikatını takip ederek tutulan yol, vâki inki$aflar bizi tatmin 
etmedi%i takdirde, kendilerinin hesaba çekilmesi, bu Meclisin mümeyyiz vasıfla-
rından biri olacaktır.



Devri sabıkın tasfiyeye tâbi tutulan zihniyetinin seyyibelerinden oldu%u gibi, 
partinin Hükümete dayandı%ını ve ondan istianede bulundu%unu dü$ünemeyiz. 
!ktidarı elinde tutan partimiz için merdut ve rejime aykırıdır.

Bu tip hareket, millet fetvası ile halledilen sakıt iktidarın nev’i $ahsına münha-
sır mezhebinin bir tezahürüdür.

Siyasi temennanın bir enmüzecidir. Hukuku esasiye prensiplerini inkâr ve zirü 
zeber eden bir ucube ve tekâpu ra$esidir, vasilik sistemidir.

Demokrat Parti Hükümetin kendisinden kuvvet aldı%ını kabul eder. Bu mev-
zu partimiz için de%i$mez bir düsturdur. Demokratik rejimi ve Türk te$riî haya-
tını bu seciye, karakterle takviye ve faal mevkide bulunduraca%ız. Bu sebepledir 
ki ben halen aleyhte konu$mıyaca%ım. Neticeye matuf ve muzaf olarak aleyhte de 
bir mütalâa beyan etmiyece%im. Çalı$maların inki$af ve seyrini takip ederek meto-
dik ve müspet çalı$malarında Hükümete müzaheretten geri kalmıyaca%ım. Yüksek 
Meclisin de aynı dü$ünce ile hassas hareket edece%ini $imdiye kadar kendileriyle 
temas etmek $erefini kazandı%ım arkada$larda bir fikir muhassalası olarak tecelli 
etmi$ bulunmasını, selâmet, emniyet ve in$irahla hedefe do%ru yürüyece%imizin 
bir delili ve âbidesi olarak telâkki ediyorum.

Menderes Hükümetinin programında her türlü tereddütten azade olarak yer 
alması lâzımgelen belediye ve vilâyet selimlerinin ve muhtar seçimleri mevzuunun 
yer alması mutlaka icabederdi. Kurmak ve kökle$tirmek istedi%imiz içtimai niza-
mın temelini ba$lıca bu müesseseler te$kil etmektedir.

Biliyorsunuz ki, bu seçimler birer beliye halinde yapıldı. Vicdanları dumura 
sevkeden âmil, dünün ve bugünün realitesi, fakat müstehase halinde kar$ımızda 
sırıtmaktadır. Hali hazır mevzuatta tesbit edilen seçjm devreleri, bu mevzularda 
sıkı ve acele çalı$ılmasını icabettirmektedir. Soysuzla$tırılan dil, kısırla$tırılan fi-
kir dâvasında da sakit kalınmamasını gönül çok isterdi. Bu mevzuda kanun yolu 
ile kurularak bir ilmî akademiyi dü$ünmek bu i$in Kristof Kolomb’u olmak demek 
de%ildir. Bilâkis dünya yolunda yürümek demektir. Meclise, Hükümetine ba$arılar 
dilerim.

Hükümeti programiyle $imdilik tebrik ederken, yarın asil Milletimizin takdir-
lerine mazhar olmasını, bir partili olarak, gönülden dilerim.

Muhalefet mevkiinde bulunan partilerden.

ALDEM"R (Mehmet - "zmir) — Ekseriyet kalmadı.

BA$KAN — Hatip sözünü bitirinceye kadar bekliyece%im.

ASENA (Vacit - Devamla) — Yüksek Mecliste ço%unlu%u te$kil eden hizbin 
Hükümet programına ait tenkidi erini mütalâa ve tahlil ederken endi$e duymamak 
kabil de%il. Her $eyden evvel açıklamak mecburiyetini hissetti%im bir husus var: 
Eski hurda ve batakçı çiftlik a%ası zihniyetini artık kimse hazmedemez.



Sayın liderlerinin sözleriyle tekrar ihticaç etmek istiyorum. Diyorlar ki, ikti-
dardan tek istedi%imiz $ey, bizim iktidarda iken verdi%imiz emniyetin bize verilme-
sidir. Her $eyden evvel $unu hatırlatalım ki, Demokrat Parti, iktidarı ele aldıktan 
sonra, mümasil demagojilere iltifat etmiyen bir parti oldu%unu daha ilk hamlede 
fiilen her hususta isbat etmi$ bulunmaktadır. En yakın ve canlı misâli, programın 
tenkidi için kendilerine gösterilen geni$ bir müsamahadır. Hâlbuki mahlu, Partinin 
$u zihniyetini, siyasi akidesi maziye mal olan karakteristik bir hiciv mevzuu ile açık-
lamak isterim, kendileriyle sinir harbine giri$ti%imi zannetmesinler.

Devri Hamidi’de maarif nazırı olan bir pa$a mektepler olmasa $u nezareti ne 
güzel idare ederdim demi$ti.

Ben de muhalefet mevkiine dü$en bu partiyi vasıflandırmak için ve kendi fikir 
cereyanlarına da mutabakat göstererek onlar namına diyorum ki: Benden ba$ka 
parti olmasa $u demokrasi ne güzel ve cazip $ey. (Gülü"meler)

Evet arkada$lar, bu zihniyetle me$bu ve hareket zaviyesi, bunun tazyikına tâbi 
bir koldan, zümreden ba$ka ne beklene bilir? O hamleler kendilerinin öz malıdır, 
millet nefretle kendilerine geri çevirmi$tir. Sabık iktidarın icraat levhalarına atfı 
nazar edersek, elem verici tabloların kesafetiyle bunalmamak kabil olmuyor. !nsan 
haklarını müdafaa etti%i zehabına kapılanlar, onu bu suretle oyuncak menzilesine 
dü$ürmü$ler. Bu perdeyi biraz kaldırırsak manzara deh$et vermektedir. Demok-
rat Partiye intisap de%il, temayül dahi o vatanda$ın, en mukaddes hakkından ve 
Anayasanın siyaneti altında bulundurdu%u hürriyetinden mahrumiyetini istilzam 
ediyordu. Milletin hayat nüsgu çekilmi$ bir hale getirilme fikri galip bulunuyordu. 
Bizi, hepimizi meva$i sanıyorlardı. Büyük kütlenin $uuru ihtilâl haline dü$ürülerek 
zaafa u%ratılmak fikri hâkim olmu$ ve bunun için de jurnalcilik, sanatı mutâde ha-
line sokulmak istenilmi$ti. Ve bunun için jurnalcili%i sanatı mütade haline sokmak 
istemi$ti. (Soldan alkı"lar)

BA$KAN — Müsaade buyurun, sadet dı$ı konu$uyorsunuz.

ASENA (Vacit - Devamla) — Cambaz babanın elini öperek propaganda üfü-
rükçülü%ü yapan valilerin kahpece isnatlariyle vatanda$ bu hakkından mahrum 
cehennemi bir cezaya, nefye ve sürgüne mâruz bırakılıyordu. Bu bahsetti%im men-
debur, Balıkesir eski Valisi Fazlı Güleç’tir. (Soldan alkı"lar)

URAS (Aziz - Mardin) — Reis Bey burada bulunmayan bir arkada$ hakkında 
nasıl konu$abilir? Çünkü müdafaasızdır.

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

URAS (Aziz - Mardin) — Bunu kendi nefsinizde ölçünüz.

BA$KAN — Müsaade buyurunuz, yalnız program hakkında konu$unuz.

ASENA (Vacit - Devamla) — Kendi nefsime ölçtüm.

URAS (Aziz - Mardin) — Millet sana da bana da söz hakkı vermi$tir.



ASENA (Vacit - Devamla) — Vermi$ ama siz $imdiye kadar milleti oynattı-
nız, çoban gibi hareket ettiniz.

URAS (Aziz - Devamla) — Çok kötü konu$uyor,

ASENA (Vacit - Devamla) — Siz iyi konu$uyorsunuz, bıraktı%ınız mirası sil-
mek istiyorsunuz.

BA$KAN — Tüzü%ü tatbik edece%im.

ASENA (Vacit - Devamla) — Arkada$lar, 1938 yılından beri yurdun üstüne 
çöken kâbus dalgalarının tehacümü durmu$, u%ursuzluk bulutları 14 Mayısta yır-
tılmı$ ve da%ıtılmı$ bulunmaktadır (Soldan alkı"lar) Bu tarihi Büyük milletimiz için 
fali, hayır telâkki etmek tabiî bir hakkımızdır. C.H.P. sözcüsünün muhalefet mevki-
inde bulunması itibariyle iktidar Hükümetinin programı hakkında tamamiyle hissi 
tesirlerle afakî taarruzlara geçilmesini kendilerinin realitelerle alâkası olmıyaca%ı-
nın burhanı olarak ele almak lâzım geliyor. Onları dinlerken, Türk vatanını cenneti 
alaya nazire haline getirdiklerine, ha$a sümme ha$a inanaca%ımız geliyor.

BA$KAN — Müzakerenin kifayeti hakkında önerge okunacaktır.

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

BA$KAN — Kendisinden ricada bulunduk, yorulmu$ olan meclis muayyen 
müddeti a$masından dolayı asabile$iyor. Müsaade buyursunlar, kifayeti müzakere 
takriri okunsun.

FIRAT (Na!it - Ordu) — Milletvekilinin sözü kesilmez. Hiç olmazsa söz söy-
leme müddetinin bitti%ini bildiriniz.

BA$KAN — Tüzükte yazılıdır, söz alanların yazılı konu$maları 20 dakikayı 
geçemez biz bunu yapıyoruz, yaptı%ımız ba$ka bir$ey de%ildir.

ASENA (Vacit - Devamla) — Konu$mam 20 dakikayı tecavüz etti%i için söz-
lerimi burada kesiyorum.

BA$KAN — Kifayet önergesini okutuyorum.

DÜ$ÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — Kifayet önergesi okunduktan sonra 
aleyhinde konu$aca%ım söz istiyorum.

BA$KAN — Kaydettim, önergeyi okuyoruz.



Yüksek Ba!kanlı#a
2.VI.1950

Hükümet Programı üzerine, gerek muhalefet gerekse ba%ımsızlar kanaatlerini 
tamamen ifade etmi$ler, bunlara icabeden kanaat verici cevaplar da etraflı bir su-
rette belirtilerek birçok milletvekilleri dinlenmi$tir. Hükümet Ba$kanına son söz 
verilmek suretiyle konu$malara nihayet verilmesi için bu kifayeti müzakere takriri-
mizin Umumi Heyetin reyine arzını rica ederim.

Konya Milletvekili  Z. Barlas

Mara$ Milletvekili S. Hüdayio%lu

!stanbul Milletvekili  Hüsnü Yaman

Konya Milletvekili Saffet Gürol

Mara$ Milletvekili  A. Kado%lu

Seyhan Milletvekili Tevfik Co$kun

Mara$ Milletvekili Remzi Öksüz

Mara$ Milletvekili Mazhar Özsoy

Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel

Gümü$ane Milletvekili  Vasfi Mahir Kocatürk

Kocaeli Milletvekili  Hüsnü Türkkanad

Samsun Milletvekili Firuz Kesim

Manisa Milletvekili Adnan Karaosmano%lu

Çorum Milletvekili Hakkı Yemeniciler

Samsun Milletvekili Hadi Üzer

Isparta Milletvekili R. Turgut

Kocaeli Milletvekili  Ethem Vassaf Akan

Kastamonu Milletvekili  Fahri Keçelio%lu

Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli

Gazianteb Milletvekili  M. S. Ünlü

Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz

Samsun Milletvekili !smail I$ın

Isparta Milletvekili Sait Bilgiç

Kocaeli Milletvekili Saim Önhon

Erzurum Milletvekili Said Ba$ak



Meclis Ba!kanlı#ına
2 Haziran 1950

Müzakere kâfidir, Hükümetin nokta-i nazarını dinlemek istiyoruz. Reye arzını 
dilerim.

Hikmet Ölçmen (Konya Milletvekili)

Yüksek Ba!kanlı#a
2.VI.1950

Konu$malar bir Hükümet programı etrafında yapıcı müzakerelerin çevre-
sini çoktan geçti, bütün milletin ve dünyanın gözü önünde yapılan demokrasi 
inkılâbımızın de%erini küçültecek münaka$aların devam etmemesi için; kifayeti 
müzakere teklif ederim.

Halil !mre (Sivas Milletvekili)

Yüksek Ba!kanlı#a
1.	   Yazılı konu$an arkada$lar 20 dakikayı tecavüz etmemektedirler.

2.	   Alelumum programın haricinde konu$ulmaktadır.

3.	   Program hakkında lehte ve aleyhte kâfi miktarda konu$ulmu$tur.

Bütün bu sebepler dolayısiyle müzakerenin kifayetini teklif ediyorum.

Dr. Ethem Vassaf Akan (Kocaeli Milletvekili)

Re$ad Güçlü (Seyhan Milletvekili)

Yüksek Ba!kanlı#a
Müzakerenin kifayetinin yeniden reye konmasını ve Hükümete söz verilmesi-

ni rica ve teklif ederiz.

Amiral R. Özde$ (Kır$ehir Milletvekili)

Talât Vasfi Öz (Ankara Milletvekili)

BA$KAN — Bu takrir aleyhinde söz istenmi$tir. Buyurun, Feridun Fikri Dü-
$ünsel.

DÜ$ÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — Muhterem arkada$lar, filhakika kür-
süye yeterlik aleyhinde konu$mak üzere çıkmı$ bulunuyorum. Yeterlik aleyhinde 
söz söylemem tabiîdir. Yalnız Yüksek müsamahanız olursa (Soldan gürültüler, yeter-
lik dı"ına çıkma sesleri) Aynı konu üzerinde bir noktaya daha temas etmek isterim.



Muhalefet namına konu$mu$ olan arkada$larınız yalnız Cevdet Kerim !nce-
dayı ve Avni Do%an’dan ibaret kalmı$tır. Bir de daha önce Sayın Barutçu Grup adı-
na konu$mu$tu. Buna mukabil çokluk partisinden 10 dan fazla arkada$ konu$mu$ 
bulunuyor. Bütün bunlara kar$ı ancak üç ki$i söz söylemi$ bulunuyor. Bunun için 
müzakerenin daha etraflı yapılabilmesini temin maksadiyle, tensip buyurursanız 
muhalefet adına konu$acak olan daha üç arkada$ımızın mütalâalarını dinlemenizi 
uygun bulurum. (Soldan gürültüler) Müsaade buyurun, tensip ederseniz, yoksa mu-
halefetin sözleri eksik kalmı$ olacaktır kî, bilmem bunu tecviz buyuracak mısınız?

BA$KAN — Usul hakkında söz Sıtkı Yırcalı’nındır.
YIRCALI (Sıtkı - Balıkesir) — Arkada$lar-Sayın Feridun Fikri Bey arkada$ı-

mızın kar$ı konu$masını dinlediniz. Öyle tahmin ediyorum ki, bizlerden çok daha 
iyi Tüzük hükümlerini bilirler. Tüzük hükümlerine göre bu gibi müzakerelerde iki 
lehte, iki aleyhte ve iki de üzerinde konu$ma yapıldıktan sonra önergeler mutlak 
su rette reye konur. Sonra yeterlik önergeleri mutlaka reye konur. Çünkü muha-
lefetten, kendilerinin buyurdukları gibi, üç ki$i konu$mu$ bir de ba%ımsız arkada$ 
konu$mu$tur ve bizim arkada$larımız da uzun boylu mütalâa dermeyan etmi$tir. 
#u hale göre yeterlik önergesinin oya arzı Tüzük hükümlerinin icabıdır.

DÜ$ÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — Bendeniz, Riyaset usule muhalif, 
önerge sunuyor demedim, Tüzü%ün 103’ncü maddesi iki ki$i aleyhte, iki ki$i leh-
te ve iki ki$i de üzerinde konu$tuktan sonra önerge oya sunulur dedim. Bendeniz 
bunu Yüksek Heyetin takdirine bırakırım (Reye, sesleri)

BA$KAN — #imdi efendim, takriri reye koyuyorum. Müzakerenin yeterli%ine 
dair olan bu takriri kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kal-
dırsın... Ço%unlukla müzakerenin yeterli%i kabul edilmi$tir.

Söz Hükümetindir. Ba$bakan Sayın Menderes konu$acaktır.
(Ba"bakan Adnan Menderes soldan "iddetli ve sürekli alkı"lar arasında kürsüye gel-

di)
BA$BAKAN MENDERES (Adnan - "stanbul) — Muhterem arkada$lar; Hü-

kümet programı üzerinde Büyük Mecliste açılan müzakerenin çok istifadeli olmu$ 
bulundu%unu kaydetmekle söze ba$lıyorum.

Programımızın müzakeresine geni$ zaman tahsis olunmu$, muvafık, muhalif 
pek çok arkada$larımız kıymetli fikirler ortaya koymu$lardır. Müstakil Milletve-
kili arkada$larımızla iktidar safında bulunan arkada$larımızın Hükümet programı 
etrafında sevgi ve itimat tazammun eden sözlerine ve haklı ikaz ve ir$atlarına çok 
te$ekkür ederiz.

Muhalefet adına konu$mu$ olan milletvekilleri arkada$ların ileri sürdükleri 
görü$ ve dü$üncelere etraflı olarak cevap vermek ihtiyacını duymaktayız.

Böylece muhalefete atfetmekte oldu%umuz ehemmiyet ve mevkii de belirtmi$ 
olaca%ımızı sanıyoruz. Bu suretle hareketi aynı zamanda umumî efkâra gösterilme-
si lâzım gelen saygının icabı telâkki ediyoruz.



!lk olarak eski iktidar sözcüsünün konu$masını cevaplandıraca%ız.

Aziz arkada$lar; i$ ba$ına gelirken, memleketin içinde bulundu%u mü$kül $art-
ları programımızda çok kısa olarak belirtmek istemi$tik.

Sayın Barutçu, bunu bir muhalefet partisinin iktidara kar$ı kullanaca%ı üslûp 
ve usul olarak görmekte ve tenkid etmektedir.

Meselelerin esasını bir tarafa bırakarak, üslûp ve usul üzerinde tenkidler yap-
mak icab ederse; biz de kendilerine tenkid diye bir buçuk saate yakın süren konu$-
malarının büyük bir kısmını, öteden beri Halk Partisinin yerli, yersiz her imkânı 
kullanarak ve en küçük i$lere bile hususî bir ehemmiyet atfederek vücuda getirdik-
leri ve memleketin artık tamamen kanıksamı$ bir övünme edebiyatının yeni bir 
örne%inden ba$ka bir$ey olmadı%ını söyleyebiliriz. (Soldan bravo sesleri alkı"lar) .

Anla$ılıyor ki; Halk Partisi olan bitenin lâyıkiyle farkında de%ildir ve hâdiseyi 
alelade bir Hükümet de%i$ikli%inden ibaret sanmaktadır.

Hâlbuki; 14 Mayıs seçimleriyle memlekette $imdiye kadar yapılanlarla ölçüle-
miyecek ehemmiyette büyük bir inkılâbın en mühim merhalesi a$ılmı$tır. Tarihi-
mizde ilk defa olarak millet iradesiyle iktidara gelen bir partinin ilk Hükümetinin 
birinci vazifesi, $üphe yok ki, kapanmak üzere bulunan devrin kısa bir muhasebesi-
ni yaparak memleket i$lerinin ne halde devir ve teslim alınmakta oldu%unu umumi 
efkâra açıklamaktır. (Soldan, do!ru sesleri, alkı"lar)

Buna kar$ı ileri sürülecek her hangi bir tenkidin mantıkî mesnedi olmadı%ı 
meydandadır.

Halk Partisi Sözcüsü, Hükümet programını tenkide, son seçimlerde üç milyon-
dan fazla rey aldıklarını iddia etmekle ba$lıyor. Seçimleri kaybettikleri andan itiba-
ren Halk Partisinin, kendi lehine kullanmı$ oldu%unu ileri sürdükleri rey sayısını 
her vesile ile ilân etmeye büyük bir ehemmiyet verdi%i görülüyor. (Soldan bravo ses-
leri) #u hale nazaran iki cümle ile olsun bu mesele hakkında mukabil görü$lerimizi 
ifade etmek zaruretini bize yüklemi$ oluyorlar, demektir.

1950 seçimlerinin kanuni ve nispî bir serbestlik içinde cereyan etti%i bir haki-
kattir. Ancak memlekette seçimlere kadar hüküm sürmekte devam eden $artların 
pek çok vatanda$larımız üzerinde mânevi ve esaslı bir baskı te$kil edecek mahiyet-
te oldu%u tereddütsüz ifade edilebilir. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Halk Partisi tarafından son zamanlara kadar idare cihazının, Devletin silâhlı 
kuvvetlerinin ve Hazinenin kendi ellerinde oldu%unu ve binaenaleyh bir iktidar 
de%i$mesinin bahis mevzuu olamıyaca%ını, buna asla imkân verilmiyece%ini par-
ti te$kilâtlariyle ve halkla temasları ve halk üzerinde tesirleri olan birçok Devlet 
memurlariyle, kulaktan kula%a telkin olunuyordu. Bilhassa memleketimizin uzak 
kö$elerinde ve muvaseleden mahrum yerlerinde oturan ve vatanda$lık haklarını 
müdafaa etmek ve kullanmak hususunda güç $artlar içinde ya$ıyan pek çok vatan-
da$larımız üzerinde bu telkinlerin tesirsiz kaldı%ı iddia olunamaz.



Hürriyet güne$inin aydınlatıp ısıtamadı%ı, seçimlerde vatanda$ reyinin mu-
teber olmadı%ı ve gelmi$ geçmi$ iktidarlardan hiçbirinin vatanda$ reyine dayan-
madı%ı bu memlekette endi$e ve tereddüt perdesinin henüz her yerde tamamiyle 
yırtılmamı$ oldu%u bir hakikattir. (Soldan alkı"lar)

Halk Partisinin seçimlerde gizli veya açık olarak idareyi kendi lehine kullandı-
%ı, mühim ölçüde malî fedakârlıklara katlandı%ı da unutulmamalıdır, !$te bu müsait 
olmıyan $artlara ra%men milletimiz 14 Mayıs seçimlerinde reyi !le iktidarı de%i$-
tirmi$tir. Bu neticeyi onun siyasi olgunlu%una halk ve hürriyete kar$ı olan derin 
ba%lılı%ına, hulâsa her hususta büyük bir millet olmak vasıflarını haiz olmasına 
ba%lamak icabeder. (Soldan alkı"lar) #ayet kısaca i$aret etti%imiz bu gayrimüsait 
$artlar olmasaydı, elbette seçim neticelerinin rakam olarak ifadesi bugünkünden 
bamba$ka olurdu. (Soldan alkı"lar)

Muhterem arkada$lar, Dokuzuncu B.M. Meclisinin ilk defa olarak Millî ira-
denin serbest tecellisi neticesinde i$ ba$ına gelmi$ oldu%u hakkındaki ifademizin, 
hukuk prensiplerine aykırı oldu%unu söylüyorlar. Ve i$i basitle$tirmek, hâdisenin 
ancak milletvekilli%i seçimlerinde öteden beri devam edegelen bir tekâmülün son 
safhasından ibaret bulundu%unu anlatmak istiyorlar.

Hâlbuki hâdise, onların göstermek istedikleri gibi seçimlerde devam edegelen 
bir tekâmülün eseri olmaktan çok uzaktır. Dokuzuncu B.M. Meclisine gelinceye 
kanlar M. Meclislerinin vatanda$ reyi ile i$ ba$ına gelmi$ olmaktan ziyade Hükü-
mette olmanın temin etti%i nüfuza dayanılarak te$kil edilmi$ olduklarında vatan-
da$ların hiçbir tereddüdü yoktur. Bundan evvelki Meclislerin seçimlerinin, millet 
iradesinin hâkimiyeti bakımından, birbirine nazaran bir tekâmül arzetmedi%i de 
muhakkaktır.

1946 seçimlerine gelince; kendi iradesini hâkim kılmak için milletimizin büyük 
bir azim göstermesi kar$ısında, kuvvet kullanma hâdisesinin bu seçimlerde büsbü-
tün açı%a vurulmu$ oldu%u görülmü$tür.

Bu açık hakikatlere dayanan programımızdaki ifadeyi, geçmi$teki Milletve-
killi%i seçimlerinin ademî me$ruiyetini iddia etmek mânasına alarak; bunu hukuk 
prensipleriyle aykırı telâkki etmekte asla isabet yoktur. Maksadımız; geçmi$e ait 
me$ruiyet meselelerini münaka$a etmek de%ildi. Çünkü her hâdise vukubuldu%u 
zamanda, hâkim olan $artlara göre muhakeme edilmek icabeder.

Fakat mademki, bu mevzuu me$ruiyet münaka$asına götürmek istiyorlar. O 
halde söyliyelim ki; bir me$ruiyet kabul olunsa dahi bu me$ruiyet o zamanlara ait 
bir nevi fiilî me$ruiyyet sayılmak icabeder. Yoksa Anayasanın sarih hükümleri ve 
bugün milletçe kabul etmi$ oldu%umuz demokratik prensipler muvacehesinde geç-
mi$ seçimler hakkında varılacak hüküm elbette menfi olur.

Yine bu bahiste durarak bizim 14 Mayıs seçimlerini bir devrin açılması 
mânasında yaptı%ımız izahı tenkid ettik. 14 Mayısta bir devir açılmadı%ını ve bir 
devir bahis mevzuu ise bunun ancak Cumhuriyetle ba$ladı%ını ileri sürüyorlar.



#ekli Cumhuriyet olan birçok idarelerde millet iradesinin hiçbir veçhile hâkim 
olmadı%ını, aksine olarak $ekli Cumhuriyet olmıyan birçok idarelerde ise millet ira-
desinin kayıtsız $artsız hâkim olabildi%i misalleriyle herkesin bildi%i bir hakikattir. 
Bu itibarla Cumhuriyetin daha ziyade bir $ekil meselesi oldu%unu iddia etmekte 
hata yoktur. O halde Cumhuriyetin çok evvel ilân edilmi$ olmasına ra%men 14 Ma-
yıs tarihini, bu memlekette tam mânasiyle demokratik bir cumhuriyetin teessüsü 
mebde-i olarak kabul etmek hakikatin ta kendisidir. (Soldan alkı"lar)

Millet iradesine dayanmanın verdi%i salâhiyetle biz bu hakikatleri oldu%u gibi 
ifadede hiçbir tereddüt göstermiyece%iz ve hâdiselerin tahlilinde geçen devirlere ait 
birtakım hayide ölçü ve kayıtlardan kendimizi azade sayaca%ız.

Muhterem arkada$lar;

Halk Partisi kendine mahsus bir inhisarcı zihniyetle daima her iyili%i kendine 
hasretmek temayülünden de hâlâ kurtulamıyor. Bir toplulu%un çok tabiî olan iler-
leme ve geli$me hamlesinin neticelerini de toptan benimsemekte bu partinin hiç 
tereddüt etmedi%ine bir defa daha $ahit olmaktayız.

Filhakika 1923 den bu yana memlekette olanların hepsini toptan üzerlerine 
alıyorlar ve bunları istisnasız olarak hükümetlerinin muvaffakiyetleri eseri olarak 
gösteriyorlar. Hâlbuki bu cemiyetin, hükümetlerin tesir ve muvaffakiyetleri dı$ın-
da, kendinden gelen bir ilerleme hamleleri ve bunun neticesi birçok eserleri var-
dır. Bütün dünyanın, ilmin, tekni%in, icat ve ihtiraların mucize süratiyle ilerledi%i 
bir devirde kendi haline terkedilse dahi cemiyetimizin yerinde sayıp kalması nasıl 
tasavvur olunabilir? Asgari basiretli ve ancak nizam ve intizamı muhafaza eden 
idareler hâkim olsaydı bile yine cemiyetimiz içinde ya$anılan bu devrede insanlı%ın 
elde etmi$ oldu%u geni$ imkânlar sayesinde elbette kendili%inden birçok ilerlemeler 
kaydetmeye muvaffak olacaktı. Milletçe sarf olunan gayretleri bir zümrenin toptan 
kendine mal etmek isteyi$indeki isabetsizlik meydandadır.

Onların bu inhisarcı temayülleri o kadar ileridir ki, partilere ve zümrelere mal 
edilemiyecek bir irtifada bulunan ve millî vicdanın mü$ahhas bir eseri ve tarihin 
müstesna bir $ahsiyeti olan büyük Atatürk’ü ve onun partiler veya “umreler üstün-
de büyük milletimizle beraber ba$ardı%ı neticelerin topunu da kendi muvaffakiyet 
bilânçolarına kaydediyorlar.

Muhterem arkada$lar, 1923 senesi daha sonraki ilerlemelerin mukayesesi, için 
bir mebde almalarını isabetli bulmamaktayız.

1923 senesi birbirini takip eden harblerin memleketimizi tamamiyle derman-
sız bıraktı%ı bir tarihtir. Harbden çıkan milletlerin tıpkı hastalıktan yeni kurtulmu$ 
insanlar gibi süratle ve tabiatiyle geçi$tirecekleri bir zait devresi vardır. Fevkalâde 
hâdiselerin millî bünyede husule getirebilece%i takatsizlik zamanını ve halini esas 
olarak o gün memleket böyle idi, bugün bakınız ne hale geldik, demek elbette $a$ır-
tıcı bir izah tarzıdır. !sabet ancak mukayeselere; harb sonrası devrelerinin yani mu-
kadder olan zaif ve takatsizlik halini geçi$tirerek memlekette istihsalin ba$laması, 



istikrarın teessüsü ile normal hayatın avdet etmesiyle takarrür eden. seviyenin esas 
tutulmasında olabilirdi. Eski iktidar bundan kaçınmı$ görünmektedir.

Hakikat $udur ki; memleketimiz uzun yıllardan beri dünyanın ilerleme hızına 
bir türlü uyamamı$ ve ileri memleketlerle de%il hattâ yakın kom$ularımızla dahi 
aramızda mevcut olan mesafeler birçok hususlarda aleyhimize olarak geni$lemi$tir. 
Bunun sebebi Halk Partisinin milletimizin kabiliyetlerini verimlendirecek ve mem-
leketimizin imkânlarını inki$af ettirecek yollarda yürümemi$ olmasıdır.

Biz, bütün bu iddialarımızın delilini 14 Mayıs’ta milletçe verilmi$ olan büyük 
kararda bulmaktayız. (Bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)

1923 ten bu yana 30 yıla yakın bir devre Halk Partisi sözcüsü tarafından dikka-
te $ayan bir ifade kıvraklı%ı ile Birinci Cihan Harbi sonrası, dünya buhran seneleri, 
!kinci Cihan harbi ve harb sonrası devresi diye geçi$tirilivermektedir. Görülüyor 
ki, iktidarda bulundukları uzun yılların muhasebesinde esaslı mazeret olarak bü-
tün dünyanın içinde bulundu%u a%ır $artları ileri sürmek istemektedirler. Hâlbuki 
bütün bu menfi $artlar altında hattâ !kinci Cihan Harbi, gibi misli görülmemi$ bir 
felâkete katlanmı$ olmalarına ra%men birçok milletlerin azîm terakkiler kaydetmi$ 
oldukları meydandadır. Hâlbuki !kinci Cihan Harbinin bizim için iktisadi sahada 
çok geni$ imkânlar hazırlamı$ oldu%unu iddia edebiliriz. Ancak bu imkânlardan 
faydalanılamadı%ı gibi bu harbin devamı tedbirsizliklerimiz yüzünden memleketi-
miz için tahammül edilmez $artlar yaratmı$tır.

Muhterem, arkada$lar; Devlet bütçelerinin artması memleketimizde ilerleme 
seyrinin neticeleri olarak görülecek mahiyette olsaydı, hiçbir itirazımız olmazdı. 
Her yıl bütçelerin, kabartılmı$ olmasını, hakiki ihtiyaçları kar$ılamaktan ziyade tu-
tulan yanlı$ politikanın kötü neticeleri olarak görmekteyiz. 1938 den 1948 e kadar 
on yıl için memur kadrosunun bir misli artırılmı$ olmasını ihtiyaçların ve cemiyetin 
tabiî tekâmülünün bir neticesi, olarak kabul etmek mümkün, de%ildir.

Arkada$lar, bütçelerde alınan tahsisatın vasati % 15 inin memleketin iktisadi 
cihazlarına ve kalkınmasına sarfolundu%u iddia olunuyor. Bu % 15’in hesabında 
alelade Devlet hizmetlerinin, geçici tamirlerin, hiç iktisadi gaye ta$ımayan tesis ve 
in$aların dahi dâhil edilmi$ bulundu%unu biliyoruz. Maksadımız bu bakımdan ma-
zinin bir muhasebesini yapmak olsaydı ve program müzakerelerinin çerçevesi buna 
müsait bulunsaydı, bunları huzurunuzda tafsil etmekte güçlük çekmezdik.

60 - 70 milyonluk Meclis binasından ba$lıyarak Ankara’da ve yurdun dört kö$e-
sinde Devlet eliyle hususi idareler ve belediyeler eliyle tahaccür ettirilmi$ olan ikti-
sadi imkânlarımızın kısa bir hesabı bile milletçe üzerinde ibretle durulacak bir tablo 
te$kil eder. Bütün bunlar bahsettikleri envestisman hesap ve nispetlerine dâhildir.

Millî Savunmaya ayrılan tahsisatın da ba$lıca mazeret sebepleri arasında gös-
terilmek itiyadı “hâlâ terkolunmamı$. E%er verilmi$ olan tahsisattan isabetli ve tanı 
bir verim ve netice alınmı$ olsaydı bugün bundan ancak memnuniyetle bahseder-
dik. Fakat her sahada oldu%u gibi Millî Müdafaamızda da isabetli görü$ler ve tu-
tumlu bir zihniyet hâkim olamamı$tır.



Kaldı ki, bütçedeki Millî Savunma masraflarına bir içi$leri hizmeti olan -Jan-
darma masrafları da katılmı$. Bu suretle aleyhte konu$ulamayaca%ını zannettikleri 
Millî Savunma masraflarının bütçedeki nispeti mümkün oldu%u kadar yükseltil-
mi$tir.

Hele, muhterem muarızlarınızca, borçlanmanın bir izah ve felsefesi yapılmak-
tadır ki, ibretle mütalâa edilmeye de%er.. Devlet borçlarının bütçeye yük te$kil et-
medi%ini ifade ediyorlar, i$ ve istihsal sahasında i$ görecek sermaye Devletin müs-
tehlik masraflarında eritilmi$tir, bu hal faiz ve iskonto hadlerine de elbette menfi 
tesisler icra eder.

Muhtelif bütçelerden borçlara faiz ve amortisman olarak mühim mebla%lar 
tahsis olunmak mecburiyetine dü$ülmü$tür. Bunların paramızın kıymetini muha-
faza etmek hususunda ciddi güçlükler ihdas etti%i inkâr olunamaz.

Üstelik bu borçların büyük bir kısmı Halk Partisi Hükümetlerinin denk oldu%u 
iddiası ile sunmu$ bulundukları bütçelerden tahassül etmi$tir.

Muhterem arkada$lar, tasarruf hakkındaki sözleri üzerinde de kısaca durmak 
lüzumunu hissediyoruz. Demokrat Parti Meclis Grupunun, muhalefet gurupu ola-
rak, .dört senelik Meclis faaliyetlerinde mütemadiyen tasarruftan bahsedildi ve bu-
nun nerelerden mümkün olaca%ını, ne gibi tedbirler alındı%ı takdirde atiyen ne su-
retle tasarruflar elde edilebilece%i defalarla ve her vesile ile ileri sürülmü$tü. #imdi 
iktidara geldi%imiz $u anda Hükümet programında yine tasarruftan bahsetti%imize 
göre elbette bunu tahakkuk ettirece%imiz kabul olunmak icabeder.

#ayet tasarrufu gayrimümkün görse, idik, programınızda bu bahsi sükûtla ge-
çi$tirir ve kendimizi a%ır bir taahhüdün tazyiki altına koymazdık.

Tasarrufun lüzumlu âmme hizmetlerini kısmak mânasında olmadı%ını $imdi 
ö%renecek de%iliz. Ancak gelir kaynaklarımıza göre âmme hizmetlerinin lüzum ve 
ehemmiyet sıralarına göre bir tertibe tâbi tutulmasının zaruri oldu%unu da kendi-
lerine bildirmek ve hatırlatmak isteriz.

!srafların nerelerde oldu%unu kendilerinin de tetkik ve murakabesine arzede-
ce%imiz bütçemizle fiilen gösterece%iz.

Gelir kaynaklarımızın kısırla$tırılmı$ oldu%u hakkındaki iddiamızı reddede-
bilmek için Devlet masraf ve külfetlerinin millî gelire nispetinin yüksek olmadı-
%ını iddia ediyorlar. Hâlbuki partimiz; vergilerin ıslaha muhtaç olan taraflarının 
ve masraflarla millî gelir arasındaki nispetsizli%i, kaç yıldır bütçe müzakerelerinde 
tafsilâtiyle arzetmi$ bulunuyor. Bu mevzuda ileri sürülmü$ olan görü$ ve dü$ünce-
ler dairesinde hareket olunaca%ı pek tabiidir.

Muhterem arkada$lar; bütçe açı%ının Marshall Yardımı ile kapatılması mesele-
sinde Amerikan makamlariyle hâlâ mutabakat hâsıl olmadı%ı hususundaki ifadele-
rimiz reddolunmak isteniyor.

Halk Partisi sözcüsü, Hükümet programını tenkid ederken Marshall plânından 
temin olunan yardım kar$ılı%ının 1950 yılı Bütçesindeki açı%ın bir kısmına kar$ılık 
gösterilmesi mevzuunda $öyle demektedir:



“Marshall Plânı yardımından 155 milyon liranın Amerikan Yardım Kanununa 
göre bütçemize ithali bütçe Meclise sevkedilmeden önce alâkalılarla görü$ülmü$ 
ve Bütçe Kanununun üçüncü maddesi bu görü$meler sonunda varılan mutabakata 
uygun, olarak hazırlanmı$tır. Ancak bunun kullanılması yine Amerikan Kanununa 
göre muayyen usullere ba%lı bulundu%undan bunu halletmek için görü$melere ara-
sız devam edilmi$ ve bu maksatla Amerika’ya bir heyet de gönderilmi$tir. Bu heyet 
Amerikan makamlariyle mutabakata vardı%ını telgrafla bildirmi$ti. Bu itibarla za-
manımızda bu konuda prensipi halledilmemi$ bir mesele kalmamı$tır.”

Bu beyan tarzı hakikata tamamen mugayirdir. Evvelâ, bu ifade tarzından $u 
cihet anla$ılıyor ki, Halk Partisi tenkidini hazırlıyanlar bu i$in aslına nüfuz bile ede-
memi$lerdir. (Soldan gülü"meler) Zira 155 milyon liranın “Amerikan Yardım Kanu-
nuna göre Bütçemize ithal” edildi%ini zikrediyorlar. Hâlbuki bu muamele 7.II.1950 
tarih ve 5526 numaralı kanunumuzla tasdik edilmi$ olan 21 ve 30 Kasım 1949 
tarihli mektuplara müstenittir. Amerikan Kanunu ile alâkalı de%ildir.

Bu mektupların 4 numaralı bendinin (0) i$aretli fıkrasında $öyle denilmekte-
dir:

“Türkiye Hükümeti, Amerikan Hükümeti ile zaman zaman mutabık kalaca%ı 
maksatlar için hususi hesapta kalan bakiyeden para çekebilecektir. Hususi hesap-
tan para çekmek maksadiyle Türkiye Hükümeti tarafından yapılacak müracaatların 
tetkiki esnasında Türkiye’de dahilî nakdî ve malî istikrarın geli$me veya idamesi 
veya istihsal faaliyetinin veya milletlerarası ticaretin te$viki veya Türkiye dâhilinde 
yeni kaynakların ara$tırılması veya geli$tirilmesi gibi ihtiyaçlar ve bahusus... göz 
önünde bulundurulacaktır.”

Bu $artlardan anla$ılıyor ki, bu hesapta mevcut paranın bütçe açıklarına tahsis 
olunaca%ına dair hiçbir i$aret yoktur.

Sonra, Halk Partisi tenkidinde zikri geçen paranın bütçeye ithali meselesi üze-
rinde bütçenin Meclise $evkinden evvel alâkalılarla görü$ülerek mutabık kalınmı$ 
ve ancak kullanılması için görü$meler yapılmakta oldu%u iddia olunuyor. Hâlbuki 
elimizde Amerikalılarla ne evvelden ne de sonradan varılmı$, bir mutabakatı göste-
ren hiçbir yazılı vesika yoktur. Hükümetimiz Devlet Maliyesini devir aldı%ı zaman 
bu nokta üzerinde durarak yeni ba$tan te$ebbüslere giri$mek zorunda kalmı$tır.

Bu mevzuda en son 31 Mayıs tarihli Wa$ington’daki heyetimizden alınan bir 
telgrafta, kar$ılık paralar mevzuunda henüz mutabakata varılmadı%ı ve meselenin 
halli için çalı$malara devam olundu%u bildirilmektedir. Arzetti%imiz bu vaziyet kar-
$ılıklı iddialarda hangi tarafın haklı oldu%unu göstermeye kâfidir, sanıyoruz. (Sol-
dan alkı"lar)

Ancak $urasını tebarüz ettirelim ki, Hükümetiniz; kar$ılıklı çok sıkı dostluk-
larla ba%lı bulundu%umuz Amerikan dostlarımızın millet iradesiyle vazife ba$ına 
gelmi$ olan bir iktidarı, mü$kül durumda bırakmamak istiyeceklerine kani bulun-
maktadır. (Soldan alkı"lar)



Muhterem arkada$lar, iç istikraz imkânlarımızın tamamen daralmı$ oldu%unu 
iddia etmi$tik. Buna kar$ı bize verilen cevapta Devlet Tahvillerinin ihraç kıymet-
lerinin üstünde alınıp satıldı%ı ileri sürülüyor. Hâlbuki bu hususta asıl ölçü Devlet 
tahvillerinin piyasaya satılabilmek imkânının mevcut olup olmamasıdır.

Devlet tahvillerinin bankalara, resmî kurum ve sandıklara satın aldırılmasını, 
serbest satı$ olarak kabul etmeye imkân yoktur. Kaldı ki, bu müesseselere de Devlet 
Tahvillerinin sürülmesi artık zorla$mı$ bulunuyor.

Serbest piyasaya satı$ imkânı, meselesine gelince; yine tekrar ediyoruz ki, ge-
çen yıl çıkarılan 20 milyon liralık Devlet tahvilinin serbest piyasaya ancak 8 milyon 
lirası satılabilmi$tir.

!$te iç istikraz imkânlarının hakiki durumu budur.
Aziz arkada$lar; memlekette faiz ve iskonto hadlerinin yüksek oldu%u ve i$ 

ve istihsal hayatımızın bu yüksekli%in menfi tesirleri altında bulundu%unu tek-
rarlamaktan çekinmeyece%iz. Bunda Hükümetlerin takip ettikleri malî ve iktisadi 
politikanın hiçbir tesiri olamıyaca%ı ve bunun bir serbest piyasa meselesi oldu%u 
yolundaki iddialar mesnetsizdir. Devlet Bütçesinin, istikraz politikasının, Merkez 
Bankasınca takip olunan yolun Bankalar Kanunu ile ödünç para verme kanunla-
rındaki bazı hükümlerin faiz ve !skonto hadleri üzerindeki tesirleri asla inkâr olu-
namaz. Demokrat Parti Hükümetleri i$ ve istihsal hayatı ve maliyetlerle yakından 
alâkalı olan bu mevzuu ehemmiyetle ele alıp halletmek kararındadır. (Alkı"lar)

Bizim Devletçili%in kötü tatbikatı etrafındaki mütalâalarımıza “Devletçili%imiz 
hususi sermayenin yapamıyaca%ı i$leri yapan, bir memleketin kalkınmasını bekle-
meden temin etmeye çalı$an bir sistemdir.” cevabını veriyorlar.

Halk Partisi Hükümetlerinin bu esaslar dairesinde hareket edip etmedi%inin 
takdirini umumi efkâra bırakıyoruz. Devletin iktisadi sabada bilfiil te$ebbüse geç-
mek veya nâzım veya murakıp olarak vazife görmek hususundaki bizim görü$le-
rimiz katidir, sarihtir. Hükümet programında bunu mümkün olan açıklıkla ifade 
etti%imiz için tekrar etmiyece%iz. #u kadarını söyliyelim ki, Yüksek Heyetiniz bu-
güne kadar olan. Devletçilik tatbikatı ile bizim takip etmek kararında oldu%umuz 
politika arasında gayet esaslı farklar bulundu%unu takdir hususunda elbette gecik-
meyecektir.

Gümrük tarifeleri yeni ba$tan gözden geçirilirken zirai istihsalimizin artırıl-
ması birinci derecede ele alınmakla beraber elbette di%er istihsal $ubelerinin du-
rumu da dikkatten uzak tutulmıyacaktır. Ancak $unu ifade etmek isteriz ki, gerek 
Devlete fazla varidat temin etmek için iktisadi hayatı tazyik altında bulunduran 
gerekse gayritabiî ve verimsiz $artlar içinde çalı$an her istihsal $ubesindeki Devlet 
te$ebbüslerini haksız olarak ve müstehlik aleyhine himaye eden tarifeleri istihsal 
hayatının ve ihtiyaçlarımızın tabiî icaplarına göre ayarlıyaca%ız.

Muhterem arkada$lar; gariptir ki, uzun vadeli iktisada kalkınma te$ebbüsleri-
nin bir plâna ba%lanması lüzumundan bahseden ve programımızda buna dair bir 
ifadeye rastlamadı%ını söyliyen muhalefet sözcüsü, kendi partisi iktidarda iken 



böyle bir plân yapmak $öyle dursun, bugüne kadar muhtelif bakanlıkların birkaç 
yıllık çalı$malarını dahi esaslı hiçbir programa ba%lıyamamı$ oldu%unu bilmekte 
de%il midir. (Bravo sesleri, alkı"lar)

Hâlbuki bizim programımızda envenstisman mahiyetinde olan Devlet te$eb-
büslerinin bir plâna ba%lanması hususu açıkça ifade edilmi$ bulunmaktadır.

Dı$ ticarette takip olunacak politikaya gelince; programımızda Dı$ ticaret reji-
mimize katî bir istikrar vermek lüzumuna $iddetle kaniyiz; derken elbette ki muay-
yen bir rejim kast olunmu$tur.

Bu rejim, dünyanın içinde bulundu%u iktisadi $artlarla milletlerarası ticari te-
mayülleri muvazi istikamettedir. Ve himaye veya müdahale gibi ticari hayatın ta-
biatını ihlâl eden kayıtlardan mümkün olabildi%i kadar u$akla$mayı istihdaf eder.

Gayemiz, istihsalde maliyet ucuzlu%unu sa%lıyacak ve yüksek vasıflı mal temin 
edecek bir politika ile fiyatlarımızı dünya fiyatları seviyesine indirmek, böylece, 
milletlerarası, serbest esaslar dairesinde mübadele yapan bir rejime sahip olmaktır. 
Bizim tarafımızdan esasta kabul edilmi$ olan bu serbestli%i usullerde de temin et-
mek i$ hayatını sıkan ve sık de%i$tirilen formaliteleri piyasa teamülleri, temayülleri 
ve ihtiyaçları ile telif eylemek kararındayız.

Ayrıca izahına lüzum yoktur ki, iki taraflı olarak yaptı%ımız anla$malara ve Av-
rupa !$ Birli%i camiasının ortaya koydu%u bizim tarafımızdan, kabul edilmi$ olan 
esaslara riayete dikkat edece%iz. Yalnız $unu ifade edelim ki, Sayın Barutçu’nun “Biz 
dı$ ticaretimizi her gün biraz daha suni payanlardan azade olarak ve dünya ticare-
tine karı$maya elveri$li bir halde size tevdi ediyoruz.” Cümlesindeki ferahlık edası; 
piyasalarda bugün mevcut de%ildir. Eski iktidardan devralınan ticaret rejimi içinde 
bizzat serbest ticareti üzecek kayıtlar çoktur ve ihracat mahsullerimizin maliyetleri 
de yüksek olmakta devam etti%inden fiyatlarımızın dünya seviyesinin üstünde olu-
$unun ihdas etti%i mü$külât oldu%u gibi bize intikal etmi$ bulunmaktadır. Bunun 
için Sayın sözcünün bize devrolunan $artların elveri$li oldu%u hakkındaki iddiasını 
çok mübala%alı görmekteyiz.

Arkada$lar, ofisler üzerinde durup bunların vaziyetini yeniden tesbit edece%i-
miz hakkındaki ifademizi kararsız ve hazırlıksızlı%ımıza atfetmektedirler.

Ticaret Ofisi, dört yıldan beri bir türlü tasfiye edilememi$tir. Bu geciktirilme-
nin sebebi fiyatlara zam suretiyle ve bir nevi vergi $eklinde milletten alınan para-
ların ve Devletçe ofise verilen sermayenin Hükümet tarafından istenilen yerlere 
istendi%i $ekilde tahsis ve tevzi olunması arzusundan ibaret oldu%u, söylenebilir. 
Bu gibi bütçe dı$ı tasarruflara ve murakabesiz tahsislere bir son vermek kararın-
da oldu%umuz için; Ticaret Ofisinin tasfiyesi muamelesini derhal sona erdirece%iz. 
(Bravo sesleri, alkı"lar)

Petrol Ofisin vaziyeti ise; bunun çok ciddî bir tetkika tâbi tutulması lüzumu-
na kaniyiz. Bizden çok kısa bir zaman içinde bu mevzuda kati neticelere varmayı 
beklemek abestir. Bugünün serbest piyasa $artları içinde böyle bir te$kilâta katî bir 
lüzum olup olmadı%ı ancak tetkiklerimizden sonra anla$ılacaktır.



Akaryakıt meselesi istihsal hayatımızı ve umumiyetle millî ekonomimizi çok 
yakından alâkadar eden bir mevzudur. Bu meselenin münakale i$lerimiz için de 
biran evvel çözülmesi lüzumuna kani bulunuyoruz.

Toprak Mahsulleri Ofisine gelince; bu ofisi’nin mevzuu itibariyle faaliyetleri-
ne devam etmesi faydalı olmakla beraber te$kilât ve kadrolarının bugün görmekte 
oldu%u hizmetle mütenasip hadleri çoktan a$mı$ olması gözden kaçmıyan bir va-
kıadır. (Soldan do!ru sesleri) Hizmet ve tesis maksadı için bu ofisi yeni ba$tan ele 
alaca%ız.

Bu münasebetle Halk Partisinin hububat fiyatları politikamızın belli olmadı%ı-
nı telkin etmek istedi%i anla$ılıyor. Zirai, istihsali ve köy ekonomisini birinci plânda 
ele almak kararında olan bir partinin ve onun Hükümetinin hububat fiyatlarında 
büyük müstahsil kitlemizin aleyhinde bir karara varmasından $üphe etmeye asla 
mahal olmadı%ı a$ikârdır. (Soldan alkı"lar)

Muhterem arkadalar; harb yıllarının birçok i$lerde oldu%u gibi bayındırlık i$-
lerine de tesir etti%i belirtilmektedir. Bu tesir hiçbir zaman inkâr edilemez. Fakat 
yapılması çok mümkün olan i$ler için de bu mazeret do%ru sayılamaz.

Bayındırlık sahasında yapılan i$ler çok defa memleketin hakiki ihtiyaçları ve 
iktisadi icaplar göz önünde tutulmadan ele alındı%ı bir hakikattir. Bunun en ba-
riz delillerini demiryollarımızın güzergâhlarının tâyin ve tesbitinde görebiliriz. 
Bu yollardan birço%unun ekonomik icap ve zaruretlere uymadı%ı ve hattâ askeri 
mülâhazalara bile aykırı oldu%u bugün açıkça anla$ılmaktadır. Bundan ba$ka ikti-
sadi kalkınmayı sa%lamak için kara, deniz ve demiryollarının birbirini itmam edici 
surette ele alınması icabederken bu çok mühim esasa da riayet olunamamı$; bazan 
bu yollardan birisi di%eri için zararlı bir vaziyet yaratmı$tır.

!$te bu sebepledir ki, Hükümetiniz yol politikasını esaslı etüdlere ba%lamak ve 
bu suretle meydana gelecek plânı tatbik etmek kararındadır.

Burada çok mühim bir noktaya temas etmeden geçemiyece%iz.

Sayın muhalefet sözcüsü, Hükümet programında Do%u kalkınmasına temas 
etmedi%imizi i$aret etmektedir. Her cihetten bir bütün te$kil eden Türk vatanını 
Do%u ve Batı diye ikiye bölmek ve birbirinden farklı ve imtiyazlı vaziyetler ihdas 
etmek politikasının maddi oldu%u kadar mânevi zararlı tesirleri kar$ısında böyle 
bir ayırmaya nihayet vermek lâzım geldi%i kanaatindeyiz. (Soldan bravo sesleri)

Muhterem arkada$lar; muhalefetin tekel, ziraat, orman, ula$tırma, sa%lık i$le-
rimiz hakkında uzun uzadıya serdettikleri mütalâalara kar$ı programımızda ifade-
sini bulan görü$ ve kararlarımızda de%i$ikli%i icabettirecek bir cihet görmemekte-
yiz.

Bu uzun mütalâaları ile muhalefet programımızı tenkid etmekten ziyade uzun 
iktidar devirlerinin müdafaasını yapmaktadırlar. Esasen memleket i$lerini muhte-
lif zaviyelerden görmek neticesidir ki, birbirinden ba$ka programlar ortaya çıkar, 
bu programlar etrafında çe$itli partiler kurulur.



Biz onların bu mevzularda da söylediklerine kendi memleket görü$lerinin bir 
neticesi ve ifadesi olarak kar$ılamakta ve kendilerini bu görü$ ve kanaatlariyle ba$-
ba$a bırakmaktayız. (Soldan alkı"lar)

Memlekette büyük bir ço%unlukça tasvip olunan siyasi, iktisadi, malî görü$ ve 
kanaatler ise partimize hüviyet vermi$ olanlardır.

Denilebilir ki, memleket bunların tatbika konulmasını ve memleket i$lerinin 
böyle bir zihniyet ve memleket görü$üne dayanılarak idare edilmesini istemektedir.

Böyle olmakla beraber buraya kadar cevaplandırdı%ımız tenkidlerden ba$ka 
Halk Partisinin muhterem sözcüsü tarafından ileri sürülmü$ olan bazı mütalâaların 
aykırılı%ını kısa cümlelerle belirtmeyi lüzumlu görüyoruz.

Ziraat Bankası sermayesinin kanunla 300 milyon liraya çıkarıldı%ını söylüyor-
lar. Kanun yapmak ba$ka, Ziraat Bankasının sermayesini hakiki tediyelerle üç yüz 
milyon liraya çıkarmak ba$kadır.

Hâlbuki uzun seneler içinde Ziraat Bankası sermayesinin tamamen sabit bir 
halde kaldı%ı a$ikârdır. Son zamanlarda yapılan bir miktar sermaye artı$ları Mars-
hall Plânının mümkün ve hattâ bir bakıma zaruri kılması neticesidir.

Para farkının dı$ında yirmi küsur yıl içinde bir misli dahi artırılamamı$ olan 
Ziraat Bankası sermayesinin kısa bir zamanda üç mislîne çıkarılaca%ının ifade olun-
ması Halk Partisinin ziraat ve Ziraat Bankası mevzularında birdenbire uyanarak 
yeniden büsbütün ba$ka görü$lere sahip olmu$ bulunmasının bir delili olarak kabul 
olunmazsa bu ifadeleri ancak politika takti%i olarak kabul etmek zaruri olur.

Verem hastaneleri hakkındaki ifadeleri de bu nevidendir. 27 senede 2500 ve-
rem yata%ı ilâve edildi%ini söyliyen eski iktidarın dört yıl içinde verem yata%ı sayı-
sını on bine, yani 27 senede yapılanın dört misline çıkarılaca%ını söylemesi teessür 
verici mülâhazalara yol açmaktadır.

Verem gibi memleket için âdeta içtimai bir felâket halini almı$ olan bir hastalık 
kar$ısında yıllar ve yıllar hissiz ve hareketsiz kalınması ne ile kabili izah olur.

!mkânsızlıktan bahsetmek bir izah olamaz.
Çünkü dört senede altı bin be$ yüz yatak ilâvesinin mümkün oldu%unu bizzat 

kendileri söylemektedirler. O halde yirmi küsur yılın bu mevzudaki ihmallerinin 
vicdanları sızlatması lâzımdır, israf ve gösteri$ zihniyetinin bir âbidesi olan bir 
Meclis binasına dökülen paralarla memlekette kaç verem yata%ı ilâve olunabilece%i, 
kaç vatanda$ın hayatı kurtulabilece%i, kaç ailenin ıstırap ve felâketinin önlenebile-
ce%i teessür verici bir hesap meselesi olarak kar$ımıza çıkmaktadır. (Soldan bravo 
sesleri alkı"lar)

Bu suretle verem âfetinin yayılmasının tahdidinde ne kadar müspet neticeler 
elde olunabilirdi?

Deniz nakliyecili%imizin geli$mesi etrafındaki ö%ünmelere bakınca, bu ehem-
miyetli mevzuda esaslı ilerlemeler kaydolundu%u zehabı hâsıl oluyor. Fakat yine 
otuz seneye yakla$an bir-devir içinde ve deniz nakliyecili%ini inhisari olarak elde 



bulundurmanın yüksek tarifeler tatbiki hususunda verdi%i imkânlara da dayanıla-
rak bugün elde edilen neticeler kıyaslanacak olursa çok bir $ey yapılmamı$ oldu%u 
derhal meydana çıkar. Hele, meselâ, kom$umuz ve dostumuz Yunanistan’ın mil-
yonları a$an ticaret filosu kar$ısında bizce elde edilmi$ olan netice bu mu olmalıy-
dı? Sualin dü$ündürücü tesirine kapılmamak mümkün olamaz.

Para politikasına gelince; paramızın istikrarı ve para politikası hakkında bize 
ö%üt verenlerin, paramızın kıymetini nerelerden nerelere getirdiklerini ve ne kadar 
hatalı yollarda yürüdüklerini hatırlatmak isteriz.

Açık bütçelerle, hatalı iktisat ve maliye politikası ile a$ırı borçlanmalarla, 
mübalâatsız olarak hesapsız ve ölçüsüz aksiyon yollarına gitmekle paramızın istik-
rarı ve malî emniyetimiz durmadan zedelenmi$tir. Hele parti gruplarına bile haber 
vermeden, hiçbir lüzum ve icap yok iken 7 Eylül Kararları alanların para politika-
sı etrafında artık mütalâa serdetmek hakkını çoktan kaybetmi$ olmaları icabeder. 
Esefle söyliyelim ki, 7 Eylülden bu yana da paramızın kıymetinde istikrarın, o bü-
yük ve sarsıntılar yaratan operasyona ra%men paramız fiyatında istikrarın lâyıkiyle 
temin edilmi$ oldu%u iddia olunamaz.

Para fiyatlarında istikrarın ve malî emniyetin tahakkuk ettirilebilmesi her $ey-
den evvel iktisadi takatimizle mütenasip denk bütçe prensibinin tahakkuk ettiril-
mesine, Devletçe takibolunan iktisadi politikanın memleketimizin tabiî $artlarına 
göre ayarlanmı$ olmasına ve Devlet hayatı da her türlü israflardan kaçınılmasına 
ba%lı bulundu%unu bir kere daha ifade etmek lüzumunu duymaktayız. Çünkü sabık 
iktidarın takibetti%i yol bunun tamamen aksine olmu$tur. Hükümetimiz bu haki-
katleri ifade ederken kendi takip edece%i yolun ne olabilece%ine de i$aret etmi$ ol-
du%u kanaatindedir.

Para fiyatında istikrarı temin ve maliyemizin emniyetini koruma hususunda 
hiçbir gayreti esirgemiyece%imize memleketin itimat edebilece%ini ifade etmek is-
teriz.

Grev bahsinde, bize kaçamaklı konu$maya ba$ladı%ımız isnadı yapılmaktadır. 
Hâlbuki, prensip olarak grev hakkını tanımı$ olmak noktasında hiçbir ricat yapmak 
niyetinde de%iliz ve bu mevzuda da kaçamaklı konu$maya ba$lıyanlar yine bizler 
de%iliz.

Halk Partisi çok kısa bir zaman evvel grev hakkının kabulünü katî olarak red-
detmi$ olmasına ra%men $imdi sözlerinde kaçamaklı bir yol ihtiyar ederek grev 
hakkında zaten küçük olan hususi sermayelerimizi ve hiç hazırlıklı olmıyan i$çi-
lerimizi koruyacak surette bir tetkik neticesi getirilirse o zaman fikirlerini beyan 
edeceklerini söylüyorlar ki bunun mânası, örtülü bir ricattan ba$ka bir $ey de%ildir. 
(Soldan bravo sesleri) Bunca iktidar yılları içinde tetkikına fırsat bulmadıkları bir 
mevzu hakkında katî kararlar alıp ifade ettikten sonra $imdi bundan ricat yolu ara-
maları ibret vericidir.

Maarif bahsine gelince; bizi gençli%e kar$ı itimatsızlık besler gibi göstererek bir 
tahrike mâruz bırakmak istiyorlar. Biz sadece, maarif, sistemimizde, maarif i$lerin-
de her $eyden üstün tutaca%ımız bir prensibi ifade etmi$tik. Yeti$en gençli%imizin 



memleket meselelerinde hassas, ileri ve medeni mânada milliyetçi ve memlekete 
ba%lı olmakta emsalsiz bir heyecana sahip oldu%unu görmekle büyük bir gurur ve 
iftihar duymaktayız. Gençli%imiz bu güzel vasıfları ruhunda ya$atabiliyorsa bunun 
sebebini her $eyden önce, mensup oldu%u milletin ve içinde ya$adı%ı ve kuca%ında 
yeti$ti%i aile ve içtimai heyetin e$siz vasıflara sahip olmasında aramak icabeder. 
(Soldan alkı"lar)

Aziz arkada$lar; Halk Partisinin Sayın sözcüsü programımıza bakarak bizi te-
reddütlü ve kararsız olmakla vasıflandırıyor, sarih bir $ev söylemedi%imizi iddia 
ediyor ve eski Hükümetlerin icraatını ileri sürerek muvaffakiyetsizli%imizin baha-
nesini hazırlamaya koyuldu%umuzu ileri sürüyor. Bundan ba$ka da programımızda 
özel idare ve belediyelere, hayvancılı%a yer verilmedi%ini bahane ederek bizi eksikli 
göstermeye çalı$ıyor. Mütereddit ve kararsız oldu%umuz hakkındaki iddialara kar$ı 
Sayın muhalefet sözcüsüne cevabımız; programımızı bir kere daha, fakat bu sefer 
insafı elden bırakmıyarak okumasını rica etmekten ibaret olacaktır. Biz, inandı-
%ımız prensiplerin ı$ı%ı altında muhtelif memleket meseleleri etrafındaki esasen 
daha evvelden takarrür eden görü$lerimizi Hükümette uzun müddet kalmaya ihti-
yaç duymadan hem sarahatle, hem de katiyetle ifade etmi$ bulunuyoruz. O kadar 
ki, programımızı okuyanlar, insafı elden bırakmıyacak olurlarsa iktisadi, malî ve 
siyasi mevzulardaki görü$lerimizi, rengimizi ve memleket i$lerini nasıl bir istika-
mette ve hangi zihniyetle yürütmek istedi%imizi anlamakta asla zorlu%a u%rama-
dıklarını derhal itiraf etmek mecburiyetinde kalırlar.

Bir Hükümet programında Devletin hizmet ve i$tigal sahasına giren bütün! 
mevzuların, teferruatiyle yazılması icabedece%i hakkında cümlece kabul olunmu$ 
bir kanaat, teamül veya gelene%in mevcut oldu%unu bilmiyoruz.

Yeni ba$tan tetkik mevzuu olmak icabeden meseleler hakkında da i$ ba$ına 
geçerek gereken tetkikleri yapmadan taahhütlere giri$meyi de vazifemizin ciddiyeti 
ve mesuliyetimizin a%ırlı%ı ile asla mütenasip göremeyiz.

Halk Partisi hükümetlerinin, hükümet programlarından misaller vermek sure-
tiyle ilk defa iktidara geçiyor olmamıza ra%men onlara nazaran ne kadar üstün se-
viyeli bir programla memleketin kar$ısına çıkmakta oldu%umuzu her zaman ispat 
edebiliriz. (Soldan alkı"lar) Bunun delili olarak, Recep Peker Hükümetinin esas me-
seleleri ve ana görü$leri bir tarafa bırakarak, köylerde çama$ırhaneler yaptırılaca%ı, 
piyasaya puseti i kibrit çıkarılaca%ı gibi teferruata bo%ulmu$ Hükümet programı 
ile Günaltay Hükümetinin yalnız üç be$ meseleye, o da sathî olarak temas edilen 
programını gösterebiliriz. (Soldan alkı"lar)

Recep Peker ve Günaltay hükümlerinin programlarını okuyup bizim programı-
mızla kar$ıla$tıranların verecekleri hükme biz $imdiden razıyız.

Sayın Halk Partisi sözcüsü $ayet böyle bir zahmete katlanmamı$sa kendisin-
den, böyle mukayeseli bir tetkik yapmasını tavsiye ederiz.

Kararlı oldu%umuz noktalarda bu kararımızı sarahatle ifade etmi$ ve daha ileri 
tetkikleri icabettiren meselelerde bu icabı ifadeden çekinmemi$izdir.



Muhterem arkada$lar, bir tek zatın Millet Partisi adına bize tevcih etti%i hü-
cumlara gelince; bu hücumların mihverini programımızda devri sabık yaratmak 
zihniyeti ile hareket etmiyece%iz $eklindeki ibare te$kil etmektedir.

Derhal söyliyeyim ki, bu tabirin mânası, geçmi$te i$lenmi$ suçları ve kanun-
suzlukları, kanun icaplarına aykırı olarak takip etmiyece%iz de%ildir. (Soldan bravo 
sesleri alkı"lar) Ama açıkça ifade edeyim ki, iktidarı ele almaktan faydalanarak kinle, 
garazla, öç almak hırsiyle hareket etmekten tamamiyle uzak kalaca%ız. (Soldan bra-
vo sesleri alkı"lar) Onların istedi%i $ekilde mazinin toptan tasfiyesi gibi bir mesele 
ortaya atarak bu maksatla hükümleri geriye giden kanunlar çıkararak bir hukuk 
Devleti telâkkisinden mahrum ve kindar bir zihniyetle hareket etmiyece%iz. (Sol-
dan bravo sesleri alkı"lar)

Buna mukabil $ayet geçmi$te i$lenmi$ suçlar, i$lendikleri zaman siyasi ve idari 
tesir ve baskılar neticesinde kanun hükümleri harekete geçirilmiyerek takipsiz ve 
cezasız kalmı$ ise bu gibi suçların i$lendi%i zamanlarda yürürlükte olan kanunlar 
gere%ince hareket olunaca%ından asla $üphe edilmemelidir. (Soldan bravo sesleri al-
kı"lar)

Millet Partisi adına yapılan hücumdan birisi de Hükümet programımızda Ana-
yasa tadilinden bahsedilmi$ olmasıdır. Bu hususta Büyük Kongreden karar alınma-
mı$ oldu%undan, hürriyet misakından, partimizin seçim beyannamesinden bahse-
diyorlar.

Derhal söyliyeyim ki, Anayasa tadili hakkındaki karar; Hükümet programımı-
za girmezden çok evvel partimizin salahiyetli mercilerince umumi efkâra açıklan-
mı$ bulunuyor. Hattâ iddiaları hilâfına olarak bu husus seçim beyannamemizde de 
mevcuttur. Sonra bu meselelerin bir partinin iç meselelerinden oldu%unu da idrak 
ederek hareket etmek lüzumunu ve nezaketini de hissetmemi$ görünüyorlar.

Bir de hürriyet misakımıza ra%men Devlet Ba$kanlı%ı ile parti ba$kanlı%ını bir 
zatin uhdesinde muhafaza etti%imizi ileri sürüyorlar. Yine derhal söyliyeyim ki, 
Demokrat Parti Nizamnamesinde, bu konuya dair olan madde, parti ba$kanı olan 
zatın Cumhurba$kanı seçilmesi takdirinde, parti ba$kanlı%ı vazifesinin uhdesinden 
sakıt olaca%ını âmirdir. (Soldan alkı"lar) !$te bu hüküm mucibince Cumhurba$kanı 
seçilen eski Ba$kanımız Sayın Celâl Bayar artık partimizin ba$kanı de%illerdir.

Muhterem arkada$lar; bir zamanlar uydurma bir muvazaa dâvasiyle ortaya çı-
kan, $imdi de yine mensubu bulunmadıkları bir partinin içi$leriyle mütemadiyen 
ve ihtirasla me$gul olmaktan kendilerini bir türlü kurtaramayan bu zevat, daha 
dün milletçe gösterilen büyük bir heyecanla iktidara gelmi$ olmamızı unutarak mil-
letin itimadına mazhar olmadı%ımızdan ve olamıyaca%ımızdan bahsedip durmak-
tadırlar.

Programımızda yer alan bütün esaslı meseleler partimizin seçim beyanname-
sinde millete ilân olunmu$tur. Bunlar hepsi malûm olduktan sonradır ki partimiz, 
seçimlerde kahir bir ekseriyet kazanmı$ bulunuyor.

Onlara gelince, bize bu kürsüden hücum vesilesi olarak ortaya attıkları bütün 
fikirlerle ve malûm zihniyetleriyle umumi efkârca tanınmı$ oldukları içindir ki, bu 
seçimlerde milletimizin tam ve kati bir tasfiyesine u%ramı$lardır. (Soldan alkı"lar)



Onlar bu seçimlerde vaktiyle partimizden alıp götürdükleri yirmi küsur me-
busluktan birisini dahi muhafaza edebilmek imkânını bulamamı$lardır. Milletçe 
tasfiye bu kadar tam ve katî olmu$tur.

Muhterem arkada$lar; bu zevat a$ırı sol cereyanlarla mücadeleyi muvafık gör-
mü$ler. Fakat a$ırı sol cereyanlarla mücadele edece%imiz hakkındaki kararımıza 
itiraz maksadiyle komünistlikle mücadelenin ancak bir memlekette sefaletin ve 
adaletsizli%in ortadan kaldırılmasiyle mümkün olabilece%ini ileri sürüyorlar.

Bunda bir hakikat payı oldu%unu kabul etmekle beraber, Birle$ik Amerika gibi 
en müreffeh ve adaletsizlikten en az $ikâyet olunan bir memlekette bile komünist-
likle mücadele tedbir ve usulleri üzerinde ne kadar hassasiyetle durulmakta oldu%u-
nu bilmiyen yoktur. Dı$ politika mevzuundaki ifadelerinde de kâfi sarahat yoktur.

Muhterem arkada$lar, görülüyor ki, asil milletimizin kendisine kar$ı besledi%i 
büyük sevgi ve itimadın neticesi olarak iktidara gelen bir partinin ilk Hükümetini 
te$kil eden bizler, programımızla yapaca%ımız i$leri vuzuh ve sarahatle ifade etti-
%imiz gibi; fikir ve dü$üncelerimizi de $u biraz evvel örne%ini ortaya koydu%umuz 
üzere, apaçık ve samimî olarak umumi efkâr önünde açıklamaktan hiçbir zaman 
çekinmiyece%iz.

!timadınıza mazhar kaldı%ımız takdirde, buna lâyik olmak için programımızla 
ve bugünkü cevaplarımızla istikametleri açık olarak belirtilmi$ olan yolda azimle 
yürüyece%iz. (Soldan "iddetli ve sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Arkada$lar Hükümetin cevabından sonra söz istiyen Milletvekil-
leri vardır. Yalnız daha evvel kifayeti müzakere takriri görü$ülmü$ ve kararınıza 
arzedilmi$ti. Bu itibarla tekrar söz vermek için veya vermemek için yüksek heyeti-
nizin bir karar alması lüzumu a$ikârdır. (Son söz milletvekillerinindir sesleri) Kifayeti 
reyinize arzedece%im.

BARUTÇU (Faik Ahmet - Trabzon) — Usul hakkında konu$aca%ım. Son söz 
milletvekillerinin olması itibariyle söz vermenizi rica ediyorum. Sözlerim, muhale-
fetin nokta-i nazarını arzetmek olacaktır.

BA$KAN — Arkada$lar, bu hususta söz yüksek heyetinizindir. Bu itibarla re-
yinize arzedece%im. Muvafakat buyurulursa söz verece%im.

DÜ$ÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — Son söz milletvekilinindir. Muame-
lenin tashihi zaruridir.

BA$KAN — Arkada$lar, Riyaset Divanı bu mesele üzerinde nizamname zavi-
yesinden dü$ünmü$ ve $u karara varmı$tır:

Nizamnameye göre; kifayeti müzakere takriri verildi%i sırada bu takririn reye 
konulmasından evvel Hükümetin cevabı dinlenmek lâzımdır diye bir itiraz yapıl-
madı, evvelemirde Hükümetin cevabı dinlensin ve ondan sonra kifayeti müzakere 
takriri mevzuubahis olsun, denilmedi. Bu itibarla o zaman istimal etmedikleri bir 
itiraz hakkını müzakerenin kifayeti kabul edildikten sonra istimal etmek istiyorlar. 
Burada söz heyeti muhteremenizindir. Reyinize arzediyorum. Konu$mayı muvafık 
görenler lütfen i$aret buyursunlar. Yani muhalefetin tekrar söz alıp konu$masını 



tasvip edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reyinize koyuyorum... Konu$ma-
yı kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar...

BORAN (Mehmet Kâmil - Mardin) — !çtüzü%ün tatbikini rica ederiz Reis 
Bey.

DÜ$ÜNSEL (Feridun Fikri - Bingöl) — Reis Bey, !çtüzü%ün 85’nci maddesi-
ne aykırı hareket ediyorsunuz.

(Soldan bazı milletvekilleri: Söylesinler Reis Bey)
BA$KAN — Kifayeti müzakere takririnin kabulü tekrar tasvibinizle teyit edil-

mi$tir. Bu itibarla Hükümete güvenimizi $imdi açık oya sunuyorum.
GÜNALTAY ($emsettin - Erzincan) — !çtüzük ilga mı edildi?
BÖLÜKBA$I (Osman - Kır!ehir) — 1950 modeli demokrasi böyle olur.
(Bu sırada C.H.P. Milletvekilleri ile Millet Partisi Milletvekili Bölükba"ı, toplantı 

salonunu terk ettiler)
BA$KAN — Arkada$lara oy pusulaları da%ıtılmı$tır. Güven verecek arkada$lar 

beyaz rey, müstenkif kalanlar ye$il, Hükümete ademî itimat reyi verenler de kırmızı 
rey vereceklerdir.

!simleri okunan arkada$lar lütfen gelip reylerini versinler. Ad çekmek ile oy 
toplanmasına ba$lanacaktır.

(Çorum seçim çevresinden ba$lıyarak oylar toplandı)
BA$KAN — Oy vermiyen var mı?
Oy toplama i$i bitmi$tir, $imdi oylar ayrılacaktır.
Arkada$lar, oyların neticesini arzediyorum.
282 milletvekili oya i$tirak etmi$tir. Oya i$tirak eden bu 282 milletvekili de 

Hükümete güven arzetmi$ bulunmaktadır. Müstenkif ve güvensizlik ifade eden bir 
oya tesadüf edilmemi$tir. #u halde mevcudun ittifakiyle Hükümete güven bildiril-
mi$tir. (Allah muvaffak etsin sesleri, Sürekli ve "iddetli alkı"lar)

BA$BAKAN MENDERES (Adnan - "stanbul) — Muhterem arkada$lar; rey-
lerinizi lehimizde kullanmak suretiyle göstermi$ oldu%unuz itimada arkada$larım 
ve kendim namına candan te$ekkür ederken uhdemize tevcih buyurmu$ oldu%unuz 
vazifenin, mesuliyetin a%ırlı%ını heyecanla duymakta ve programımızla ifade etti%i-
miz yolda sadakatle yürümeyi huzurunuzda taahhüt etmekteyiz.

Hükümetiniz programıyla ifade etti%i yollarda itimadınıza güvenerek tered-
dütsüz ve hamle halinde yürümek azmindedir. Cümlenize candan te$ekkürlerimi 
ve saygılarımı arzderim. (Soldan sürekli alkı"lar, bravo sesleri)

BA$KAN — Arkada$lar; bugünkü gündem münderecatı nihayet bulmu$tur.
Bugünkü Birle$imi önümüzdeki Pazartesi günü saat 15’te toplanılmak üzere 

tatil ediyorum.

Kapanma saati: 21.30



Güvenoylaması

(Kabul edilmi!tir)

Program:  29.05.1950
Görü"meler: 31.05.1950
Güvenoylaması:  02.06.1950
Üye Sayısı: 487
Oy verenler: 282
Kabul edenler: 282
Reddedenler: 0
Çekinserler: 0
Oya katılmayanlar: 192
Açık Milletvekillikleri: 9
%ki yerden seçilenler: 4

(Kabul edenler)
AFYON KARAH"SAR 
Güler (Abdullah), Kerman (Süleyman), Oynaganlı (Bekir), Özçoban (Kemal), 
Torfilli (Salih), Veziro%kı (Ahmed), Yi%itba$ı (Gazi)

A%RI
Küfrevi (Kasım), Öztürk (Halis)

AMASYA
Eren (Kemal), Koray (Hâmit), Olgaç (!smet)

ANKARA
Âdil (Salâhaddin), Arsal (Sadri Maksudi), Bayramo%lu (Muhlis), Benli 
(Salâhattin), Bilen (Ömer), Binerbay (Da%ıstan), Bulgurlu (Hamdi), Çiçekda% 
(Osman #evki), Eren (Ramiz), Gediko%lu (Abdullah), !ltekin (Osman Talât), 
!nce (Hâmid #evket), Kurtbek (Seyfî), Seyhun (Fuad)

ANTALYA 
Nabel (Nazifi #erif), Onat (Burhanettin), Sarıo%lu (Akif)

AYDIN 
Gedik (Namık), Hasırcı (#evki), Menderes (Etem), Ökdem (A. Baki)

BALIKES"R 
Asena (Vacid), Güreli (Enver), Kocabıyıko%lu (Ahmet), Pelvan (Yahya), Tuncay 
(Muharrem), Yırcalı (Sıtkı)



B"LEC"K 
A$kın (!smail), Kurkut   (Ke$$af Mehmet), Oran (Talât)

BOLU 
Danı$man (Zuhuri), Dayıo%lu (Mithat), Güçbilmez (Mahmut), Gülez (!hsan), 
Kozak (Kâmil), Yöntem (Vahit)

BURDUR 
Çelikba$ (Fethi), Erkazancı (Mehmet)

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

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

ÇANKIRI 
Arar (Kâzım), Çı%man (Kenan), Otman (Celâl)

ÇORUH 
Bumin (Mecit), Sa%lar (Ali Rıza), Ural (Zihni)

ÇORUM 
Baran (Sedat), Gürses (#evki), Kolda$ (Baha), Ortakcıo%lu (Hüseyin), Özer 
(Saip), Yemeniciler (Hakkı)

DEN"ZL" 
Ba$aran (Fikret), Çobano%lu (Ali), Gülcügil (Mustafa), Karabudak (Fikret), 
#ahin (Eyüp), Tavaslıo%lu (Refet)

D"YARBAKIR 
Alpiskender (Ferit), Altu% (Yusuf Kâmil), Azizo%lu (Yusuf), Bucak (M. Remzi), 
Ekinci (Mustafa), Önen (Nâzım), Tay$ı (Kâmil)

ED"RNE 
Altınalmaz (Arif), Köprülü (Cemal), Osma (Hasan)

ELÂZI% 
Demirta$ (Abdullah), Ergene (Suphi), Sanaç (Ömer Faruk), Yazman (Mehmet 
#evki), Yöney (Hâmit Ali)

ERZURUM 
Ba$ak (Said), Çobano%lu (Fehmi), Dülger (Bahadır), Erduman (Sabri), 
Topçuo%lu (Rıza), Yazıcı (Memî$), Zeren (Mustafa)

ESK"$EH"R 
Cebesoy (Ali Fuad), Potuo%lu (Abidin), Zeytino%lu (Kemal)

GAZ"ANTEB 
!nal (Samih), Kıno%lu (Galip), Kuranel (Süleyman), Ocak (Ali), San (Cevdet), 
Ünlü (Salâhattin)



G"RESUN 
Duyduk (Ali Naci), Köymen (Do%an), Pamuko%lu  (Arif Hikmet), Tüfekçio%lu 
(Adnan)

GÜMÜ$ANE 
Kocatürk (Vasfi Mahir), Tokdemir (Halis), Yörüko%lu (Kemal), Zarbım (Halit)

"ÇEL 
Atalay (Halil), Fırat (Hüseyin), !nankur (Salih), Koraltan (Refik), 
Ramazano%lu (Celâl), Tol (#ahap)

"SPARTA 
Aksu (!rfan), Bilgiç (Said), Demiralay (Kemal), Tola (Tahsin), Turgut (Re$it)

"STANBUL 
Adakan (Enver), Ba$ar (Ahmet Hamdi), Demirelli (Fuad Hulusi), Keçeci (Salih 
Fuad), Moshos (Ahilya), Sayımer (Fahrettin), Tekil (Füruzan), Türkgeldi 
(Celâl), Yaman (Hüsnü), Yaver (Sani), Vahram Bayar (Andre)

"ZM"R 
Aldemir (Mehmet), Baban (Cihad), Bilgin (Behzat), Gürek (Tarık), !ncekara 
(Necdet), Kapani (Osman), Mente$ (Vasfi), Tekön (Abidin), Üstünda% (Ekrem 
Hayri)

KASTAMONU 
Deniz (Galib), Keçecio%lu (Fahri), Kerimzade (#ükrü), Keskin (Ahmet), Mühto 
(Muzaffer Âli), Ta$kın (Rifat)

KAYSER" 
Apaydın (Fikri), Berkok (!smail), Günde$ (Kâmil), Kirazo%lu (!brahim), 
Turgut (Ziya), Ürgüblü (Suad Hayri)

KIRKLAREL" 
Bakay (#efik)

KIR$EH"R 
Özde$ (Rifat)

KOCAEL" 
Akan (Ethem Vassaf), Atı% (Ziya), Kalemcio%lu (Salih), Kavalcıo%lu (Mümtaz), 
Ki$io%lu (Yeredo%), Önhon (Saim), Toko%lu (Lûtfi), Türkand (Hüsnü), Yılmaz 
(Mehmet)

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

KÜTAHYA 
Alkin (Mecdet), Aysal (Yusuf), Gedik (Hakkı), Gürsoy (Ahmet !hsan), 
Kavuncu (Ahmet), Koçak (Remzi), Özgen (!hsan #.)[3] Özgen (%hsan $erif) 
Oyunu (Kütahya) dan kullandı!ı için (Bilecik) ten silinmi"tir.



MAN"SA 
A%ao%lu (Samet), [2]  Ergin (#emi), Karaosmano%lu (Adnan), Karaosmano%lu 
(Fevzi Lûtfi),[1] Kurbano%lu (Muzaffer), Körez (Nafiz), Mıhçıo%lu (Sudi), 
Ta$kent (Kâzım), Tümay (Muhlis) 
[1] Karaosmano!lu (Fevzi Lûtfi) oyunu (Manisa) dan kutlandı!ı için (Aydın)’dan 
silinmi"tir. 
[2] A!ao!lu (Samet) oyunu (Manisa) dan kullandı!ı için (Mu!la) dan silinmi"tir.
MARA$ 
Aytemiz (Abdullah), Bozda% (Ahmet), Hüdayio%lu (Salâhattin), Kado%lu 
(Ahmet), Öksüz (Remzi), Özsoy (Mazhar)
MARD"N 
Bayar (Abdürrahman), Kalav (Abdülkadir), Öztürk (Cevdet), Türko%lu 
(Kemal)
MU%LA 
Ba$er (Yavuz), Hünal (Cemal), Mandalinci (Zeyyat)
MU$ 
Kılıçlar (Ferit)
N"%DE 
Bilge (Necip), Dellalo%lu (Süreyya), Kö$kero%lu (Fahri), Yurdakul (Halil Nuri)
ORDU 
Aksoy (Refet), Boztepe (Feyzi)
R"ZE 
Akçal (!zzet), Balta (Kemal), Sporel (Zeki Rıza)
SAMSUN 
Ali$an (Ha$im), Berkman (Naci), I$ın (!smail), Kesim (Firuz), Uluçay (#ükrü), 
Ustao%lu (Hasan Fehmi), Üzer (Hâdi)
SEYHAN 
Asya (Arif Nihat), Barı (Sedat), Co$kun (Tevfik), Eker (Yusuf Ziva), Güçlü 
(Re$ad), Kibaro%lu (Mahmut), Serçe (Salim), Tekelio%lu (Sinan), Türk (Cezmi)
S""RD 
Sualp (Mehmet Daim), Türkdo%an (#efik)
S"VAS 
A%acıko%lu (Nâzım), Dizdar (!lhan), Duygun (!brahim), Ecevit (#evki), Ertürk 
(Nurettin), !mre (Halil), Öçtem (Rifat), Örs (Sedat Zeki), Taner (Bahattin), 
Yüksel (Hüseyin)
TEK"RDA% 
Akyüz (!smail Hakkı), Mocan (#evket), Tunta$ (Yusuf Ziya)
TOKAD 
Ataç (Sıtkı), Çubuk (Fevzi), Gürkan (Ahmet), Koyutürk (Hamdi), Ökeren 
(Halûk), Önal (Muzaffer), Özdemir (Mustafa), Topcuo%lu  (Nuri Turgut)



TRABZON 
Alperen (Salih Esad), Kalaycıo%lu (Süleyman Fehmi)
TUNCEL" 
Aydın (Hıdır), Kulu (Hasan Remzi)
URFA 
Açanal (Necdet), Ayalp (Feridun), Ergin (Feridun), Öncel (Celâl), Timuro%lu   
(Re$it Kemal)
VAN 
Âkin (!zzet)
YOZGAD 
Alçılı (Niyazi Ünal), Erba$ (Faik), Karslıo%lu (Yusuf), Nizamo%lu (Fuat), 
Tatlıo%lu (Hâ$im), Üçöz (Hasan)
ZONGULDAK 
Açıksöz (Fehmi), Alakan t (Muammer), Balık (Hüseyin), Ba$ol (Suat), 
Boyacıgiller (Abdurrahman), !ncealemdaro%lu (Ali Rıza), Kıpçak (Cemal), 
Sivi$o%lu (Rifat), Yurdabayrak (Avni)

(Oya Katılmıyanlar)
AFYON KARAH"SAR 
Sâbis (Ali !hsan), Tan (Avni)
A%RI 
Yardımcı (Celâl)
AMASYA 
Topçu (Cevdet)
ANKARA 
Ete (Muhlis) [Bakan], Fenik (Mümtaz Faik), Öz (Talât Vasfi), Soydan (Cevdet)
ANTALYA 
Dalaman (Fatin), Suba$ı (!brahim), Tekelio%lu (Ahmet), Toku$ (Ahmet)
AYDIN 
Menderes (Adnan), (Ba$bakan) [1.] 

[1] Menderes (Adnan) ın tercih etti!i seçim çevresi bilinmedi!i için (Aydın) ve 
(%stanbul) dan oya katılmamı" olarak gösterilmi"tir.
BALIKES"R 
Ba$kan (Salâhattin), Budako%lu (Esat), Emiro%lıı (Muzaffer), Erkuyumcu 
(Müfit), !$eri (Ali Fahri), Kalıpsızo%lu (Arif)
B"NGÖL 
Dü$ünsel (Feridun Fikri), Okçuo%lu (Mustafa Nuri)
B"TL"S 
Ertan (Muhtar), !nan (Salâhattin)



BOLU 
Belen (Fahri), [Bakan],
BURDUR 
Özbey (Mehmet)
BURSA 
Ayan (Halil), (Bakan), Emeç (Selim Ragıp), Erozan (Agâh), Köymen (Hulusi) 
[Ba$kan V.], #aman (Halûk)
ÇANAKKALE 
Endik (Süreyya), Enüstün (Bedi), !yriboz, (Nihat), [Bakan] Karasio%lu (!hsan)
ÇANKIRI 
Atakurt (Kemal), Boynuk (Celâl)
ÇORUH 
Gigin (Abbas), Güney (Mesud)
ÇORUM 
Ba$ıbüyük (Ahmet), Vural (Hasan Ali)
DEN"ZL" 
Ak$it (Hüsnü)
ED"RNE 
Enginün (Mehmet), Nasuhio%lu (Rükneddin), (Bakan)
ERZ"NCAN 
Gönenç (Cemal), Günaltay (#emsettin), Pekcan (Nahid), Sa%ıro%lu (Sabit), 
Soylu (Ziya)
ERZURUM 
Burçak (Rıfkı Salim), Karan (Enver), Nutku (Emrullah)
ESK"$EH"R 
Ba$kurt (Muhtar), Çevik (!smail Hakkı), Polatkan (Hasan) (Bakan)
GAZ"ANTEB 
Cenani (Ekrem)
G"RESUN 
Bozba% (Hamdi), Erkmen (Hayrettin), !nanç (Tahsin), #ener (Mazhar)
GÜMÜ$ANE 
Baybura (Cevdet), Gürgen (Ra$it)
HAKKÂR" 
Seven (Selim)
HATAY 
Çilli (Ahdullah), Melek (Abdürrahman), Siren (Celâl Sait), Sökmen (Tayfur), 
Tankut (Hasan Ra$it), Yurtman (Cavit)
"ÇEL 
Koksal (Aziz)



"STANBUL 
Adato (Salamon), Altınel (!hsan), Bayar (Celâl), Cumhurba$kanı), Belger 
(Nihad Re$ad), (Bakan), Benker (Mithat), Çarnlıbel (Faruk Nafiz), Göknil 
(Bedri Nedim), Köprülü (Fuad), (Bakan), Menderes (Adnan), (Ba$bakan), 
Sarol (Mükerrem), Sözer (Mithat), Tlabar (Nazlı), Topçu (Ahmet), Yürüten 
(Senihi)

"ZM"R 
Adıvar (Halide Edib), Ba$man (Avni) [Bakan], Erener (Muhiddin), Giz (Sadık), 
Özyörük (Halil) [Bakan], Tunca (Cemal), Velibe$e (Zühtü Hilmi) [Bakan]

KARS 
Akta$ (Fevzi), Aküzüm (Lâtif), Atalay (Sırrı), Bahadır (Mehmet), Çetin 
(Abbas), Koçulu (Veyis), Oktay (Esat), Ta$kıran (Tezer), Tugaç (Hüsamettin), 
Yalçın (Hüseyin Cahit)

KASTAMONU 
Co$kan (Tahsin), Kantarel (Sait), Tosuno%lu (Hayri), Türe (Hamdi)

KAYSER" 
Develio%lu (Emin), Kılıçkale (Ali Rıza), Özdemir (Mehmet)

KIRKLAREL" 
Erbil (Mahmut), Filiz (Fikret), Pekkip (Sıtkı), Üstün (Faik)

KIR$EH"R 
Bölükba$ı (Osman), Erkut (Halil Sezai)

KOCAEL" 
Alican (Ekrem), Ba$ak (Hamdi)

KONYA 
A%ao%lu (Abdürrahman Fahri), Ataman (Kemal), Do%rul (Ömer Rıza), 
Ebüzziya (Ziyyat), Ercan (Ali Rıza), Kozbek (Tarık), Obuz (Muammer), Yi%iter 
(Ümran Nazif)

KÜTAHYA 
Besin (Besim), Gündüz (Asım), Nasuho%lu (Süleyman Sururi)

MALATYA 
Do%an (Esat), Do%an (Hüseyin), Eti (Mehmet Sadık), Fırat (Hikmet), !nönü 
(!smet), Kartal (Mehmet), Kulu (Mehmet), Ocakcıo%lu (Nuri), Özbay 
(Abdülkadir), Sayman (Lûtfi), Tugay (#efik)

MAN"SA 
!nce (Refik #evket), [Bakan] !lker (Faruk), Tanrıyver (Hamdullah Suphi)

MARA$ 
Ökmen (Nedim)
MARD"N 
Boran (Mehmet Kâmil), Erten (Rıza), Uras (Aziz)



MU%LA 
Nadi (Nadir), Özsan (Nuri) [Bakan]

MU$ 
Dayı (Hamdi)

N"%DE 
Ariba$ (Hâdi), Do%anay (Asım), Ecer (Ferit), Ülkü (Hüseyin)

ORDU 
Akyol (Hüsnü), Fırat (Na$it), Ortaç (Yusuf Ziya), Sezer (Zeki Mesut), #arlan 
(Hamdi), Topalo%lu (Atıf)

R"ZE 
Kavrako%lu (Osman), Mete (Mehmet Fahri), Morgil (Ahmet)

SAMSUN 
!leri (Tevfik), [Bakan] Özkefeli (Muhittin), Tüzel (Ferid)

SEYHAN 
Akçalı (Zeki), Arık (Remzi O%uz)

S""RD 
Erden (Baki), Yardım (Cemil)

S"NOB 
!ncedayı   (Cevdet Kerim ), Serto%lu (Nuri), Somuncuo%lu (Server), #avlı (Ali 
#ükrü), Tümerkan (Muhit)

SiVAS 
Damalı (Ercüment), Türkay (Mahir)

TEK"RDA% 
Bingül (Hüseyin), Erataman (Zeki)

TOKAD 
Betil (Zihni)

TRABZON 
Altu% (Naci), Barutçu (Faik Ahmed), Ba$tımar (Saffet), Eyübo%lu (Cemal 
Re$it), Golo%lu (Mahmut), Koral (Tevfik), Orhon (Hamdi), Saka (Hasan), 
Tarakçıo%lu (Mustafa Re$it), Zamangil (Cahid)

URFA 
Cevheri (Ömer), Oral (Hasan)

VAN 
Melen (Ferid), Özalp (Kâzım)

YOZGAD 
Do%an (Avni)

ZONGULDAK 
Ataman (Sebati)



(Açık Milletvekillikleri)
Aydın 1

Balıkesir 1

Burdur 1

Çanakkale 1

Denizli 1

!stanbul 2

!zmir 1

Kır$ehir 1

!ki yerden seçilenler 4

Yekûn 13





II. Menderes Hükümeti 
09.03.1951-17.05.1954



Bakanlar Kurulu

Ba!bakan 
Adnan MENDERES (!stanbul)  09.03.1951-17.05.1954

Devlet Bakanı ve Ba!bakan Yardımcısı 
Samet A"AO"LU (Manisa) 09.03.1951-10.11.1952

Devlet Bakanı 
Fethi ÇEL"KBA$ (Burdur) 08.04.1953-28.05.1953

Devlet Bakanı 
Refik #evket !NCE (Manisa) 09.03.1951-30.03.1951 
F. Lütfi KARAOSMANO"LU (Manisa) 18.06.1951-02.12.1951 
Y. Muammer ALAKANT (Zonguldak) 01.11.1952-08.04.1953 
Hüseyin Celal YARDIMCI (A%rı) 08.04.1953-17.05.1954

Adalet Bakanı 
Rüknettin NASUH!O"LU (Edirne) 09.03.1951-10.11.1952 
Osman #evki Ç!ÇEKDA" (Ankara) 10.11.1952-17.05.1954

Milli Savunma Bakanı 
A. Hulusi KÖYMEN (Bursa) 09.03.1951-10.11.1952 
Seyfi KURTBEK (Ankara) 10.11.1952-01.11.1953 
Kenan YILMAZ (Bursa) 01.11.1953-17.05.1954

"çi!leri Bakanı 
Halil ÖZYÖRÜK (!zmir) 09.03.1951-20.10.1951 
F. Lütfi KARAOSMANO"LU (Manisa) 02.12.1951-07.04.1952 
!. Etem MENDERES (Aydın) 01.08.1952-17.05.1954

Dı!i!leri Bakanı 
Fuat KÖPRÜLÜ (!stanbul) 09.03.1951-17.05.1954

Maliye Bakanı 
Hasan POLATKAN (Eski$ehir)  09.03.1951-17.05.1954

Milli E#itim Bakanı 
Ahmet Tevfik !LER! (Samsun) 09.03.1951-08.04.1953 
Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 08.04.1953-17.05.1954

Bayındırlık Bakanı 
Kemal ZEYT!NO"LU (Eski$ehir)  09.03.1951-17.05.1954

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Muhlis ETE (Ankara) 09.03.1951-01.11.1952 
Ali Enver GÜREL! (Balıkesir) 01.11.1952-27.05.1953 
Fethi ÇEL!KBA# (Burdur) 28.05.1953-17.05.1954



Sa#lık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Ekrem Hayri ÜSTÜNDA" (!zmir)  09.03.1951-17.05.1954

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 09.03.1951-26.10.1951 
Nuri ÖZSAN (Mu%la) 26.10.1951-02.12.1951 
!brahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 02.12.1951-18.09.1952 
Emin KALAFAT (Çanakkale) 08.04.1953-17.05.1954

Tarım Bakanı 
Nedim ÖKMEN (Mara$)  09.03.1951-17.05.1954

Ula!tırma Bakanı 
Seyfi KURTBEK (Ankara) 09.03.1951-10.11.1952 
Yümnü ÜRES!N (Bilecik) 10.11.1952-17.05.1954

Çalı!ma Bakanı 
Nuri ÖZSAN (Mu%la) 09.03.1951-10.11.1952 
Samet A"AO"LU (Manisa) 10.11.1952-08.04.1953 
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 08.04.1953-17.05.1954

"!letmeler Bakanı 
!brahim Hakkı GED!K (Kütahya) 09.03.1951-14.12.1951 
!brahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 18.09.1952-17.05.1954
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Sayfa 60-66
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Cuma

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Refik Koraltan

KÂT!PLER: %brahim Kirazo!lu (Kayseri)
Muza&er Kurbano!lu (Manisa)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN —  Birle$im açılmı$tır.

Ba#bakan Adnan Menderes’in kurdu$u Hükümetin programı
BA$KAN — Söz Ba$bakanındır.

(Ba"bakan Adnan Menderes sol tarafın sürekli alkı"ları ve bravo sesleri arasında 
kürsüye geldi)

BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Muhterem Arkada$larım;

Anayasa mucibince kurulan yeni Hükümet yine Anayasa mucibince programı-
nı okumak üzere huzurunuza gelmi$ bulunuyor. Demokrat Partinin ilk hükümeti 
ile yeni Hükümetin programı arasında esaslı bir de%i$iklik aramaya mahal olmadı-
%ını takdir buyurursunuz.

Arkada$lar,

Demokrat Parti iktidara geldi%i zaman Hükümetimizin takibedece%i yol 
tafsilâtlı olarak bir program halinde Büyük Meclise arz olunmu$ ve yüksek tasvibi-
nize mazhar olmu$tu. Meclisle hükümetin aynı istikamette cereyan eden ve ancak 
vazife taksimi suretiyle ayrı sahalara isabet eden dokuz aylık fâaliyetleri bu prog-
ramın $imdiye kadar tatbik sureti üzerinde de esaslı bir görü$ ve anlayı$ birli%ini 
temin etmi$ ve bu mutabakat bilhassa geceli gündüzlü devam eden ve üç ay süren 
bütçe çalı$malarıyla bir kat daha teyid edilmi$ bulunuyordu.

Bütçe müzakereleri sonunda daha kısa bir zaman evvel Hükümetimizden ka-
hir bir ekseriyetle esirgememi$ bulundu%unuz itimat, tutulan yolun teferruata ka-
dar giden tatbikatında oldu%u kadar gelece%e ait esaslar üzerinde de esaslı bir görü$ 
ve anlayı$ birli%inin mevcud oldu%unu tesbit eden bir hadise addedilmek icabeder.

Aziz Milletvekili arkada$larım;

14 Mayısla tahakkuk yoluna giren büyük inkılâbın ilk safhası a$ılmı$tır, denile-
bilir. Ancak derhal ilâve etmeliyiz ki, her $ey olmu$, bitmi$tir gibi bir telakkiye git-
mek de vahim bir hata te$kil eder. Gizli veya meydanda kuvvetler 14 Mayısla elde 



edilmi$ olan neticeleri iptal yolundaki gayretlerine daha büyük bir $iddetle devam 
edeceklerdir. Bu itibarla yeni Hükümetin de ba$ta gelen vazifesi 14 Mayıs inkılâbı 
ile milletimizce elde edilen neticelerin mahfuz tutulması olacaktır.

Yeni iktidarı çürütmek ve yeni idareye mesned olan prensipleri ve bunların tat-
bikatını kötülemek gayretleri, memlekette suni olarak bir huzursuzluk ve istikrar-
sızlık manzarasının mevcud oldu%u kanâatini yaymak $eklinde tecelli etmektedir. 
Bu memleketi her an yeni hadiselerin ve umulmayan de%i$ikliklerin beklenebile-
ce%i bir saha olarak göstermek tabiyesi, sistemli ve programlı bir $ekilde açık veya 
gizli yollardan tatbike konulmu$ bulunuyor.

Yeni bir programla huzurunuza çıkarken memleketin iç durumundaki bu man-
zaraya i$aret suretiyle demokratik idare sisteminin her türlü yıkıcı tesirlerden ma-
sun bulundurulması hususunda uyanık ve tedbirli bulunaca%ımızı arz etmek isti-
yoruz.

Cümlece malumdur ki, asırlarca devam eden ve Devlet hayatında kökle$mi$ 
bulunan kaideler, ananeler, telâkkiler 14 Mayıs inkılâbıyla ortadan kalkmı$ veya 
sarsılmı$ bulunuyor. Devlet hayatını yeni mesnetlere istinad ettirmek, sarsılmı$ 
veya tamamiyle ortadan kalkmı$ anânelerin yerine yenilerini ikâme etmek, hulasa 
hürriyet nizamı içinde Devlet hayatında istikrarı temin etmek, kısaca ifade etmek 
icabederse kanun ve hukuk devletini en pürüzsüz $ekilde tahakkuk ettirmek, De-
mokrat Hükümetimizin ba$ta gelen kaygusunu te$kil edecektir.

Arkada$lar;

Kökü dı$arda olan te$kilatın fâaliyetini fikir hürriyeti çerçevesi içinde mütalâa 
etmek ve müsamaha ile kar$ılamak bizim için mümkün de%ildir. Bir çete halinde 
ve gizli te$kilat olarak muhayyel bir istilanın öncülü%ü vazifesini görmeye yelte-
nenlere kar$ı kanuni tedbirlerimiz daima $iddetli olacaktır. (Soldan, bravo sesleri, 
Alkı"lar) Bu nev’i fâaliyetleri biz, fikir hürriyetiyle asla alâkalı görmemekteyiz. Bu 
mücadelemizde ilk programımızda da izah etti%imiz gibi birinci hedefimiz kanuni 
kıstaslar elde etmektir. Türk hakimine bu nev’iden suçları te$his edip cezalandıra-
bilmek imkânlarını vermek lazımdır. Bunun için sarih tarif ve kıstaslara dayanan 
kanun maddelerine ihtiyaç a$ikardır. Bu ihtiyaca uyarak Hükümetçe hazırlanan ka-
nun tadilleri Yüksek Meclisin komisyonlarında tetkik ve müzakere halindedir.

Yine bunun gibi vicdan hürriyetiyle telifini mümkün görmedi%imiz ve artık 
geçmi$e ait telâkki edilmesi icabeden bir takım zaruretlerin itiyat haline getirdi-
%i hareket ve te$ebbüslere de kati olarak son vermenin icabetti%i kanâatindeyiz. 
Din ve Dünya i$lerini birbirinden ayrı tutmayı ve vicdan hürriyetini baskı altında 
bulundurmamayı demokrasinin ana prensiplerinden addetmekteyiz. (Soldan bravo 
sesleri, alkı"lar) Bu hususta parti programımızla Türk Milletine kar$ı taahhüd etmi$ 
bulundu%umuz esastan hiçbir tahrik bizi inhiraf ettirmeyecektir. Ne dindarların, 
ne de kendini dinle alakalı görmeyenlerin birbirini kar$ılıklı olarak baskı altına al-
malarına ve bu suretle vatanda$ların zümrele$ip iki karargâh haline gelmelerine 
asla müsaade etmemek icabeder. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)



Gayrimesul $ahısların veya zümrelerin, vicdan hürriyeti sahasında kendilerini 
vazifeli ve bir nev’i vasi telâkki ederek harekete geçmelerini ve kanunları ihlâl et-
melerini yine kanunlara dayanarak mutlak surette önleyece%iz. (Soldan bravo sesle-
ri, alkı"lar)

Milletleri yükselten ileri ve medeni fikirleri ve prensipleri destekleyip muzaf-
fer kılmak, iç politikamızda daima gözönünde tutaca%ımız bir esas olacaktır. (Sol-
dan, bravo sesleri)

Arkada$larım;

Matbuat hürriyetini hatta bütün hürriyetlerin teminatı saymak çok yerinde 
olur. Bu itibarla matbuat hürriyetinin büyük bir hürmet ve hassasiyetle muhafaza-
sına çalı$ılaca%ını hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak katiyetle ifade etmek iste-
riz. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Ancak, hiçbirimizin gözünden kaçmadı%ına ve bütün vatanda$ları ve hakiki 
matbuat hürriyetine samimi olarak ba%lı bulunan matbuat müntesiplerini musta-
rip etti%ine eminiz ki, $ahsa hakaret iftira, te$hir ve hatta $antaj mahiyetini ta$ıyan 
bir takım ne$riyat alıp yürümü$tür. Bu kabil ne$riyatın fikir, tenkid ve matbuat 
hürriyetiyle ve amme menfâatinin müdafâasıyla bir alâkası olmadı%ını söylemeye 
lüzum yoktur. Bu tarzda ne$tiyat kanuni usul ve müeyyidelerin noksan olu$unun 
delilini te$kil eder. Bu itibarla hürriyet nizamını liyâkatle tatbik eden büyük de-
mokrasilerde mevcud olan hüküm ve müeyyidelerin tetkikini ve bunların bir tasarı 
halinde Yüksek Meclise arz ve teklifini kararla$tırmı$ bulunuyoruz. (Soldan bravo 
sesleri)

Sevgili arkada$larım;

Bu kısa izahlarımızla Devlet hayatında hürriyet nizamına kati bir istikrar ver-
meye çalı$aca%ımızı ve kanun ve hukuk devleti kurmak esasına sadaketle ba%lı ka-
laca%ımızı ifade etmek istedi%imizi takdir buyuraca%ınıza eminiz.

Filhakika memlekette vatanda$ların fikir hürriyetinden, vicdan hürriyetin-
den ve $ahsi, içtimai ve siyâsi hürriyet ve masuniyetlerin nimetlerinden gere%i gibi 
faydalanabilmeleri ancak müstakar bir devlet hayatının temin edilmi$ olmasına 
ba%lıdır. Aynı zamanda istikrarı, Devletin dı$ta itibarını yükseltecek, dostlarımız-
la münâsebetlerimizi takviye edecek, memleketimize kar$ı beslenmesi muhtemel 
haksız ve kötü emelleri önleyecek en esaslı amil olarak telakki etmekteyiz.

Memleketimizin haklı olarak istedi%i dı$ emniyetin her bakımdan temin edil-
mesinin siyâsi ve idari istikrara ve iç huzur ve emniyete sıkı sıkıya ba%lı oldu%u 
$üphesizdir. Dünyanın bugünkü a%ır $artları içinde, iç bünyeleri her gün siyâsi buh-
ranlarla sarsılan istikrarsız memleketlerin milli varlıklarını muhafaza bakımından 
ne büyük tehlikelerle kar$ı kar$ıya bulunduklarını dü$ünmek istikrar zarureti hak-
kındaki maruzatımızın ehemmiyetini belirtmeye kafidir.

Arkada$lar; içi$leri prensibimiz, bütün idare cihazını halkın hizmetine ver-
mektir. Bununla kasdetti%imiz mana idare cihazımızın demokratla$masıdır.



Zabıta Kuvvetlerini tevhit etme kararını vermi$ bulunuyoruz. Yaptı%ımız tet-
kiklerden anla$ılmaktadır ki, zabıtanın tevhidi bu cihazın iyi i$lemesini temin ede-
ce%i kadar bize mühim tasarruflar temin etmek fırsatını da verecektir. Bu tasar-
ruflar, bize zabıtamızın modern vasıtalarla teçhizi ve ıslahı imkânını verecektir. Bu 
husustaki kanun tasarısını Yüksek Meclise sunmak üzereyiz.

Memurun Muhakemat Kanunu, parti programımızda yazılı oldu%u gibi, kaldı-
raca%ız. Ancak idari sistemden idare cihazının adli murakabesi sistemine geçerken 
bir intikâl devresinin mahzurlarını önleyecek tedbirleri de dü$ünmek lazım gelir.

Mahalli idareler te$kilatını, bu müesseselerin vazifeleri itibariyle müspet sure-
te çalı$acak vechile ıslah etmeyi ve bu meyanda mahalli idarelerin, varidat ve mu-
hasebe te$kilatını Maliye te$kilatına ithal etmek ve vilâyet bütçelerinin, merkeze ve 
di%er ait oldu%u müesseselere vermekte oldukları hisseleri, mahalli idareler lehine 
terketmek suretiyle bu te$kilatı radikal bir reforma mazhar kılmak esasını ihtiva 
eden kanun lahiyası hazırlanmı$ olup son tetkikleri yapılmaktadır.

Nüfus idarelerini içinde bulundukları karı$ık duruma rasyonel bir nizam bah-
$eden ilmi esaslara müstenit ve teknik mükemmeliyeti haiz bir nüfus kayıt ve i$le-
me sistemini tesis ve temine hadim nüfus kanunu tasarısı hazırlanmı$tır. Yakın bir 
zamanda Yüksek Meclise sunulacaktır.

Adalet i$lerimize gelince;

Adalet te$kilatımızda esaslı ıslahat lüzumuna ilk programımızda da temas et-
mi$tik. Üst mahkemeler ihdasını derpi$ ederek Yargıtayın bugünkü mahmul duru-
muna nihayet vermek ve bu müesseseyi hukuk yaratma ve içtihatları birle$tirme 
vazifesine lâyıkı veçhile imkân verecek mahkemeler te$kilat kanunu tasarısı pek 
yakında yüksek huzurunuza getirilecektir. Bakanlı%ın merkez te$kilatına ait kanun 
tasarısında hazırlanmı$ bulunuyor. Adli Tıp Müessesesine ve infaz hukukumuzun 
esaslarına uygun olarak ceza evlerimizi yeniden te$kilatlandırmaktayız.

Yargıç teminatını geni$letecek olan esaslara havi yargıçlar kanunu tasarısı üze-
rinde çalı$ıyoruz.

Yeni avukatlık kanunu tasarısı Yüksek Meclise sevk edilmi$tir. Emin ve seri 
adalet temini maksadıyla hazırlanmı$ olan yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nuyla yeni Ticaret Kanunu külliyatı, Hava Seyrüsefer Kanunu, Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunları da Yüksek Meclise sevk edilmi$tir.

Seri ve teminatlı bir adalet sa%layacak olan usül kanunlarıyla !cra ve !flas Kanu-
nunu de%i$tiren tasarı üzerindeki çalı$malar son merhalelerine gelmi$ bulunuyor.

Muhterem Milletvekilleri;

Kahraman Ordumuzun kıymetlerine, yeni silahlar ve teknik bilgilerin kuvve-
tini de katmak yolunda muhakak ki daha büyük bir hızla yürütmekte devam ede-
ce%iz.

Büyük dostumuzdan Birle$ik Amerika’nın bu husustaki yardımları çalı$maları-
mızın en geni$ mesnetlerinden biri olacaktır. (Alkı"lar)



Sulh içinde Türk Milletine güven sa%layan ve herhangi bir tecavüzü derhal ve 
yerinde önlemek kudretini haiz, mütesanit bir kuvvet halinde maddi ve manevi her 
varlı%ımızı te$kilatlandırmak, Milli Müdafâa gayretlerimizin esaslı hedefini te$kil 
edecektir.

Muhterem Arkada$lar;

Gerek 1951 Bütçesinin mucip sebepler lâyihasında, gerekse Hükümet adına 
Maliye Bakanımızın 1951 Bütçesini takdim dolayısıyla yüksek huzurunuzda ver-
mi$ oldu%u uzun izahlarda mali politikamızın esasları ve bütçe hakkındaki dü$ün-
celerimiz tafsilen arz olunmu$tur.

Yüksek kabulünüze mazhar olan mali yıl bütçesinin gerek ruhuna ve methine, 
gerekse rakamlarına tam bir sadakatle ba%lı kalmayı $a$maz bir usul olarak kabul 
ediyoruz.

Aynı zamanda bütçenin tatbikinde daima, her $eyden evvel tasarruf fikrini ha-
kim kılaca%ız. Tasarruflu ve tutumlu bütçe tatbikatını bize, hatta bütçede derpi$ 
edilmeyen i$ yapma imkânları yarataca%ına kâaniyiz.

Bir kere daha ifade edelim ki enflasyonist ve mali politika takibetmek asla ba-
his mevzuu de%ildir. Bununla beraber tahaccür etmi$ olan bir iktisâdi bünyeyi tabii 
yollardan harekete getirip inki$af ettirmenin tedbirleri üzerinde de durmaktayız.

Maliye ve vergi sistemimizin ıslahı hususunda ba$lanılan çalı$malara devam 
edece%iz. Bu cümleden olmak üzere Muamele vergisi, Devlet alacaklarının tahsili, 
Yol vergisi, Harçlar ve Resimler, Veraset ve !ntikal Vergisi, Damga Resmi kanunları 
üzerinde çalı$ılmakta ve bu kanunlardan bazıları üzerindeki çalı$malar da çok iler-
lemi$ bulunmaktadır. Bunlardan ba$ka Gelir ve Esnaf Vergileri kanunlarıyla Vergi 
Usul Kanununun aksak hükümlerinin düzeltilmesine çalı$ılacaktır. Hayvanlar Ver-
gisini de tamamen kaldırmak üzere tedbirler almaktayız. (Soldan Alkı"lar)

!ktisat ve ticaret politikamıza gelince; istihsâli bütün imkânlarımızla te$vik 
etmek ve desteklemek kati kararımızdır. Evvelce de bir münâsebetle arz etti%imiz 
gibi, istihsâli ve müstahsili destekleyici ve te$vik edici bir politikanın aynı zamanda 
müstehlikin hakiki menfâatiyle beraber oldu%u kanâatindeyiz.

Dı$ ticaret rejimimize istikrar vermeye matuf mesaimize devam edece%iz. !ç 
ticaret politikasında istihsâl masraflarında mühim bir amil olan faizi ucuzlatma 
kararındayız. Bu maksatla Ödünç Para Verme Kanununda gerekli tadilâtı derpi$ 
eden kanun tasarısı huzurunuza sunulmak üzeredir.

!stihsâli hızlandırmaya matuf olarak, ecnebi sermayenin memlekete gelmesini 
sa%layabilecek bir kanun tasarısı da hazırlanmı$tır.

Memleket ekonomisinin geli$mesini bilhassa te$kilatlanmada gören Hüküme-
timiz ilk planda kooperatiflerimizi ele almı$, tarım kredi ve satı$ kooperatifleriyle 
istihlak, yapı kooperatifleri üzerinde icabeden çalı$maları yaparak lüzumlu kanun 
tasarılarını hazırlamaya ba$lamı$tır.



Hükümetimizin ba$lıca gayelerinden biri de, sanayi, maden ve su mahsulleri 
gibi istihsâl $ubelerini azami verime kavu$turmaktır. Ekonomik sahada ucuz ma-
liyetli, iyi kaliteli ve bol miktarda istihsale varmak bizim için esaslı bir hedef ola-
caktır.

Arkada$lar;

Devlet i$letmecili%inin sadece ana sanayiye taalluk eden i$lerle amme karakte-
rini haiz i$lere hasredilmesi ve bunlar haricindeki sahalarda yeniden iktisâdi te$eb-
büslere giri$ilmemesi evvelce muhtelif mühazalarla Devlet tarafından kurulmu$ 
i$letmelerden bu ölçüye uymayanlarının da muayyen bir plan dahilinde ve elveri$li 
$artlarla peyderpey hususi te$ebbüslere devrine çalı$ılması ve bu suretle Devletin, 
iktisadın içinde de%il üstünde yer alması $eklinde ifadelendirebilece%imiz temel gö-
rü$ümüz üzerinde duraca%ız. Devlet elindeki i$letmelerden her biri bugüne kadar 
ayrı ayrı incelenmi$ ve bunlardan hangilerinin, ne gibi $art ve usullerle hususi te-
$ebbüse devredilebilece%i yolundaki çalı$malar ilerlemi$tir.

Bu i$letmelerden hususi te$ebbüse devredileceklerin devirleri anına kadar ras-
yonel ve rantabl bir $ekilde idameleri ve hususi ellere geçerken ekonomik de%erle-
rinde her hangi bir zaif unsuru bulunmaması da üzerinde duraca%ımız bir mevzu 
olacaktır.

Yakıt ve petrol i$lerimizin de yeni Hükümetin müspet bir neticeye ba%lıyaca%ı 
mevzular arasında yer alaca%ına bilhassa tebarüz ettirmek isteriz.

Arkada$larım;

Ziraat i$lerimiz hakkında da kısaca maruzatta bulunmayı lüzumlu görmekte-
yiz.

Ziraat ve hayvancılı%ın, iktisadi bünyemizin temelini te$kil etti%ini hiçbir za-
man gözden uzak tutmamaktayız.

Ziraat ve hayvancılı%ı ön plana alan bir görü$le hareket ederek, zirai kredi da-
vasını, ziraat alet ve vasıtaları meselelerini, hastalık ve ha$erelerle mücadele, iyi 
tohum ve tohumların ıslah mevzularını, ziraat tekni%ini ilerletme çarelerini ehem-
miyetle gözden geçirmi$ ve tatbike ba$lamı$ bulunuyoruz.

#imdiye kadar tatbik olunan ormancılık politikasının, memlekete fayda ve 
halka refah sa%lamak ziyade yurt ve yurtta$ için bir ıstırap kayna%ı oldu%unu göz 
önünde tutarak hazırladı%ımız Kanun tasarısı önümüzdeki günlerde Büyük Meclise 
takdim edilmi$ bulunacaktır. Bu kanun tasarısı haklı $ikâyet mevzularını hallede-
cek, ormancılık tatbikatına, memleket ve halk menfaatine ormanın korunmasına, 
kalkınmaları orman mahsulatına ba%lı vatanda$ların yakacak ve pazar ihtiyaçları 
temine yarayacak hükümleri ihtiva etmektedir.

Hayvancılık i$lerimizin ba$ında bula$ıcı ve paraziter hastalıklarla mücadele 
gelmektedir. Bu sahada koruyucu a$ılama ve ilaçlamalara geni$ ölçüde yer verilmi$ 
bulunmaktadır.



Tekel ve Gümrük i$lerimize de temas edelim:

Memlekette i$ hacmini daraltan ve bu itibarla bir tetkike tabi tutulması uygun 
görülen tekel konuları üzerindeki çalı$malar sona erdirilmi$tir. Bu çalı$malar neti-
cesinde kibrit, av malzemesi inhisarlarını tamamen kaldırılması uygun görülmü$ 
ve bunun için gerekli olan kanun tasarıları hazırlanmı$tır.

!spirto ve ispirtolu içkiler tekelinin bilhassa vatanda$ sa%lı%ı bakımından, is-
pirto ve somaya hasredilerek bunlardan yapılan bira, likör, rakı ve kanya%ın imal-
lerinin serbest olmasına imkân verecek kanun tasarısı üzerindeki çalı$malar sona 
erdirilmek üzeredir. Tasarıların kanuniyet kasbetmeleri halinde vatanda$lar için 
yeni i$ sahaları da açılmı$ olacaktır.

Gümrük tarifesinin gerek tasnif ve gerekse resim hadleri bakımından yurdun 
ekonomik ve mali ihtiyaçlarını kar$ılayacak $ekilde ve milletlerarası çalı$malarla 
ahenkli olarak yeniden tanzimini lüzumlu görmekteyiz.

Gümrük ve tekel kaçakçılı%ı ile müessir bir tarzda mücadele için gerekli tedbir-
leri almak kararındayız.

Arkada$larım:

Bayındırlık i$lerimize, yurt kalkınmasına en kısa zamanda ve azami randı-
manla yardım edebilmesi için evvela ziraat ve milli ekonomi ile çok yakından ilgili 
mevzular olarak, sonra da bu sahadaki fâaliyetleri memlekette iktisadi ve manevi 
bütünlü%ünü sa%layacak meseleler olarak kıymet vermekteyiz.

Bilumum nâfıa hizmetlerini memleketin hakiki ihtiyaçlarına ve iktisâdi icapla-
rına göre ayarlama devamlı plan ve programlara ba%lamak kararındayız.

Karayollarımızı kifayetli bir $ekle sokmak zaruretini duyuyoruz. Köy yollarını 
ayrı bir $ube olarak, bütün bir yol manzumesi içerisinde mütâla etmek ve onunla 
beraber ahenkli olarak yürütmekte fayda mülâhaza ediyoruz.

Memleketin kıyı te$ekkülatı kara ula$tırma sistemi, denizlerde seyrüsefer 
$artları limanlar meselesinin hallinde hareket noktalarının te$kil etmektedir. Bü-
yük limanlar programının ödeneklerine tâalluk eden kanun tasarısı büyük meclise 
sevk edilmi$tir.

Kara, deniz ve demiryollarından mürekkep münâkale sisteminin ahenkli $e-
kilde ve birbirini tamamlayıcı olarak geli$tirilmesi gerekti%ine kani bulunuyoruz.

Büyük ve küçük su i$leri esaslı programlara ba%lanmı$tır. #imdiye kadar ihmal 
edilen küçük su i$leri üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. Su i$lerimize yeni veçhe 
verecek kanun tasarıları hazırlanmaktadır.

Ula$tırma i$lerimiz hakkında da söyleyeceklerimiz çok kısa olacaktır.

Ula$tırma i$lerimizin iktisâdi fâaliyetlerinin inki$afına yararlı bir istikamete 
tevcih hususundaki gayretlerimize devam edece%iz.

Denizyolları !daresine yeni bir $ekil veren kanun tasarısı önümüzdeki günlerde 
Yüksek Meclise getirilece%i gibi Devlet Demir ve Havayolları ve Posta, Telgraf ve 



Telefon hizmetlerinin de rasyonel $ekilde i$lemelerini temin yolundaki tedbirlere 
devam olunacaktır.

Arkada$lar;

!$ hayatının düzenlenmesinde, Demokrat Parti programının sosyal adalet yo-
lundaki hedeflerinin tahakkukuna çalı$ılacaktır. !$çilerimizin haklarının korunma-
sı ve geleceklerinin teminât altına alınması, i$çi ve i$veren münâsebetlerinin adalet-
li ve tatminkar bir nizama ba%lanması hususundaki gayretlere devam olunacaktır.

Ücretli mezuniyet veya ücretli hafta tatili hakkında, partimiz programında 
yazılı prensibin tahakkuku için hazırlanan kanun projesi yakında Büyük Meclise 
sunulacaktır.

Sendikaların i$çilerimiz için daha faydalı bir te$ekkül olması maksadıyla ka-
nunda icabeden tadiller üzerinde çalı$ılmaktadır.

Aziz Arkada$larım;

Memlekette ilk, orta, yüksek ve teknik ö%retim $ubelerinin bir tek umumi 
mâarif siyâsetine göre idare edilmesi yoluna girilmi$tir. Bu suretle muhtelif derece 
ve istikâmette mâarif müesseselerin ahenkli bir $ekilde geli$meleri sa%lanmı$ ola-
caktır.

Teknik ö%retim okullarında ziraat ve yol kalkınmasının makinele$mesine mu-
vazi olarak bölge ihtiyaçlarına lüzumlu ustaları yeti$tirmek üzere kurslar ve $ubeler 
kurulacaktır.

Köy okulları in$aatında Do%u illeri ile bu iller kadar geri kalmı$ di%er illerin 
ihtiyaçları ön planda tutulacak ve köylü vatanda$larımızın mükellefiyete tabi tutan 
mevzuat kaldırılacaktır.

Do%uda bir üniversitenin temeli atılacaktır. Umumi terbiyemizde milli ve insa-
ni hedefleri gözden kaçırmadan ilmi ve pedagojik esaslara göre karakter $ahsiyet ve 
maneviyat geli$mesine ehemmiyet verece%iz.

Gençli%ini milli karakterine ve ananelerine göre manevi ve insani kıymetlere 
teçhiz edemiyen bir memlekette ilmin ve teknik bilginin yayılmı$ olması, hür ve 
müstakil bir millet olarak ya$amanın teminâtı sayılamaz. Gençli%imizin “Vatan” 
ideali etrafında toplanmasını hareket noktası olarak alıyoruz. (Bravo sesleri, alkı"-
lar)

!lkokul ö%retmenlerinin gerekli hususiyetler göz önünde bulundurulmak $ar-
tıyla, aynı men$eden gelmelerine ve umumiyetle ö%retmenlerimizin çok iyi vasıfta 
yeti$melerine ehemmiyet verece%iz.

Tahsil ve terbiyede ilmi usullere sıkı sıkıya ba%lı kalaca%ız.

Arkada$lar;

Nüfusumuzun türlü hastalıklardan korunması ve fizyolojik inki$afı yolunda 
çalı$malara elimizdeki imkânların azami hadleriyle devam edece%iz.



Koruyucu tababetin Devlete teveccüh eden büyük bir vazife oldu%una $üphe 
yoktur. Hasta dü$en vatanda$ların süratle sıhhate iade edilmeleri için ise her gün 
biraz daha artırılmakta olan vasıtaları kâfi bir hadde kadar yükseltmek icab etmek-
tedir. Bunun için hastalık sigortası tesisinde zaruret görmekteyiz.

Memleketimizin nüfusuna göre sayısı pek az olan hastane yatak adedini sürat-
le artırmak için icap eden tedbirleri alıyoruz. Daha $imdiden, yani iktidara geldi-
%imiz günden bugüne kadar 2710 yatak mevcuda ilâve edilmi$ bulunmaktadır. Bu 
husustaki çalı$malarımız hızla devam edecektir. (Soldan Bravo sesleri)

Dı!i!lerimize gelince;
Dı$ siyâsetimiz, daha ilk Hükümet programımızda teferruatiyle tespit edilmi$ 

olup muhtelif zamanlarda ve son defa Dı$i$leri Bütçesinin müzakeresi sırasında 
muhterem Heyetinizin yüksek tasvibine mazhar olmu$ bulunan istikâmette yürü-
yecektir.

Birle$mi$ Milletler idealine samimiyetle ba%lı bulunan Hükümetimiz, umumi 
bir mü$terek emniyet sisteminin kuvvetle te$ekkülüne kadar, ancak hür milletler 
cephesinde birbirini tamamlayacak ve arada gedik bırakmayacak mevzii emniyet 
anla$maları sayesinde tecavüzleri önlemek kabil olaca%ına inanmaktadır.

Bir taraftan eski dostlarımız !ngiltere ve Fransa ile aramızda mevcut ittifakı-
mızı, di%er taraftan büyük dostumuz Birle$ik Amerika ile her gün daha inki$af eden 
samimi i$ birli%imizin, dı$ siyâsetimizin iki mühim mesnedi addetmekteyiz.

Büyük küçük bütün kom$ularımızla ve yeryüzündeki bütün hür milletlerle 
kar$ılıklı iyi dostluk münâsebetleri tesis ve idamesine gayret eden Hükümetimiz, 
milletimizin her türlü tecavüzü önlemek hususundaki kati azim ve kararına imtisa-
len, Birle$mi$ Milletlerde takibetti%i dürüst ve tereddütsüz hareket hattiyle kendi 
kudreti dahilinde dünya sulhünün korunmasına hizmet etti%i kanâatindedir. (Al-
kı"lar)

Muhterem arkada$lar,

Bütün bu izahlardan sonra, uzun müddetten beri fikirleri i$gal eden partilera-
rası münâsebetler meselesi hakkındaki dü$ünlerimizi de tekrar belirtmek istiyoruz.

Demokrat Parti programının ilk maddesi, demokratik rejimin kar$ılıklı sevgi 
ve saygı hissi besleyen muhtelif partilerle gerçekle$ebilece%ini ifade etmi$tir. Mu-
halefette bulundu%umuz zaman daima riayet etti%imiz bu prensibe, Hükümet ola-
rak da sadık kalaca%ız.

Ancak, partiler arasındaki kar$ılıklı münâsebetlerin, tecrübeli demokrasiler-
de emsalini gördü%ümüz dürüst bir mahiyet alabilmesi ve milli birli%i ve istikrarı 
ihlâl de%il, bilâkis temin eylemesi yalnız iktidar partisinin iyi niyet ve hareketleriyle 
de%il muhalefetin de aynı hareket hattını takibeylemesiyle kabil olabilir. Mama-
fih Hükümetimiz, her $eye ra%men, bunun gerçekle$mesi hususunda elinden gelen 
gayreti sarf etmekte devam edecektir. (Soldan bravo sesleri)



Sevgili arkada$larım;

Anayasa lisanıyla 44’üncü maddede hükümet beyannâmesi tabiriyle ifade olu-
nan bu programımız yüksek tasvibinize mazhar oldu%u takdirde itimadınıza lâyık 
$ekilde çalı$mayı hem bir memleket vazifesi, hem de bir $eref telâkki edece%iz. (Sol-
dan bravo sesleri, "iddetli ve sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Okunan programla alâkalı bir 1 önerge var, okutuyorum.

FA"K AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Söz istiyorum.

BA$KAN — Önerge okunsun da size söz vereyim.

Yüksek Ba!kanlı#a
Hükümet programı matbu olarak bugün tevzi edildi%inden muhalefetin prog-

ram üzerindeki geni$ tetkiklerini temin maksadiyle program müzakeresinin 2 Ni-
san 1951 Pazartesi gününe talikine karar verilmesini rica ederim.

Eski$ehir Milletvekili

Abidin Potuo%lu

BA$KAN — Buyurun. (Sa!dan lüzum kalmadı, sesi)

FA"K AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Ayni $eyi istiyecektim.

BA$KAN — Efendim, okunan önergeyi yüksek tasvibinize arzediyorum.

Kabul buyuranlar...

Kabul etmiyenler...

!ttifakla kabul edilmi$tir.

Yani programın müzakeresi önümüzdeki Pazartesi günü yapılacaktır. Program 
hakkındaki müzakere bugün bitti.
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Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Oturum açılmı$tır.

Ba$bakan Adnan Menderes’in kurdu%u Hükümet Programı Üzerinde Görü$-
meler

BA$KAN — Söz Halk Partisi Meclis Grupu Ba$kanvekili Faik Ahmed Barut-
çu’nundur.

FA"K AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Muhterem arkada$lar; Yeni iktida-
rın ilk bütçesinin kabulü ile açılan devrenin ba$ında günün $artlarına göre yeni bir 
kabinenin te$ekkülüne imkân vermek mucip sebebiyle istifa eden Adnan Menderes 
Hükümetinin yerine yine Sayın Menderes’in Ba$kanlı%ında kurulan yeni Hükü-
metin huzurunuzda okunan beyannamesi, on ay evvel dinledi%imiz birinci Adnan 
Menderes Hükümetinin uzun program nutkunun esaslı bir de%i$iklik ta$ımadı%ı 
görülen bir hulâsasından ve eski programın tatbikatına devam edilece%inin bir ifa-
desinden ibarettir.

E$has bakımından yeni Kabine, üç âzası dı$arıda bırakılan birinci Kabinenin 
ço%u uzuvlarına evvelki yerlerinin kifayet kazandırmı$ olmıyaca%ı ya daha az tec-
rübeli veya hiç tecrübesiz oldukları mevkiler verilmek suretiyle daha ziyade bir yer 
de%i$tirmekten ba$ka esaslı bir yenilik getirmemi$tir.

Hemen aynı çehre ile yeniden huzurunuza gelen Hükümetin bundan evvelki 
on aylık icraatı ise, ilk programda ileri sürülen memleketin ana meselelerine, esaslı 
prensip ve ıslahat meselelerine taallûk eden vaadlerin ya hiç ele alınmaması veya bu 
vaadlerin gösterdi%i istikametlerin bazı ahvalde hattâ zıddına hareket edilmesi gibi 
yakın intizarları daha ziyade bo$a çıkaran $ekillerde tecelli etmi$ ve bugüne kadar 
hâsıla olarak, gerçek demokrasilerdeki tatbik $ekilleriyle demokratik bir Devlet ni-
zamıma prensiplerine gerçekten uygun bir anlayı$ içinde olması hakkıyla özlenen 
bir Hükümet-idaresinin örne%ini, maalesef, verememi$tir.

#imdi gerek te$ekkül tarzı ve gerek Birinci Menderes Hükümeti zamanında 
tatbikata intikal kısımlarıyle istikameti ve karakteri bir dereceye kadar belli olan 
program itibariyle esaslı yenilik unsurları getirmeyen ikinci Adnan Menderes Hü-



kümetinin hangi noktalarda günün $artlarına göre lüzumlu görülen de%i$ikli%e i$a-
ret oldu%unu tâyin etmek cidden mü$küldür.

!kinci Menderes Kabinesinde yer almıyan bakanların neden dolayı dı$arıda bı-
rakıldıklarını ve yerleri de%i$tirilen bakanların ise eski yerlerinde muvaffak olmu$ 
addedilip edilmediklerine göre yerlerinde veya dı$arda bırakılmamaları sebepleri-
nin izahını Sayın Ba$bakandan istiyecek de%iliz.

Bizce, dünyanın gittikçe a%ırla$an $artlariyle çevrili bir mıntakanın merkezi 
olarak içinde bulundu%umuz durumun isteklerine uygun bir hükümetin i$ ba$ına 
gelmesine memleketin ihtiyacı yerinde olarak hissedilmi$tir. Ve birinci Menderes 
Hükümetinin istifası bu bakımdan yerinde olmu$tur.

Ancak çekilen Hükümetin yerine gelen hükümetle umumi olarak hissedilen ih-
tiyacın cevabı verilmi$ midir?

Bir Hükümetin idarecilerini tefriksiz olarak tenkid etmek haksızlık olur. Hattâ 
aralarında gayrikabili itiraz surette de%erli zevat da bulunabilir. Mühim olan, mem-
leketin kar$ısında bulundu%u büyük meselelerin hallinde lüzumlu olan umumi iti-
mat için aranacak olan vasıftır. Bu bakımdan bugünün $artlarına göre i$ ba$ına gel-
mesine ihtiyaç hissedilen Hükümet, ancak, Büyük Millet Meclisinin tam ve hakiki 
itimadiyle memleketin geni$ müzaharetini sa%lıyacak vasıfta bir Hükümet olabilir.

Halbuki ilk defadır ki, parlâmento huzuruna çıkmadan evvel yeni bir hükümet 
memleket matbuatının ittifaka yakın bir ekseriyetinin aksettirdi%i müsait olmıyan 
bir telâkki ile kar$ıla$mı$ olarak kendini parlâmentonun itimadına arzetmektedir.

Bunun ifade etti%i mânâ ihtiyacın lâyıkiyle takdir edilemedi%idir.
Yeni Hükümetin parlâmentoda kendi partisinin ekseriyetinden temin edece%i 

itimadın memleket için yeni $artlara uygunlu%u sa%lamak hususunda bizzat ken-
dilerini ne dereceye kadar tatmin edici olaca%ını hâdiseler gösterecektir. Nasıl ki 
Birinci Menderes Hükümeti, bütçe müzakerelerinin sonunda ekseriyet partisinin 
tezahürat içinde itimadını aldıktan bir hafta sonra istifa etmekle zevahirin altında 
hissetti%i huzursuzlu%u gidermeye üzerindeki itimadın kâfi gelmedi%ini göstermi$-
tir. (Soldan “öyle bir"ey yok” sesleri).

Bir Hükümetin üzerindeki en taze itimadı suni addederek i$ ba$ından çekil-
mesi bir bakıma kendinin takdirine dâhil olmak lâzımgelen bir keyfiyet gibi gö-
rünebilir. Ancak bu noktada mühim olan bu hallerin Parlamentodaki itimatların 
de%erleri üzerinde husule getirece%i tereddütlerdir. Sun’i itimatlar ananesinin yeni 
demokratik hayatımıza girmemesini temenniye $ayan buluruz.

Muhterem arkada$lar;
Hükümetin yeni $ekli üzerindeki görü$lerimizi açıkladıktan sonra $imdi prog-

ram üzerindeki mülâhazalarımıza geçelim.
!kinci Menderes Hükümeti te$ekkül tarzı itibariyle oldu%u gibi program bakı-

mından da esaslı bir de%i$iklik getirmemi$tir.. Yalnız yenilik ifade eden siyasi bir 
üslûp ile yeni bazı görü$lere ve fikirlere programda yer verilmi$ ve Anayasa hü-
kümlerince Büyük Millet Meclisinin esaslı vazife sahasına taallûk eden ciddî faa-



liyetlerine i$aret olunarak Meclisçe esasen tasvip edilmi$ bulunan eski programın 
tatbikatına devam edilece%i belirtilmi$tir.

Program bir Hükümetin yapaca%ı i$leri ve takip edece%i prensipleri gösterir. 
Ancak mühim olan o i$lerin ve prensiplerin tatbikata intikalinde hâkim olan zih-
niyettir.

Birinci Menderes Hükümetinin dokuz aylık icraatı gözden geçirilince program-
da ileri sürülen esaslara icraatta gösterilen ba%lılık bakımından verilen imtihanı 
muvaffak bir imtihan saymak güçtür.

Sayın Menderes ilk program nutkunda siyasi polemi%e geni$ bir yer vermi$ idi. 
Ve memlekette ilk defa serbest bir seçimle ve gönül ho$lu%u ile vukua gelen bir 
iktidar de%i$mesini sa%lıyan rejim ıslahatını bu yoldaki devamlı mü$terek millî gay-
retlerin ve inki$afların bir neticesi olmaktan ziyade bir taraflı bir eser farzetmek 
ruhi haleti içinde kalarak vatanda$ı millî ve siyasi murakabeden mahrum idarelerde 
görülen Devletin siyasi ve idari hükmünden kurtarmak ve istikrarlı bir Devlet niza-
mı kurmak 14 Mayıstan sonra ba$lıyan yeni devrin farikası olaca%ını anlatmı$ idi.

Vatanda$ı fikir hürriyeti nizamına aykırı hükümlerden kurtarmak, istikrarlı 
bir Devlet nizamının $artlarını tahakkuk ettirmek yoluna yönelmek bir zihniyet ve 
icraat meselesi olarak eserini pek kolay vermesi lâzımgelen i$lerdir.

Demokrat Partiyi iktidara götüren vaatlerin mihverini te$kil eden prensiplere 
taallûku itibariyle de bu sahadaki ıslahatın iktidarın ilk Hükümeti tarafından he-
men ele alınması haklı olarak beklenirken birinci Menderes Hükümetinin dokuz 
aylık icraat devresinde bu yolda ileriye do%ru esaslı hiçbir terakki ve inki$af görüle-
memi$tir. Daha ziyade vatanda$ üzerinde türlü telâkkilerle Devletin siyasi ve idari, 
hükmünü a%ırla$tırmak heves ve istidatlarının belirtileri inki$af yolunu tutmu$tur.

14 Mayısla elde edilen neticeleri mahfuz tutmayı ve hürriyet nizamı içinde 
Devlet hayatında istikrarı temin etmeyi Hükümetin ba$ta gelen vazifesi saydı%ını 
söyliyen ikinci Adnan Menderes Hükümetinin icraatında bu zihniyetin eserlerini 
bekliyece%iz.

Muhterem arkada$lar;

!stikrarlı bir Devlet nizamı için hakiki vasıta, vatanda$ı tabiî haklarına ve hür 
fikir nizamına kavu$turan gerçek demokratik rejimin ıslahatını biran evvel tamam-
lamak, millî ve siyasi murakabenin icaplarına iktidardaki zihniyeti alı$tıracak olan 
gerçek demokratik ananelere gönülleri vermektir.

Hakiki siyasi istikrarın tek yolu budur, politik, ekonomik ve sosyal her türlü 
huzurun gerçek esası da böyle bir istikrara ba%lıdır. On ay evvel Sayın Menderes’in 
lisanından dinlediklerimiz arasında (Demokratik inkılâbımızın bugüne kadar elde 
edilen neticelerini, mahfuz tutmakla kalmayıp Anayasadaki vatanda$ hak ve hür-
riyetlerini esaslı teminat altında bulunduracak müeyyidelere gidilece%i, kanunları-
mızda, itiyatlarımızda ve telâkkilerimizde tek parti devrinden arta kalan ne varsa 
tasfiye edilece%i ve meselâ Ceza Kanunu, Matbuat Kanunu gibi belliba$lı antide-



mokratik hükümleri ihtiva eden kanunları ve bundan ba$ka mevzuatımız içinde yer 
yer tesadüf olunan buna mümasil hükümlerin demokrasi ruhuna uygun tadillerle 
huzurunuza getirilece%i evvelki programın en cazip ve ruhlara huzur veren parça-
ları idi.

Programın icraat safhasında unutulan kısımları da bu en cazip ve en parlak 
kısımları olmu$tur. Giden Hükümet ne itiyatları, ne telâkkileri ve ne de kanunları 
girdi%imiz tekâmül devrinin icaplarına intibak ettirmek yoluna bir türlü gireme-
mi$tir. Aksine olarak, gerçek demokrasilerde tek örne%i olmıyan bir $ekilde Devlet 
!daresini, parti idaresiyle birle$tirerek tamamiyle partizan bir hükümet zihniyeti 
içinde icraata koyulmu$tur. Bu hal çok eski itiyatların uyanmasına gayrikabili içti-
nap $ekilde hizmet etmi$tir.

Demokratik bir idarede bir hükümet bütün aksiyonunda kendi partisinin sade-
ce prensiplerine sadık kalmakla iktifa ederek bir zümre hükümeti mevkiine dü$ür-
mek için millî karakterini muhafaza etmeye dikkat ediyor. Gerçek demokrasilerde 
Devlet idaresiyle parti idaresi bir elde birle$tirilemez. (Soldan gülü"meler) (Sizin an-
ladı!ınız gibi sesleri) Gerçek demokrasilerde Devlet vasıtaları, radyolar bir partinin 
vasıtan halinde kullanılamaz. (Soldan gülü"meler) Misallerini de sonra konu$uruz. 
Evvelâ ana fikirleri ortaya koyaca%ız, misaller sonra.

SADR" MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) —O bize hitap de%il, halka hitap ediyor.

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Bunlar bir sürçü lisan de%il, tam bir 
hakikatin ifadesidir. (Siz kullandınız sesleri) Biz mi kullandık? Eskiye özenmek yok... 
(Alkı"lar) Arkada$lar daima ileriye do%ru bakaca%ız, geriye de%il.

Muhterem arkada$lar; Devletin vasıtaları bütün vatanda$ların iyili%ini inki$af 
ettirmek yolunda ve vatanda$lar hakkında müsavi $artlar içinde çalı$ırlar. Kanuni 
vazife dı$ında halkı vesayete muhtaç gören zihniyetle fuzuli vazifeler icat edilmez. 
(Soldan, do!ru sesleri) (%mana gel sesleri) Biz de sizi imana getirebilsek mesele kal-
maz. Partizan bir politika ile memleketin idaresi yeni devrin karakteri olmamak 
lâzım-geldi%i halde telâkki ve itiyat sahalarında kendini gösteren fiiliyat bu olmadı-
%ı gibi, kanunlarımızda da esaslı ıslahat yoluna gidilememi$tir.

!ktidardaki dostlarımızın muhalefette iken be$ sene mütemadiyen $ikâyet et-
tikleri antidemokratik hükümler en esaslı kanunlarımızda itibarını muhafaza eden 
mütalâalar halinde hâlâ ya$amaktadır. (Sa!dan bravo sesleri)

MÜKERREM SAROL ("stanbul) — Can çeki$mektedir, bo%aca%ız onları.

BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Hangileri? Söylesinler.

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Anlataca%ım.

Yeni iktidarın ilk Hükümetinden her $eyden evvel Ceza Kanununu, demokra-
tik hürriyetleri takyit eden ceza mevzuatını hemen ele almak beklenirdi. Bilhassa 
muhtelif vesilelerle eski fa$ist !talyan kanunundan alınan hükümleri bir hamlede 
tasfiye edip onların bo$luklarını gerçek demokrasilerde tatbik edilen prensiplere 
dayanan yeni hükümlerle doldurmak beklenirdi. (Bravo sesleri)



MÜKERREM SAROL ("stanbul) — Çok $ükür bugünlere yeti$tik.
FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Biz de $ükrümüzü yapaca%ımız gün-

lere sizi getirsek mesele kalmıyacak. Gelecek ona $üphe yok.
Gerçi Ceza Kanunu son zamanlarda ele alındı ama i$aret etti%imiz antidemok-

ratik hükümlerini kaldırmak suretiyle de%il, demokrasinin esas olan fikirleri ifade 
hürriyetini, matbuatın hürriyetini takyit eden sosyal $ekillere yenilerini ilâve eden 
tâdil teklifleri Meclise sevkedilmi$tir. (Soldan, çok yanlı" sesleri)

Basının hürriyeti bu rejimin teminatıdır. Basının hürriyetini takyit etmek yeni 
iktidarın ve umumiyetle bu rejimin iktidarlarının hatırından geçmemek lâzımgelir.

BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Öyle bir $ey yok.
FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Halbuki basın hürriyetini korumak 

için basın Kanunundan kaldırılan hükümler Ceza Kanununda yeniden ihya yoluna 
gidilmi$tir.

Birinci Adnan Menderes Hükümetinin $imdiye kadar takip etti%i yol, memle-
kete borçlandı%ı yol olmamı$tır; siyasi ve idari sahada olmamı$tır. Acaba malî ve 
ekonomik sahada olmu$ mudur?

Muhterem arkada$lar, Birinci Menderes Hükümetinin dokuz aylık icraatı, 
$unu göstermi$tir ki; ilk programda Israrla üzerinde durulan malî meselelerde ve 
iktisadi meselelerde malî ve iktisadi gerçeklerin icaplarını yerine getirmek zihniyeti 
içinde ileri görü$lü bir hareket hattı tutulamamı$tır. Memleketin millî savunması 
kadar mühim olan malî müdafaası ve iktisadi müdafaası en lüzumlu tedbirlerden 
mahrum bırakılmı$tır. (Soldan “meselâ?” sesleri)

Malî sahada, hakiki bütçe tanazuruna giden yolları bir defa cesaretle gösterip 
ba$ka memleketlerin tatbik ettikleri tedbirlere ba$vurmanın neticede sa%lıyaca%ı 
feyizli istikrarı, kâ%ıt üzerinde örtülü bir tevazünle memleketin malî ve ekonomik 
istikbalini kararsızlık içinde bırakmanın betbahtlı%ına tercih etmek durendi$li%i 
gösterilememi$tir.

!ktisadi sahada da umumi menfaatlerin icabettirdi%i $artlara uymak zaruretini 
duymıyan bir politika görü$ü ile Devletin lüzumlu vazifelerinin, lüzumlu ihtiyat 
tedbirlerinin, lüzumlu murakabe tedbirlerinin ihmaline gidilmi$tir.

Muhterem arkada$lar;
Malî nizamdan, para disiplininden, iktisadi tedbirlerle malî tedbirleri bir arada 

dü$ünmek uzak görürlü%ünden mahrum bir politika ile ancak basiretsizli%in acı 
meyveleri toplanır. Ve Bunun filizleri ba$lamı$tır. Bütçe açı%ının zaruri neticeleri 
ile kar$ıla$mak mukadderdir. Kredi enflâsyonu ile emisyon geni$lemektedir. Para 
kıymeti bizzarure istikrarını kaybetmek istikametindedir. (Soldan hayır sesleri)

BA$BAKAN ADNAN MENDERES — Hayır!
FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Hakikatlardan korkma, hakikatları 

söylememekten korkmalı (Sa!dan alkı"lar)



MURAT AL" ÜLGEN (Konya) — #imdiye kadar nerede idin Barutçu? (Delil-
lerini söyle sesleri)

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — E$ya fiyatları, giden Hükümetin 
te$vik edici mahiyetteki tedbirleri veya tedbirsizlikleri yüzünden ba$larını kaldır-
mı$tır. Bunu bilmek lâzımdır. Ucuzluk vâdederek iktidara gelenler ucuzluk politi-
kasının iptidai $artlarını ihmal eden bir yolda olur ve Ba$ka memleketlerin almakta 
oldukları tedbirleri görmemezlik yolunda bulunurlarsa vatanda$ için hayatın git-
tikçe a%ırla$ması gayrikabili içtinap olur. (Soldan gürültüler).

Aile bütçelerini tahrip edecek bir malî ve iktisadi politika en kötü bir politika-
dır. Vatanda$ların büyük ekseriyeti, haklı olarak kuru edebiyat dinlemez. Bu vatan-
da$lar için tek realite aile bütçelerini ba%lıyabilmektir ve umumi i$sizli%in ıstırabını 
artıran sebeplerin tesirlerinden masun kalabilmektir.

Dünya hâdiselerinin fiyatlar üzerindeki tesirleri $üphesizdir.

Kore harekâtından sonra her yerde iptidai madde fiyatlarının yükseldi%i ve 
dünyada yeniden silahlanma hareketlerinin tesirleri bir realitedir. Fakat bizden 
ba$ka hiçbir memleket gösterilemez ki bu halin tesirlerini ve tepkilerini önliyecek 
veya azaltacak ve her halde ayarlayacak tedbirlere zamanında ba$vurmamı$ olsun.

$EVK" HASIRCI (Aydın) — #ekeri be$ liraya siz yedirdiniz.

FA"K AHMET BARUTÇU (Devamla) — Fiyat artı$larında muhtelif sebepler 
olabilir. Fakat hiçbiri lüzumlu malî ve iktisadi tedbirlerin ihmali kadar can yakıcı 
de%ildir. Ve bilinmesi lâzımgeleni, dünyada her$eyin te$kilatlandı%ı bir devrinde ik-
tisadın hiçbir yerde ba$ıbo$ bırakılmadı%ıdır. Devletin mahdut vazife yetkileriyle i$ 
gördü%ü devirler çok eski bir mazi olmu$tur. #imdi en liberal demokrasilerde dahi 
Devletin paraya, ücretlere, fiyatlara ve ekonomik faaliyetlerin kö$elerine karı$ması 
millî selâmet politikası addedilmektedir.

Muhterem arkada$lar; yeni Hükümetin programında 14 Mayıs de%i$ikli%i ile 
elde edilen neticeleri iptal yolunda gizli veya meydandaki kuvvetlerin gayretlerine, 
iktidarı çürütmek ve yeni idareye mesnet olan prensipleri kötülemek, memlekette 
sun’î olarak bir huzursuzluk ve istikrarsızlık manzarası mevcut oldu%u kanaatini 
vermek istiyen faaliyetlere i$aret olunuyor. Ve Hükümetin demokratik idare siste-
mini her türlü yıkıcı tesirlerden, masun bulundurmak hususunda uyanık olaca%ı 
ilâve olunuyor.

Memleketimizde rejim tekâmülü, nazariyeler üzerindeki dü$üncelerle de%il, 
tarihin tabiî seyrine uygun olarak Cumhuriyet prensiplerinin mantıki inki$afı ile 
ve milletçe devamlı, mü$terek gayretler sarfiyle sa%lanmı$tır.

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

Bu merhale ile elde edilen neticelerin iptali hevesine ancak hürriyet nizamın-
dan teha$i edenler, hürriyetin nimetinden feyiz almaya laik olmıyanlar kendilerini 
kaptırabilirler. Fakat kendilerini aldatılar. (Sa!dan alkı"lar). Bu rejimin dü$manları, 



demokratik hürriyetlerin; fikir hürriyetinin, vicdan hürriyetinin ve bütün insan 
haklarının dü$manları olanlardır. Ancak malûm itisaf rejimleridir ki, bu hürriyet-
leri yok etmek isterler. Mühim olan, bu rejimlerin kör taassuplu zihniyetini temsil 
eden türlü a$ın zararlı cereyanlara kar$ı uyanık olmaktır. Bu, iktidarın ve muha-
lefetin mutabakat halinde bulunaca%ı prensiplerin müdafaasına taallûk eden bir 
uyanıklıkta.

Bundan ba$ka demokratik rejimin ve hayatın icabı olan faaliyetlerin dı$ına çı-
kan kanunsuz her türlü hareketler gizli ve a$ikâr hangi membalardan gelirse gelsin 
kanunun takibine u%rayaca%ı tabiîdir ve lâzımdır. Demokrasilerde sadece kanunun 
tehdidi ve kanunun tatbiki vardır. Ne kadar insafsız olursa olsun kanun sahasında-
ki politik hareketler çerçevesi içinde ho$a gitmiyen her türlü sinir bozucu telâkki 
edilen faaliyetler kar$ısında !ngiltere’de son zamanda iktidara kar$ı muhalefet lide-
ri Çörçil’in açtı%ı kendi tabirleriyle - “Yıpratıcı harb” diye tavsif edilen mücadeleler 
muvacehesinde oldu%u gibi gerçek demokrasilerde ancak seçmenlere $ikâyet edilir.

BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Tam o noktaya geldik.
FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Muhterem arkada$lar Demokrasi 

kolay rejim de%ildir Ama kabul etmeli ki...
BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Çok te$ekkür ederim.
FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Ama kabul etmeli ki, çok güzel bir 

rejimdir. Zihniyetlerimizi ve itiyatlarımızı intibak ettirdikten sonra bizi rahat et-
tirecek olan müsamahanın huzuruna kavu$turaca%ına sabırla intizar etmeliyiz. 
Demokrasinin feyzinden istifade etmek istiyenler ona lâyık olmaya çalı$acaklardır.

Aziz arkada$lar,
Kökü dı$arda olan faaliyetlere kar$ı en sıkı lüzumlu kanuni tedbirlerin alın-

masını yerinde buluruz. Ancak bu tedbirlerin ba$ka türlü huzursuzluklara meydan 
vermemesi için Hükümetin yeni programında belirtti%i gibi sarih tarif ve kıstaslara 
ve Garp demokrasilerindeki örnek ceza prensiplerine dayanmasını aynı derecede 
ehemmiyetli addederiz. Muzır cereyanlara kar$ı tedbir alırken demokrasinin temeli 
olan fikir hürriyetini ve fikirlerin ifade hürriyetini her türlü tehlikenin gölgesine 
dü$mekten korumak esastır ve mümkündür. (Sa!dan bravo sesleri)

Aynı suretle kökü dı$ardaki faaliyetlerin bilerek bilmiyerek aleti olabilecek 
olan hürriyet rejiminden istifade ile cüret kazanmak yolunda gayretler gösteren 
geri hareketlere kar$ı da en sıkı teyakkuzun lüzumuna kaniyiz.

Vicdanların huzuru olan dinî inançları siyasete alet etmek en ulvi ve mukaddes 
dinî hislerimizi politika hizmetinde kullanmaya kalkarak memleketi $üri$lerin ve 
fikir esaretine giden gerili%in karanlıklarına götürmek yolundaki gayretlere kar$ı 
en ufak müsamaha, vatanda$ları birbirine kin ve husumet silahı ile ayaklandıran 
inkisamlara ve varlı%ımızın temellerini sarsacak neticelere bizi sürükleyebilir.

!nkılâplarımızın bize kazandırdı%ı zafer, elbette bütün vatanda$ların istifade 
edecekleri hür tefekkür nizamının zaferidir. Din hürriyeti vicdan hürriyeti mukad-
destir. Kimsenin din hürriyetine, vicdan hürriyetine asla müdahale edilemez. Bu 



masuniyet din ile dünya i$lerinin ayrılması, dinin siyasete karı$tırılmaması prensi-
bine ba%lılıkla en kuvvetli teminatını kazanmı$tır. Bu esası zayıflatmaya matuf her 
hareket vicdan hürriyetine kar$ı bir hareket olur.

Son günlerin vakalarından lüzumunu hissettiren dersleri çıkarmak ve me$ru 
endi$eleri teskin edici tedbirleri ihmal etmemek her Hükümet için vazifedir. Hükü-
metin yeni programında, vicdan hürriyeti ile telifini mümkün görmedi%i geçmi$e 
ait birtakım zaruretlerin itiyat haline getirdi%i hareket ve te$ebbüslere son vermek 
icabetti%i yolundaki teminatını bu lüzumu belirtmek maksadına i$aret saymak is-
teriz.

Demokratik hürriyetlerin müdafaasında, inkılâpların müdafaasında Cumhu-
riyetçi partilerin ve bütün münevverlerin mesuliyeti mü$terektir. Hiçbir suretle, 
kanunların sınırlarını a$mamak $artiyle gençli%in bu yolda beliren temiz duygula-
rını da takdir ederiz. Münevver gençlik istikbalimizin $uurlu teminatıdır. (Sa!dan, 
bravo sesleri).

MÜRAD AL" ÜLGEN (Konya) — Gençleri siz tahrik etmi$siniz.
FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Muhterem arkada$lar; memleketin 

iç huzurunu kaygılandıran da%ıtıcı, ayırıcı, vatanda$ları birbirine kar$ı tahrik edici 
havayı da%ıtmak ihtiyacındayız. Gerilik yolları, siyasi bid’at yolları, her nevi irticaın 
yolları memleketi inkısamlara götüren yollar olarak bizim yollarımız de%ildir, me-
deni âlemin itibarlı uzvu olmak seviyesine ula$an bir milletin yolları asla de%ildir.

Memleketi iptidaili%in karanlık tünellerine götürüp, sokmak istiyen gafillere 
tesadüf etmek mümkündür ve mesele de%ildir. Ancak müsamaha veya iltifat hava-
sının esmesi tehlikelidir. Anayasanın en esaslı hürriyet kaideleri ve en esaslı inkılâp 
prensipleri mânevi kuvvetlerimizin membaıdır. Bunların dokunulmazlı%ında Cum-
huriyetçi partilerin her türlü mülâhazalar üstünde ideal birli%ine muhtacız ve mü$-
takız.

MUH"TT"N ÖZKEFEL" (Samsun) — Ancak, gece beyanname da%ıtanları 
tasvip etmiyelim.

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Milletleri yükselten ileri ve medeni 
fikirleri ve prensipleri destekleyip muzaffer kılmayı iç politikada daima göz önün-
de bulundurulacak bir esas olarak gösteren Hükümeti hürriyetlerin ve inkılâpların 
müdafaasında tam müzaheretle kuvvetlendirmeyi vazife biliriz.

Muhterem arkada$lar;
Yeni Hükümetin programında.. Devlet hayatında hürriyet nizamına katî bir 

istikrar vermeye çalı$ılaca%ı ve kanun ve hukuk Devleti kurmak nizamına sadakatle 
ba%lı kalınaca%ı ifade edilmi$tir.

Devletin dı$ itibarının ve dı$ emniyetimizin dayana%ı olan içteki huzur ve is-
tikrarın tek $artı olarak bu esasın fiilen tahakkuk ettirilmesi hepimizin tek iste%i-
mizdir. Ve bunun yolu, Millî bir beraberlikle demokratik ıslahatı, gerçek demok-
rasilerdeki örneklere uygun olarak tamamlamaktır ve partizan politikayı bırakıp 
memleketçi bir politika ile icraata koyulmaktır.



Hükümetin programında millî varlıkları korumak bakımından siyasi istikrarın 
önemine atfedilen alâkanın bu yolda fiile intikal etmesini gönülden bekleriz. 

Muhterem arkada$lar; Hükümet programında, partilerarası münasebetler me-
selesi hakkındaki dü$üncelere de temas etmek isteriz.

!çinde bulundu%umuz $artlar, memleketin talihini tam mânasiyle itimat edile-
cek bir Hükümete bırakmayı esaslı $art haline getirmi$tir. Te$ekkülü itibariyle, zih-
niyeti itibariyle, hareket tarzı itibariyle itimat telkin edecek bir Hükümettir ki, her 
zamandan ziyade muhtaç oldu%umuz millî birli%i temin edebilir. Bilhassa bugünkü 
$artlar içinde millî birlik, millî varlı%ın esasıdır. Ona hizmet edecek anlayı$lara hiç, 
kimse arka çevirmek hakkına sahip de%ildir.

R"FAT ÖZDE$ (Kır!ehir) — Kore meselesi gibi..

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Acele etmeyin.. Müsaade edin..

!ktidardaki her Hükümet için milletle el ele vermek ve Meclisle el ele vermek 
yolunda olmak lâzımdır.

Milletle el ele vermek demek, sadece bir zümreyi temsil etmek zihniyetinde 
olmıyarak, bütün milletin Hükümeti olmayı bilmektir.

Meclisle el ele vermek demek, Meclissiz i$ görmek zihniyetinde olmamak de-
mektir.

Bu yoldadır ki, memleketin her türlü huzurun, sükûnunun, terakkinin, içteki 
ve dı$taki emniyet ve itibarın esası olan tam siyasi istikrara götürür ve her türlü 
inki$afların esaslarını hazırlar.

Bu yollardır ki, partiler arası münasebetleri millî dâvalarda i$ birli%inin lüzum-
lu prensip mutabakatlarına götürür.

Bunları sadece söylemek ve sadece bir taraflı olarak talep etmek kifayet et-
mez. Her $eyden evvel iktidardaki Hükümet, vatanda$ları birle$tirmek zihniye-
tinde olacaktır. Büyük meseleleri hal için millî enerjileri birle$tirmek bir ihtiyaçtır. 
Memleketi ikiye bölmeyi tevlit eden politikalarla millî enerjileri bir arada toplamak 
te$ebbüsünde kimse muvaffak olamaz. Halbuki hiç kimse, gerek ekseriyet gerek 
muhalefet, içinde bulundu%umuz $artların tahmil etti%i vazife ve mesuliyetleri sır-
tından atamaz.

Millî birlik, esaslı meselelerde, büyük memleket meselelerinde nokta-i nazarla-
rı yakla$tırmayı tecrübe etmeyi emreder.

Türkiye’nin büyük dı$ itibarı, millî bünyedeki resanete, dâhildeki kuvvet ve ik-
tidara ba%lıdır. Bu kuvvet za’fa u%radı%ı nispette dostların itibarı ve itimadı azalır, 
dü$manların cüret ve i$tihası ço%alır.

“Demokrat rejimin kar$ılıklı sevgi ve saygı hisleri besliyen partilerle gerçekle-
$ece%i” esasına iktidarın fiilî olarak gösterece%i sadakatin millî birli%in ve millî i$ 
beraberli%inin zeminini hazırlamaya kâfi gelece%ine $üphe etmemelidir.

Ve bu devir artık gelmelidir.



$EVKET MOCAN (Tekirda#) — Kar$ında endam aynası yok ama kendini gö-
rüp de mi konu$uyorsun!

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Aziz arkada$lar; yeni Hükümetin 
programında kısaca temas edilen dı$ politikanın istikameti üzerinde Partimizin bi-
linen fikirlerine ilâve edilecek bazı görü$lerimizi söylemek isteriz.

Milletlerarası durumun $artları her yerde dı$ politika olaylarını her memleke-
tin emniyet, selâmet ve millî savunma tedbirleri bakımından birinci plândaki me-
selelerin ba$ında konu$ulan mevzu haline getirmi$tir.

Demokratik memleketlerin parlâmentolarında, matbuat sütunlarında, muhte-
lif görü$ler, fikirler ve kanaatler hep bu mevzu etrafında çarpı$maktadır ve bütün 
bu münaka$alar, bir noktada, dünyanın sulbünü ve her memleketin savunmasını 
ilgilendiren mü$terek emniyeti en tesirli yoldan korumak noktasında birle$mekte-
dir ve her yerde haklı olarak söylenen $udur: Normal zamanlardan ziyade milleti, 
ona vazifelerini dikte eden vaziyetten haberdar etmek lâzımdır.

Muhterem arkada$lar; mühim bir stratejik mıntakanın kilit noktası olan Tür-
kiye’mizin emniyeti, selâmeti ve mü$terek emniyet sistemine ihtiyacı bakımından 
hâdiseler bizi daha çok bu mevzular üzerinde durmaya sevketmektedir;

Dı$ politikanın istikameti, millî politikamızın istikametidir. Birle$mi$ Milletler 
ülküsüne ba%lılık esasına dayanan bu dı$ politikanın prensiplerine dünkü iktidar 
gibi bugünkü iktidar da samimiyetle ba%lanmı$ bulunmaktadır. (Bravo sesleri).

Ancak, Türkiye’mizin emniyeti, hergün biraz daha çıplaklı%ını hissettirmek ba-
kımından millî endi$elerimizi tahrik eden bir muallakiyetten kurtulmu$ de%ildir. 
Türkiye hâlâ mü$terek bir emniyet sistemine iltihak ettirilmemi$tir.

Hükümet, ivazsız faal bir politika ile bütün riskleri göze alarak Birle$mi$ Mil-
letler Anayasasındaki mü$terek yardım fikrine ba%lanmı$tır ve Hükümet bu faal 
politikasını haklı olarak kıymetlendirmek için mütemadi te$ebbüs halinde olması-
na ra%men maalesef henüz tatmin edilmi$ durumda de%iliz.

Kore hâdisesi fiilen göstermi$tir ki, Birle$mi$ Milletler Te$kilâtına dâhil ol-
mak, mü$terek emniyet dâvasını sa%lamaya kâfi gelmiyor. Kore tecavüzüne kar$ı, 
Birle$mi$ Milletlere dâhil bulunan - Sovyet bloku haricindeki - 50 küsur devletten 
ancak altı devlettir ki Kore’de bütün yükü kendi üzerine alan Amerikan kuvvetle-
rine yardım etmektedir. Amerika’nın yanında, ba$ta 5000 kahramanı ile Türkler 
çarpı$maktadır. Bu, memleketimizin de emniyeti için lüzumlu bir vazife diye Hü-
kümet tarafından takdir edilmi$tir. Yoksa, biz mücerret, kahramanlık göstermeye 
mütehassir ve muhtaç bir millet de%iliz. Biz, mü$terek sulhun â$ıkı ve mü$terek 
emniyet â$ıkı bir milletiz. Memleketimizin de emniyeti bakımından, mü$terek em-
niyet dâvasına hizmet yolundayız.

R"FAT ÖZDE$ (Kır!ehir) — Bravo, çok $ükür sizden duyuyoruz.

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Ancak, hâdiseler $unu ispat ediyor 
ki, ayrı bir pakt ile mü$terek bir emniyet sistemine ba%lanmıyan mahallî cephelere 



Birle$mi$ Milletlerin yardımları Kore misalinin avakibinden ba$ka neticeler do%ur-
mıyacaktır.

#u halde Türkiye’nin durumu ne olacaktır?

Bize yapılan kıymetli $ifahi vaatlerin ahdî esaslara ba%lanmaması haklı olarak 
endi$elerimizi tahrik ederse bunu dostlarımızın, hakiki dostlarımızın yadırgama-
ması iktiza eder. (Bravo sesleri).

Biz, Birle$mi$ Milletler ülküsüne ba%lı olarak aynı prensipler içinde Asya dev-
letleri gibi, enternasyonal durumun icaplarını daha müstakil bir zaviyeden mütalâa 
etmenin yolunu ne ara$tırmak, ne tavsiye etmek fikrinde de%iliz. Ancak, bize hangi 
gözle bakılmak istendi%ini ö%renmek hakkımızdır. (Sa!dan bravo sesleri, alkı"lar).

Atlantik Paktına girmek için, resmi surette yaptı%ımız talep reddedilmi$tir. 
Türkiye muhtemel bir tecavüzü, umumi bir muhasamayı patlatmaksızın ikinci de-
recede bir harb cephesi vücuda getirece%i yolunda vaktiyle Amerika matbuatında 
inti$ar eden salahiyetli kalem sahiplerinin yazıları henüz fiilen tekzip edilmemi$tir. 
Akdeniz müdafaasının planla$tırılmasında hazır bulunmak, kar$ılıklı yardım veci-
besi tahmil eden siyasi bir ahit mevcut olmadıkça esaslı bir$ey ifade etmez.

Bizim mıntakamız da bir Kore olabilir. Bizim mıntakamız da bir volkan haline 
gelebilir. Bu takdirde memleketimize ne verildi ise ancak o kadarı gönderilecek Bir-
le$mi$ Milletlere mensup kuvvetlerin çarpı$aca%ı bir yer mi olacaktır?

Harbi Avrupa devletleri, iki cihan harbinin tecrübelerine dayanarak istilâdan 
sonra kurtulmak, iki defa istilâya u%ramaktır, diye bu defa Amerikan kuvvetlerinin 
$imdiden Avrupa’da bulunmasında ısrar etmi$lerdir.

Türkiye, bir tecavüze u%radı%ı takdirde nereden, ne miktar yardım görecektir? 
Bunu biz, Hükümet olarak, Meclis olarak, millet olarak tehlike patladıktan sonra 
mı anlıyaca%ız?

Tecavüze u%radı%ımız takdirde yardım görece%imize inanıyoruz. Dostlarımı-
zın Orta$ark’ın kalesi olan Türkiye’ye verdikleri hayati ehemmiyeti de biliyoruz. Ye 
$imdiki yardımlarını ve $ifahi sözlerinin kıymetlerini takdir ediyoruz.

Ancak, tecavüze u%radı%ımız takdirde yapılacak yardım, kendini müdafaaya 
azmetmi$ milletlere yapılan yardım çerçevesi içinde kalarak bizim kaderimiz de ne-
ticede iki defa istilâya u%rıyan memleketlerin kaderi gibi mi olacaktır? Bu ihtimalin 
bizi haklı endi$elere dü$ürmemesine imkân yoktur.

Ahdî noksanların kar$ılıklı vecibelerle tamamlanması yolunda Hükümetin her 
te$ebbüsünü desteklemeyi millî bir vazife addederiz. (Bravo sesleri, alkı"lar) Ve kar-
$ılıklı olmıyan yeni külfetler yüklenmeye takatimiz olmadı%ını dostlarımızın anla-
yı$la kar$ılamalarını söylemek isteriz.

Hükümetin takip etti%i dı$ politika üzerindeki ihtirazi kayıtlarımız metotlara 
mütaalliktir. Ve bilhassa parlamentosuz i$ görmek zihniyetine müteveccihtir.

Bugün Kore i$inin dünya$ümul neticeleri her yerde ve parlametolarda müna-
ka$a konusudur. Neticeleri münaka$a etmek faydalı olmuyor; meselelerin daha er-



ken münaka$ası faydalıdır. !$in bizim için en mühim tarafı, $üphesiz, memleketi-
mizin emniyetine taallûk eden en hayati ve her zaman taze olan tarafıdır. !stisnai 
vahametteki hâdiseler birbirini kovalarken kendi vaziyetimizin ne oldu%unu ve ne 
olaca%ını bilmemizin de bir zaruret oldu%una kaniyiz. Muhterem arkada$lar;

Millî hâkimiyetimiz için ve toprak bütünlü%ümüz için bu memleketin esirgeye-
ce%i fedakârlık yoktur. Hem millî hâkimiyetimiz için hem üzerinde bulundu%umuz 
bölgenin etraftan tehlikelere mâruz emniyetiyle yakından alâkalı bulunan millî 
selâmetimiz için, Millî Savunmamızı hal ve istikbalin ihtiyacına uygun lüzumlu ve 
esaslı tedbirlerle kuvvetli bulundurmak zorundayız. Esas olarak her hangi bir teca-
vüz bizi hiçbir suretle hazırlıksız bulmamalıdır. Bütçe konu$maları esnasında sor-
du%umuz suallerin tatmin edici cevaplarını yeni Hükümetin programı vesilesiyle de 
ö%renmek isteriz.

Hakiki millî birli%in lüzumuna kani olanlar, millî meselelerde, memleketin 
selâmetiyle ilgili dâvalarda muhalefetin de görü$lerine ehemmiyet vermeyi bilecek-
lerdir. Bizi anlamayı tecrübe etmek lâzımdır. Muhalefetin her suretle müzaheretini 
kolayla$tırmak yolunda olmak lâzımdır.

Bu yol, millî selâmet politikasının yoludur. Bu yol, millî birli%i sevme ahlâkının 
yoludur! (Bravo sesleri)

Aziz ve muhterem arkada$lar;

Yeni Hükümet programında, millî birlikten bahsetmi$tir.

Bu, bütün iradeleri kaplamalıdır. Ve böyle bir mânevi havanın cereyanı mem-
leketi ba$tan ba$a sarmalıdır. (Bravo sesleri) Bu lüzumlu ruh haletini memlekette 
yaratacak olan Hükümettir.

Kanunları farksız olarak tatbik etmek, idare makinasını hakiki olarak bütün 
milletin hizmetine vermek, vatanda$ların haklarına, hürriyetlerine ve e$itliklerine 
hürmet etmek, varlı%ımızın esası olan prensiplere ve çok partili politik sistemin 
icaplarına riayet etmek millî birli%in taze hararetini bütün memlekete, bütün ira-
delere intikal ettirmenin tek yoludur.

Vazifesinin $uurunu, her mülâhazanın üstünde tutan hükümetlere muhtacız.

Her sahada umumi menfaatlerden mülhem tedbirler almayı bilen hükümetlere 
muhtacız. Ve memleketimiz böyle bir Hükümete lâyıktır.

Her zaman tekrar edece%iz: !ktidardaki Hükümet, bütün memleketin Hükü-
meti olmalıdır. Biz itimadımızı böyle bir hükümete saklıyaca%ız. Ve temenni ediyo-
ruz: Bu devir çok çabuk gelsin. (Sa!dan "iddetli alkı"lar bravo sesleri)

BA$KAN — Ba%ımsız Ali Fuad Cebesoy.

AL" FUAD CEBESOY (Eski!ehir) — Aziz ve muhterem arkada$larım; geçen 
Cuma günü !kinci Menderes Hükümetinin Sayın Ba$bakanı tarafından okunan 
programı ile birinci Menderes Hükümetinin programı arasında esaslı bir de%i$iklik 
olmadı%ı memnuniyetle görüldü.



Bu halin hükümet i$lerinin bir program dâhilinde süratle yürümesini ve inki-
$af etmesini temin edece%i $üphesizdir.

Yalnız, birinci Menderes Kabinesinde dört Bakanın birbiri arkasından istifası 
ve bir iki Bakanın yer de%i$tirmesi ve ikinci Menderes Kabinesinde ise, eski Kabi-
neden üç bakanın çekilmesi ve yerlerine yenilerinin alınması ve birçok bakanların 
da yerlerini de%i$tirmi$ olması suretiyle te$ekkül eden bu kabinede, henüz Meclisi 
Âlinizden itimat almadan bir Devlet bakanının da istifa etmi$ oldu%u görülmü$tür.

Programda esaslı bir de%i$ikli%in mevcut olmaması, i$lerin tabiî mecrasında 
inki$af etmesini temin eder gibi görünmü$ ise de 10 ay zarfında birçok bakanların 
çekilmesi ve birçoklarının da yerlerini de%i$tirmi$ olması, $üphesiz i$ler üzerinde 
tehhüre ve aksaklıklara sebep olmakla kalmamı$ bakanlar arasında bazı görü$ fark-
ları bulundu%unu da göstermi$tir.

Hükümet beyanatında, bazı mühim hâdiselerle kar$ı kar$ıya bulundu%umuz 
anlatılıyor. Bunları üç noktada toplamaya çalı$aca%ım:

1. 14 Mayısta elde edilmi$ olan neticelerin iptali için gizli ve meydanda bulu-
nan kuvvetlerin gayretlerine daha büyük bir $iddetle devam edecekleri,

2. Yeni iktidarı çürütmek ve yeni idareye mesnet olan prensipleri ve bunların 
tatbikatını kötülemek gayretleri ile memlekette suni olarak bir huzursuzluk ve is-
tikrarsızlık manzarası yaratmaya çalı$ıldı%ı,

3. Her an yeni hâdiselerin ve umulmıyan de%i$ikliklerin beklenebilece%i üze-
rinde sistemli ve programlı bir $ekilde açık veya gizli yollardan çalı$ıldı%ı, (Soldan 
bravo sesleri). Bunlara kar$ı da Hükümetin 14 Mayıs seçimleri ile milletimizce elde 
edilen demokratik neticeleri mahfuz tutaca%ı ve hürriyet nizamı içinde Devlet ha-
yatında istikrarı temin edece%i ve kanun ve hukuk devletini en pürüzsüz $ekilde 
tahakkuk ettirece%i bildiriliyor.

Yukarda üç noktada topladı%ımız hâdiseler üzerinde bir mütalâa yürütmek du-
rumunda de%ilim. Çünkü kimlerin ve hangi te$ekküllerin gizli veya aleni nasıl ve ne 
suretle hareket edeceklerine dair hiçbir tafsilât yoktur. Hükümetin, bu hareketlere 
kar$ı almak istedi%i tedbirleri bilmiyorum. Ancak bu hâdiselerin hiçbiri zuhur et-
memi$ olsa bile Demokrat Parti iktidarından bekledi%imiz tedbirler, daha ilk gün-
den itibaren bunlardan ba$ka bir $ey olamazdı.

Aziz ve muhterem arkada$larım, tarihimizin hiçbir devrinde emsaline rasla-
madı%ımız bin bir mü$külât ile kar$ı kar$ıya bulunmaktayız. Bunlara çare bulmakla 
me$gul oldu%umuz bir zamanda, yıllardan beri te$ekkülüne çalı$tı%ımız demokra-
tik rejimimizin her hangi bir suretle iptaline te$ebbüs edenlere kar$ı, bu rejimin 
bütün milletçe ve el birli%i ile muhafaza edilece%ine hiçbirimizin $üphesi olamaz. 
Çünkü milletimiz, varlı%ımızı ve istiklâlimizi ancak bu rejim etrafında toplanmak 
ve inkılaplarımızın tamamını korumakla muhafaza edebilecektir. (Bravo sesleri)

Aziz arkada$larım, öyle bir devir ya$ıyoruz ki, milletimiz, her nevi tehlikeye 
kar$ı parti ve görü$ farkı olmaksızın bir birlik halinde çıkmalıdır. Çıkmadı%ımız 
takdirde âkibetin ne kadar feci olaca%ını sizler de benim kadar tahmin edebilirsiniz.



Otuz sene evvel millî varlı%ımızı ve istiklâlimizi kurtarmak için milletçe, ortaya 
atıldı%ımız zaman, bir buçuk sene kadar devam eden karde$ kavgasında binlerce 
zayiat vermi$ oldu%umuzu içimizde o devirleri, benim gibi ya$amı$ olan arkada$lar, 
bu acı hâtıraları elbette hatırlarlar.

Bugün de bir tecavüz tehlikesi ile kar$ı kar$ıya bulunmaktayız. Fakat, bu kere 
tehlikeye kar$ı, çelikten daha kuvvetli bir birlik ve azmiyle çıkmak zorundayız. Bu 
itibarla Hükümet beyannamesinin sonunda partiler arasındaki kar$ılıklı münase-
betler hakkında vaad edilen yeni görü$e hepimizin canla ve ba$la katılaca%ımızdan 
$üphe edilmemelidir.

Aziz arkada$larım; Hükümetin kökü dı$arda faaliyetlere ve bir çete halinde giz-
li te$kilat olarak muhayyel bir istilânın öncülü%ü vazifesini görmeye yeltenenlere 
kar$ı tatbiki lâzım-gelen kanuni müeyyideler, Meclis komisyonlarında bulundu%u-
na göre bunların bir an evvel iyice tetkikten sonra kanun olarak çıkarılması bizlere 
dü$en en mühim bir vazifedir.

Hükümetin beyannamesinde her nevi irticai hareketlere mâni olunaca%ı ve 
milletleri yükselten ileri ve medeni fikirlerin ve prensiplerin muvaffakiyeti temin 
edece%ini bildiren vaatleri her veçhile takdire Kayandır.

Hükümetin, millet ve vatanı hakiki tehlikelere kar$ı korumak maksadiyle geti-
rece%i kanunları iyi inceliydim ve bunlara katî bir lüzum varsa çabukça çıkartalım.

Adalet ve içi$lerimizin ıslahına ait Meclise getirilmi$ olan kanunların, iç bün-
yemize, eskilerinden daha çok uygun olarak ve hakiki ıslahat temin edecek surette 
çıkmasını temenni ederim.

Hayvanlar Vergisini tamamen kaldırmakla Hükümet isabetli bir karar almı$tır.

!stihsali hızlandırmaya matuf ecnebi sermayesinin memlekete gelmesini sa%lı-
yabilecek tasarının bir an evvel kanunla$ması yerinde olacaktır.

Faizi ucuzlatmayı istihdaf eden ödünç verme Kanununda, yapılan tadilât ta-
sarısı, iç ticaret politikasında istihsal masrafları üzerinde büyük bir âmil olacaktır.

Yeni Orman tasarımızın memleketimizin bünyesinde en uygun bir $ekilde çık-
masını ve halkınızın ihtiyaçlarının temin etmesini dilerim. Ücretli mezuniyet ve üc-
retli hafta tatili hakkındaki kanun tasarısının çok yerinde oldu%u kanaatindeyim.

Aziz arkada$larım; Hükümetin matbuat hürriyetini, bütün hürriyetlerin ana 
teminatı olarak sayması ve bu sebeple bu hürriyeti bütün mânasiyle muhafaza 
edece%i hakkındaki vaatleri takdire laikttir. Ancak $ahsa hakareti önleyici tedbirler 
alınaca%ı ve bunun için büyük demokrasilerdeki hüküm ve müeyyidelerin tetkik 
edilmekte oldu%u ve bunun bir lâyiha halinde Meclise getirilece%i bildirilmektedir. 
Hükümet bu te$ebbüsünde, $ahsi haysiyeti mahfuz tuttu%u kadar, hattâ ondan 
daha evvel ana hürriyeti, yeni matbuat hürriyetini zedelememeyi bir prensip ola-
rak kabul etmelidir.

Aziz arkada$lar; Dı$i$lerimiz hakkında Hükümetin takip etti%i politikaya ta-
mamen taraftarını.



Bütçe müzekerelerinde tebarüz ettirdi%im bir noktayı burada da Hükümete 
hatırlatmayı bir vazife bilirim. Bir tecavüze mâruz kaldı%ımız zaman ba$ta büyük 
dostumuz Amerika oldu%u halde Birle$mi$ Milletler tarafından nasıl bir yardım gö-
rece%imizin $imdiden kararla$tırılmasının temin edilmesi lâzımdır.

Aziz arkada$larım; son söz olarak kahraman ordumuzun mânevi, maddi ve 
teknik bakımlardan hızla takviyesi hakkındaki Hükümetimizin kararı çok yerinde-
dir. Ordumuz daima buna lâyık olmu$tur. Milletimiz daima kahraman, ordusuyla 
övünmü$tür.

Sulh içinde Türk milletine güven sa%lıyan ve her hangi bir tecavüzü derhal ve 
yerinde önlemek kudretini haiz bulunan mütesanit bir kuvvet halinde bütün mil-
letçe maddi ve mânevi her varlı%ımızı te$kilatlandırmak, millî müdafaa gayretleri-
mizin esaslı hedefi olmalıdır. Bu gaye, azimle bir an evvel tahakkuk etmelidir.

Yeni Hükümete ba$arılar dilerim. (Soldan alkı"lar).

BA$KAN — Seyhan ba%ımsız Milletvekili Sinan Tekelio%lu.

S!NAN TEKEL"O%LU (Seyhan) — Sayın arkada$lar; !kinci Adnan Menderes 
Hükümetinin Türk milleti için hayırlı olmasını Cenabı Haktan temenni ederek sö-
züme ba$lıyorum. (Soldan, bravo sesleri).

!ki arkada$ memleketin tehlikede oldu%undan bahsettiler. Bilhassa Halk Par-
tisinin sözcüsü partilerinin otuz seneden beri takip etmi$ oldu%u siyasetini tama-
miyle de%i$tirmi$ oldu%unu burada, hepimizin huzurunda dûru diraz izah etti; 
kendilerine te$ekkür ederiz, in$aallah bir daha iktidara gelmezler ama (Gülü$me-
ler) $ayet gelirlerse iyi bir vaziyet alacakların? söylüyorlar. Amma ben buna katiyen 
inanmıyorum. (Soldan gülü"meler, alkı"lar).

Arkada$lar, Adnan Menderes Hükümeti, daha do%rusu, Demokrat Parti ikti-
darı hiç beklenmedik bir zamanda, Sayın Barutçunun dedi%i gibi, Türk Milletinin 
asalet ve necabetiyle iktidara geldi. Buna da en büyük âmil Halk Partisinin yapmı$ 
oldu%u fahi$ hataların azametidir, yoksa Demokrat Partinin ortaya atmı$ oldu%u 
vaatler de%ildir. Halk Partisi neler vadetmedi, neler yapmadı, ne kadar paralar sarf 
etmedi? Fakat gene muvaffak olamadı. Binaenaleyh paranın kıymeti de olmadı. #u 
halde Türk Milleti tam mânasiyle iradesine hâkim olarak Demokrat Partiyi iktidara 
getirdi. Demokrat Parti iktidara gelmek için hazırlanmı$ vaziyette olmadı%ı için hiç 
$üphe yok ki, biraz sendeledi.

Arkada$lar; iktidar kolay bir i$ de%ildir. 30 sene iktidarda kalanların ne $ekilde 
bocaladıklarını Türk Milleti çok yakından gördü.

Adnan Menderes Hükümetinin hiçbir $ey yapmadı%ını söylediler. Ben böyle 
görmüyorum. Adnan Menderes Hükümeti, bizi dünyaya tanıttı. Ondan evvel Türk 
Milleti gene vardı ama bizi yakından tanıyacak olan devletler hemen yoktu. An-
cak bizden ayrılmı$ olan devletler bizi tanıyorlardı. Fakat bugün dünya siyasetinin 
mihrakı bulunan Amerika’da ise Türkiye’yi tanıyan kimse, hemen hiç kimse yok-
tu. #imdi ise Sayın Adnan Menderes, Demokrat Partinin Ba$bakanı, Türk Milletini 



dünyaya tanıttı ve bu, dünyada en kahraman bir millet olarak sevilip tanınmamıza 
sebep oldu. (Alkı"lar)

Halk Partisi sözcüsü, benim de pek sevdi%im arkada$ım, Barutçu pek çok $eyler 
söyledi, ben $ahsım itibariyle çok istifade ettim ama daha evvel, bunları söylemi$ 
olsalardı, 10 seneden beri bu milletin kaybetmi$ oldu%u zamanları kazanmı$ olur-
duk. (Çok do!ru sesleri) Mamafih bu da bir intibahtır, benim nokta-i nazarıma göre 
bu da bir plândır. (Gülü"meler)

Arkada$lar, iktidar o kadar tatlıdır ki, o koltu%a oturanlar bir daha ayrılmak 
istemiyorlar. Onun için bendeniz evimde bile koltu%a oturmuyorum. (Gülü"meler) 
!$te arkada$lar, ben bundan bir müddet evvel komünizm rejimine tâbi olan gençlik 
te$kilatından bir mektup aldım. O mektubu burada okumak hem sizleri sıkar, hem 
de benim sesime zarar verir. Onun için yalnız bazı noktalarını okuyaca%ım ve siz 
göreceksiniz ki, belki bazı arkada$lara da gelmi$tir, memleketimiz hakkında ne gibi 
suikastlar hazırlanıyor? (Hükümete ver sesleri) Bu, bir vesikadır. (Okuyunuz sesleri) 
Bu vesikayı okumak için çok fırsat aradım. Cenabı Hakk’a çok $ükür bana bu fırsatı 
bah$etti.

Arkada$lar, Türkiye’den tahsil için ayrılmı$ olan gençler maalesef komünizm 
rejimine tamamiyle saplanmı$lardır. (Hepsi de!il, hepsi de!il sesleri).

Onlardan bir kısmının yazmı$ oldu%u mektup buradadır. Bu mektubu size oku-
yacak olursam bu mektup içinde bugüne kadar memleketimizde cari olan propa-
gandaların esası bu mektubun ta kendisidir. (Tarihi kaç sesleri?) 
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Bu mektup diyor ki; Atatürk inkılâplarını muhafaza edin, bu mektup diyor 
ki; irticaa kar$ı koyun, Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh tezini müdafaa etmek 
için toplanın, birle$in. Kom$u olan Rusya ile bir adem-i tecavüz paktı yapın. Sizden 
asker aldılar, Kore’ye gönderdiler. Fakat sizin memleketinizi müdafaa ederiz, de-
miyorlar. Netice itibariyle meali bundan ibaret olmakla beraber bu bütün gençli%e 
gönderilmi$ bir vesikadır. Tabiî gençlik bunlara uymu$ de%ildir. Türk gençli%i bu 
memleketin mukadderatını omuzlarına yüklenen Hükümetin ne kadar a%ır $artlar 
altında oldu%unu idrak edecek kudret ve kabiliyettedir. Onlarda kahraman babala-
rının yolunda gitmeyi taahhüt etmi$ insanlardır.

Arkada$lar; burasını bu kadar söyledikten sonra, partiler arasındaki anla$ma 
meselesini yine Sayın Barutçu ortaya attılar. Tabiî bunu en evvel yapacak kendileri-
nin olması lâzımgelir. Çünkü Demokrat Parti dört sene için iktidara gelmi$tir. Dört 
seneden evvel iktidardan alıkonması için mutlaka ihtilâl lâzımdır. O olamıyaca%ına 
ve Demokrat Parti iktidarda kalaca%ına göre, bütün partiler de memleketin tehlike-
de oldu%unu gördüklerine göre Demokrat Parti Hükümetini desteklemek, onunla 
i$ birli%i yapmak mecburiyetindedirler. Orta yerde yapılması icabeden ne bir seçim, 
ne de bir seçim propagandası için mevzu vardır. Memleketin etrafını çevirmi$ olan 
tehlikeleri görmiyecek memlekette hemen hiçbir kimse yoktur, zannederim.



Onun için bu hususta en evvel i$e ba$lıyacak olan Halk Partisi olmak 
lâzımgelirken, Halk Partisi memleketin dört buca%ından, ipsiz sapsız insanların 
da katıldı%ı heyetleri toplıyarak bu memlekette $uri$ çıkarmak istemi$tir. (Sa!dan 
gürültüler). Misalini söyliyece%im, Arkada$lar; Malatya’dan gelmi$ bir zümre, bu he-
yete dâhil birisi, ben Ankara Mebusu Ömer Beyle konu$arak giderken me%er bizi 
takip ediyormu$. Bizi konu$urken dinlemi$, otobüse bindim, o da otobüse bindi, 
sizinle konu$mak istiyorum dedi. Fakat burası yeri de%ildir, diyerek benimle bera-
ber evime kadar geldi. Me%erse beni öldürmeye niyet etmi$. (Allah korusun sesleri) 
Kendisine 150 lira yol parası verilerek buraya geldi%ini anlattı. Ve bu paranın da 
kendisine verilerek $efinin elini öpmek için getirilmi$ oldu%unu söyledi. #efiniz 
memleketinize gelmez mi diye sordum, hayır gelmez, biz onun aya%ına geliriz, dedi. 
Acaba sen bu 150 lirayı bir senede kazanabilir misin diye sordum, beni kovarlar 
dedi, çantasını silkti, çok peri$an bir adam. Me%erse Malatyalı de%ilmi$, Ankara’nın 
Teneke Mahallesi sakinlerinden birisi imi$. Ben kendisine hakikati anlattım, beni 
öldürecek adam elimi öptü gitti. (Sa!ol sesleri)

#imdi arkada$lar bu kanaatte olan arkada$larımızın evvel emirde yapaca%ı i$ler 
hakikaten bu vahdeti temin etmektir. Ben D. Partinin idare cihazlarından, Hükü-
metinden arasıra burada $ikâyet ediyorum, hâlâ iktidarı ele almadı diyorum. Ha-
kikaten bugün çok insaflıca hareket etmektedir, garazkârane davranmamaktadır, 
ben bitaraf bir insan olarak bunu görmekteyim. Birçok zamanlar kritik ediyorum.

Buna ra%men bir kısım arkada$larımız, onun yapmı$ oldu%u icraatı tenkid et-
mek, onların kudret ve kuvvetlerini azaltmak gayesi ile daimî surette propaganda-
larına devam etmektedirler.

Filhakika D. Partinin iki Hükümeti de birçok aksaklıklar yapmı$tır. Fakat bu 
aksaklıkların sebeplerini ara$tıracak olursak, bunun 30 senenin vermi$ oldu%u ıs-
tırapların muhassalası oldu%unu görürüz. Yıkılmı$, harap olmu$, hurdaha$ olmu$ 
olan bir idareyi dokuz ayda, bir senede, ıslah etmeye acaba imkân var mıdır? Her ta-
raf peri$an, her taraf bitmi$ bir halde; memurlar kendi $efinin etrafında toplanarak 
ona hizmet etmek gayesiyle vazife görmeye alı$mı$lardır. #imdi ona bu alı$kanlı%ını 
bıraktırmak kolay de%ildir. O $ekilde olmasaydı çoktan atmı$tık.

Ben Demokrat Parti Hükümetinden bir ricada bulunaca%ım. Hükümetin 
bünye-i asliyesini te$kil eden üç bakanlık vardır, içi$leri, Adalet Millî Savunma ba-
kanlıkları. Buralara siyasetin girmemesi lâzımdır. Bu bakanlıklara siyaset girerse 
memlekette istikrar kalmaz. Tecrübesini yaptık bundan evvel. Meselâ Feridun Fikri 
Dü$ünsel’in seçim tutana%ını tetkik ederken onun gayet yakın arkada$ı olan bir 
pa$a kendisini istikbal etmi$. O pa$ayı $u kürsüden nasıl muaheze etti%imizi unut-
mamı$ızdır. !$te bu, Halk Partisinin bütün bu bakanlıklara da siyaseti sokmasının 
bir neticesidir.

Pa$ayı ben çok iyi tanırım, gayet iyi bir askerdir, siyasetle i$tigal etmez. Fakat 
oradaki insanlar, Feridun Fikri Dü$ünsel’i kar$ıladı diye, siyasetle i$tigal eder ola-
rak onu damgalamı$lardır. Onun için arkada$lar, Millî Savunma Bakanlı%ını, Adalet 
Bakanlı%ını ve içi$leri Bakanlı%ını siyasetten tecrit etmek lâzımdır. Hiçbir kuman-



danın ne Halk Partisi ile ne Demokrat Parti ile alâkası olmamalıdır. (Yoktur esasen 
sesleri). Tabiî yoktur diyece%iz. Ben var oldu%unu zannediyorum. Adalet Bakanlı%ı-
na gelince; hâkimlerimiz müstakil de%ildir. Mahkemeler müstakildir, ama onlar da 
tesir altında kalırlarsa, vaziyet ne olur? Onun için Adalet Bakanlı%ına da siyasetin 
girmemesi lâzımdır.

!çi$leri Bakanlı%ı siyasetle i$tigal etti%i için bunun ne gibi neticelerle kar$ıla$-
tı%ını hep görüyoruz.

!$te arkada$lar, Adnan Menderes Hükümetine bütün Türk milletinin yüzde 
sekseni mutmain rey vermek kudretini göstermi$tir.

Adnan Menderes Hükümeti yalnız Türkiye’nin de%il, Türkiye’nin teveccühünü 
kazanmı$ milletlerin de inancına mazhardır. (Soldan alkı"lar).

"SMA"L BERKOK (Kayseri) — Aziz arkada$lar, Hükümetin programı iki tür-
lü tenkid ve mütalâa edilebilir. Birincisi programın dı$ında kalarak afaki görü$lerle 
tenkid, ikincisi de programın içine girerek ve hayat hâdiselerine dayanarak yapıla-
cak tenkidlerdir. Benim mâruzâtım bu ikinci $ıkka dayanacaktır.

Aziz arkada$lar, okunan program, Hükümetin halka do%ru giden ve halk içine 
giren bir yol üzerinde bulundu%unu göstermektedir. Bu program aynı zamanda ya-
pıcı bir karakter ta$ımaktadır. Demokratik rejimin karakteristik vasıfları olan bu 
cihetler çok mühim oldu%u kadar da çok yerindedir. Bunun aksisi var mı idi? Evet. 
Son inkılâba kadar devletçilik sistemine sıkı sıkıya ba%la olan eski Hükümet halk-
tan uzakla$mı$, hattâ halka kar$ı cephe almı$tı. Halk, Hükümeti ancak tahsildarı, 
jandarması ve polisi ile tanıyordu. Bu bir hakikattir. Bu hakikati, Sarız kazasının 
Yalak köyünden Kadir namında birisi $öyle ifade etmi$ti: “Siz oturdunuz, kanunlar 
yapıyorsunuz, kararlar veriyorsunuz. Fakat daima bize kar$ı cephe alıyor ve itimat-
sızlık gösteriyorsunuz, neden? Biz bu vatanın evlâdı de%il miyiz? Biz bu memleketi 
sevmiyor muyuz, biz bu memleketi dü$ünmüyor muyuz? E%er bizi dü$ünür, bizim 
fikirlerimizi alır, bizim müzaheretimizi temin ederseniz muhakkaktır ki her i$te 
daha kolaylıkla ve daha az masrafla muvaffak olursunuz.”

Muhterem arkada$lar, o köylü kendi $ivesiyle bunları tamamen söylemi$tir. Bu 
sözler bu memleketin olgunlu%unu, bu milletin artık her hangi bir vesayeti kabul 
edemiyece%ini, demokratik rejimin bütün $artlariyle tahakkuk ettirilmesini istedi-
%ini, Kanunun (Millet iradesinin ifadesidir) $eklinde klâsik tarifinin do%rulu%unu 
göstermektedir.

Muhterem arkada$larım, Türkün ruhu büyük $ehirlerin, Türkün ruhunu bü-
yük $ehirlerin kozmopolit muhitinden bütün açıklı%ıyla görmek biraz güçtür. Fakat 
o ruhun tezahürleri, memleketin sâf ve temiz köy ve kasabalarında daima parla-
maktadır. Milletin hakiki kıymetini ifade eden bu tezahürler hepimiz için iftihar ve 
ümit kayna%ı olmalıdır.

Programın umumi karakterini bu suretle tebarüz ettirdikten sonra programın 
bazı mevzularına kısaca temas etmek istiyorum.



1. Hükümetçe, a$a%ı yukarı ço%u grup halinde olmak üzere 21 kanun hazırlan-
mı$, ayrıca da mühim kararlar verilmi$ bulunmaktadır. Bu kanun, kararlardan hay-
vancılık, ziraat yol ve a%nam vergilerinin, içki inhisarının kaldırılaca%ı hakkındaki 
kanun ve kararlar Hükümetin halkı istismar de%il, fakat halka hizmet yolunda ve 
emelinde bulundu%unun a$ikâr ve objektif delilleridir. Bu itibarla Hükümeti takdi-
re $ayan bulurum.

Ancak, kanunların hazırlanmasında, onun “Kanun millî iradenin ifadesidir” 
$eklindeki klâsik tarifine ba%lı kalmak zarureti vardır. Bir köylünün yukarda misal 
olarak arzetti%im mütalâları mı tarzdaki hareketin zarafetini ve isabetini gösterir.

Sırf Avrupai ve afaki bilgilerin mahsulü olan kanunların milletin inki$afa do%-
ru olan seyrini frenledi%ini kabul etmeliyiz. Bu gibi kanunla muhitinde kendimizi 
harekette sanırız. Evet harekettir, fakat yerinde sayma hareketi.

#u halde kanunlarımız $u kaynaklardan temin edilecek malzeme ile vücuda 
getirilmelidir. Bilgilerle beslenmi$ kültür, halkımızın ihtiyaç ve dü$ünü$ tarzları, 
tecrübesi.

2. Hükümet programında istikrar ve hürriyet mevzularına ehemmiyetle temas 
edilmi$ bulunmaktadır.

Bu mühim mevzuların tahakkukunu yalnız kanunlardan beklemek do%ru de-
%ildir. Müsaadenizle bu kanaatimin izahı olmak üzere size bir hâdiseden bahsede-
ce%im:

(Ben istiklâl Mücadelesinin ilk safhalarında, merkezi Amasya olan Merkez Or-
dusunda istihbarat ve askerî polis te$kilatının ba$ında idim. O zaman memleketin 
içi hâdiselerle çalkanıyordu. Biz ordu mıntakasında bulunan idare makamlarına 
$unları sormu$tuk: Mıntakanızda ne gibi hâdiseler oldu ve oluyor? Bunların sebep-
leri ve bu gibi hâdiselerin önlenmesi çareleri nedir?) Buna müttehiden verilen ce-
vap $u oldu: Jandarma kuvvetini artırmak. O zaman ordu komutanı olan merhum 
ve muhterem Nurettin Pa$a $unu söylemi$ti: (Gördünüz mü? Hepsi kuvvet istiyor. 
Biraz da kafasını i$letmek ihtiyacını duymu$ olan kimse yok.)

#imdi memlekette ba$ gösteren hâdiseler kahir ekseriyetin, idari hataların 
neticesi ve millî bünyemize uygun olmıyan rejimlerin ve kanunların aksülâmelleri 
oldu%unu ispat edecek birçok misaller zikredecek vaziyetteyiz. #u halde, istikrar 
ve hürriyetin yalnız kanun ile ve kuvvetle de%il, fakat aynı zamanda dirayet ve ki-
yasetimizi kullanmakla sa%lanaca%ını kabul etmeliyiz. Gösterilecek bu dirayetledir 
ki halkın fikir ve vicdanlarına müessir olmak imkânı kazanılabilir ve bu vasıta ile 
halkın müzahereti temin edilir. Esasen Demokratik idarenin en büyük hususiyeti, 
hükümet ile halkın kayna$arak ve el ele vererek çalı$malarının teminidir. E%er idare 
vasıtası yalnız kuvvetten ibaret olsa idi, o zaman yüksek tahsil görmü$ idarecilere 
lüzum kalmazdı.

Hürriyete gelince: Hürriyet, ferdin oldu%u kadar cemiyetin de tabiî bir hak-
kıdır. Ferdin ve cemiyetin inki$af ve tekâmülü ancak bir hürriyet nizamı içinde 



mümkündür. Fakat bir cemiyetin tekevvün etmesi, o cemiyeti terkip eden fertlerin 
hak ve hürriyetlerinden kar$ılıklı bazı feragatler ve fedakârlıklar göstermeleri ile 
mümkündür.

Hudutsuz hürriyet en a%ır tahakküm ve istibdat kayna%ıdır. Fransa’da (Leon 
Blum) Sosyalist Kabinesinin dâhiliye nazırı olan (Salangro) nun matbuatın hücum-
larına dayanamıyarak intihar etti%i herkesçe malûmdur. O zaman bir zat “i$te bu, 
hürriyetin istibdadıdır” demi$ti. Aharın hürriyetine taarruz etmekle, mülkiyete ve 
meskene tecavüz etmek arasında fark yoktur. #u halde Devlet bir adamın malını, 
mülkünü, canını tecavüzden korumak vazifesiyle nasıl mükellef ise hürriyet niza-
mının masuniyeti ile de aynı derecede mesuldür.

Bunun için zaruret hâsıl olursa Hükümet, kanuni müeyyidelerle harekete ge-
çer. !$te Hükümeti bugün, bu kararı vermek mecburiyeti ile kar$ıla$mı$ bir vaziyet-
te bulundu%unu görüyoruz.

Devlet bünyesinde dördüncü kuvveti te$kil edecek bir ehemmiyette bulunan 
matbuat mekanizması, hedefini $a$maz ve iyi i$ler ise, hükümeti, böyle temenni 
olunmıyacak bir hareket tarzını ihtiyar etmek zaruretinden kurtarabilirdi.

Her sahada, her zaman millete, do%ru yolu göstermek gibi büyük hizmetler ifa 
etmi$ olan matbuatımız, bu sahada da Hükümete müzaheret etmek suretiyle çok 
büyük ve $erefli hizmetler yapmı$ ve hürriyet nizamını zedelemekten kurtarmı$ 
olurdu.

3. Hükümet, programınla, kökü dı$arıda olan te$ekküllerin gösterecekleri fa-
aliyetlerin müsamaha ile kar$ılanamıyaca%ını katî bir ifade ile söylemektedir. Çok 
haklı, fakat kökü dı$arıda olan bu te$ekküllerin tesbitinde çok dikkatli ve titiz dav-
ranmak lâzımdır. Bunlar arasında kendisini do%ruluk perdesiyle kamufle ederek 
millî bünyemizin derinliklerine sokulmu$ ve daima oralarda zehirlerini akıtmakta 
olan te$ekküller bulundu%unu da unutmamalıdır.

Hayvancılık ve ziraat:

Bence halkın hayat standardına tesir yapacak iktisadi faaliyetlerin, keza hü-
kümeti halkın içine sokacak ve halk ile kayna$tıracak ve i$ birli%i yapmasına vesile 
olacak te$ebbüslerin ba$ında da hayvancılık ve çiftçilik gelir.

Benim kanaatimce, iktisadi bünyemizin esasını hayvancılık ve ziraat te$kil 
eder. Ancak hayvancılık ve ziraatle dünya piyasasında yer alabiliriz.

Bu bakımlardan Hükümetin bunlara verdi%i ehemmiyet tam yerindedir. An-
cak bu gayenin tahakkukunu temin etmek için muhtelif karakterdeki mıntakalar-
dan mürekkep olan memleketimizin hususiyetlerini iyi bilen ve bu hususiyetlere 
göre tedbir almak mesle%e ve kifayetlerini haiz olan personellere, bundan sonra 
da memleketimizin muhtelif $artlarına göre i$ler bir te$kilata ihtiyaç vardır. Ben 
bir köylüyüm ve daima köyümle ilgiliyim. Bütün ömrüm boyunca köyümde zirai 
faaliyetlerin eseri olan bir inki$af ve ilerleme görmedim.



Buna mukabil gördü%üm $ey, daima artan bir fakrü sefalettir. Bu neticeyi yalnız 
ziraat te$kilatına atfetmek insafsızlı%ında bulunacak de%ilim. Bu halin müterakim 
birçok sebeplerin eseri oldu%una kaniyim. Fakat bu sebepler de Ziraat Vekâletinin 
kuvvetli bir hissesi Oldu%u inkâr olunamıyacak bir hakikattir.

Bana hâdiseler $unu gösteriyor: Ben Ezine’de alay komutanı idim. Orada birçok 
zeytinlikler vardı, bunları ben gezdim, Bunların içinden bir kısım zeytin a%açları-
nın kurudu%unu gördüm, nedir bunlar diye sordum. Efendim, bir ziraat memuru 
geldi, bir ilâç sıktı bu a%açların hepsi kurudu dediler. #ehre döndüm, vaziyeti bele-
diye reisinden sordum, ziraat memuru geldi, anlattı. !talya’dan bir ilâç getirilmi$ ve 
bu a%açlar bu ilâçla ilaçlanmı$, o da a%açları kurutmu$. Bu ilâcın dozu !talya’ya göre 
yapılmı$, bizimkilere göre de%il, Bu doz da bütün a%açları kurutmu$tur. Bu mahallî 
kurumaların bilgisizlik ve noksanlı%ından ileri gelmi$tir.

Bir Ziraat Te$kilât Kanununun hazırlanmakta oldu%unu i$itiyoruz. Fakat Ame-
rikanvari olan bu te$kilatın büyük masrafları müstelzim oldu%unu da i$itiyoruz. 
Mahiyeti itibariyle Hükümeti halkın içine sokan böyle bir te$kilat çok lâzım ve mü-
himdir. Fakat büyük masrafları müstelzimdir. Ancak aynı neticeyi verecek, fakat 
daha sabit bir te$kilat vücuda getirmek acaba mümkün de%il midir?

Lüleburgaz’da a$ı hikâyesi:
Ben böyle bir te$kilat için tutamak olaca%ını tahmin etti%im bir $ey dü$ünmü-

yorum:
Meselâ; her kazaya römorklu bir cip verelim. Bu cipten $öyle istifade edilmeli-

dir:
1. Lüzumunda kaymakam da istifade eder. Umumi kalkınma plânına göre;
2. Her kazada ziraat memuru, baytar, doktor, bir mühendis ve maarif memur-

larından mürekkep bir kalkınma ekibi te$kil edilmelidir, bu ekip muayyen zaman-
larda ve mevsimlerde köyleri gezerler. Herkes kendi bran$ına göre köyleri tetkik 
eder, alınacak tedbirleri lüzumuna göre köylüye anlatırlar ve aynı zamanda ba%lı 
bulundukları makamlara raporla bildirirler. Bunlardan mümkün olanlar köylüye 
yaptırılır. Mümkün olmıyanları ise Devlet yapar.

Böyle kolektif bir tetkik ve temasın tesiri çok büyük olacaktır. Halk bu suret-
le kendisinin yalnız vergi ve angarya için aranmadı%ını, fakat kendisini dü$ünen, 
kendisi ile i$ birli%i yapan, bir rejimin teessüs etti%ini görecektir. Bu suretle halk 
ferahlanacak, oh diyecektir.

Kayseri’de esnaftan mütevazı bir zat $unu söylemi$ti:
!ktisadi bir kalkınma istiyorsanız, müstahsilin heves ve gayretini artırınız. Ar-

kada$lar;
3. Memleketimiz için bir kalkınma plânına ihtiyaç vardır. Bu plânın Hü-

kümetin muhtelif idare bran$larının, kolektif çalı$malarını temin edecek bir mahi-
yeti haiz olması lâzımdır.

Bu tarzdaki çalı$ma ile hem paraca mühim tasarruflar yapılmı$, hem de çalı$-
malar daha müessir ve randımanlı olmu$ olur.



4. Maarif i!leri: 
Maarif Vekâletinin vazifesi, vatanda$lara yalınız okuma yazma ö%retmek de%il-

dir. Fakat, ferdin varlı%ını vücuda getiren fikir, ruh, beden unsurlarının mütevazin 
bir surette geli$melerini sa%lamak bu surette (muvazeneli, idealist ve ilim ve ahlâk 
ile mücehhez) fertler yeti$tirmektir. Hükümet de programında bunu söylemek isti-
yor. Fakat $imdiye kadar tatbik edilmi$ olan maarif sistemi ile bu gayeye varılması 
imkânsızdır.

E%er Maarif Vekâleti vazifesinin ehemmiyeti ile mütenasip bir muvaffakiyet 
elde etmek istiyor ise, gerek ö%retime sistemlerinin gerekse ders programlarının 
dikkatle ve yeniden gözden geçirilmesi lüzumunu kabul etmelidir. Ancak bu gözden 
geçirme i$i her nevi tahditci ve tehditçi zihniyetlerden uzak, her nevi kaynaktan is-
tifade edilmesi zaruretini takdir edecek geni$ bir anlayı$ ile yapılmalıdır. Realist ve 
enerjik Bakanımızın $u ve bu tesirler altında kalmıyarak maarif i$lerimizi yukarıda 
arzetti%im $artlara göre plânlıyaca%ını ve yürütece%ini ümit edebiliriz.

5. Hükümetin, memleketin sa%lık durumuna icabı kadar ehemmiyet verdi%i 
görülmektedir. Hükümetin bu faaliyeti yalnız hastaneleri ço%altmak hususuna in-
hisar etmemelidir.

Fakat ayni zamanda mevcut hastane ve müesseselerin halkın müracaatını $ef-
katle kar$ılayacak ve onlardan lüzumlu itinayı esirgemiyecek bir $ekilde i$lenmeleri 
sa%lamalıdır. Vilâyet hastanelerinde gördü%ü lâfcaydi ve itinasızlı%ın hattâ hakare-
tin tesiri ile Ankara’ya kadar gelen hastaların mütevali müracaatları kar$ısındayız.

6. Millî Savunma:
Bunun ehemmiyeti hakkında tek kelime dahi söylemeyi lüzumsuz görürüm. 

Yalnız ordunun sevk ve idare, talim ve terbiyesinde, te$kilat ve seferberlik i$lerinde, 
ordunun kültür muhitinde çalı$mı$ ve memleketimizin girdi%i ve kar$ıla$tı%ı harb-
lere katılmı$ bir arkada$ınız olarak ordunun te$kilat ve i$lemesi i$lerinin dikkatle 
ve ihtimam ile bir daha gözden geçirilmesi lüzumuna katiyen inanmakta bulundu-
%umu arzetmeyi zaruri telâkki ederim.

7. Hariciye i!leri:
Memleketimizde vukubulan iç vaziyet inkilâbına muvazi ve onunla mütenasip 

olarak dı$ i$lerimizde de inkılâplar yapıldı%ını görmemek mümkün de%ildir.

Bu inkılâbın neticesi olan bugünkü siyasi durumumuzla gurur ve iftihar duya-
biliriz.

Ancak jeopolitik mevkiimiz, dünya emniyeti bakımından stratejik mihver üze-
rinde bulunu$umuz, tarihî kıymetimiz, dünya ve insanlı%a bugünkü hizmetimiz, 
yüzlerce milyon insanın samimî ve kalbî prestijleriyle, hele var olan etnik bünye-
miz, bize daha yüksek mevkiler kazandırmaya müsaittir. Bütün bu $artları !htiva 
eden bir anlayı$la takip edece%imiz siyaset, bize böyle bir mevkii temin edebilir. 
Fakat bunun için vatan ve milleti bugünkü vaziyetinden kurtarmak, onu ruhunda 
ve varlı%ında mündemiç kıymetlerle teçhiz etmek, bu suretle dünyada müstahak 



oldu%u mevkie yükseltmek mefkuresi etrafında toplanmı$, millî birlik cephesi vü-
cuda getirmeliyiz. #ahsi ihtiraslara kapılarak bu büyük mefkureyi görmemek, onun 
tahakkukuna müteveccih emel ve gayretleri zedelemek yolunda hareket edenler, bu 
milletin namuslu evlâtları olduklarını iddia edemezler. (Soldan bravo sesleri)

BA$KAN — Demokrat Parti Meclis Grupu sözcüsü Muhiddin Erener.

MUH"DD"N ERENER ("zmir) — Muhterem arkada$larım, ikinci Adnan 
Menderes Hükümetinin Yüksek Meclisimize sunmu$ oldu%u beyanname ana hatla-
rı itibariyle Birinci Adnan Menderes Hükümetinin programının devamından ibaret 
olmakla beraber, günün de%i$en $artları muvacehesinde izahına ve yeniden umu-
mi efkârın gözleri önüne konmaya lüzum görülen hususat bu beyannamede sureti 
mahsusada kaleme alınmı$ bulunmaktadır. Bu görü$ler içerisinde yüksek de%er-
de ehemmiyeti haiz olarak ve günün $artları itibariyle üzerinde durulması zaruri 
telâkki edilen, bir de Hükümetin vicdan hürriyeti bahsindeki görü$ünü teyiden ve 
eskiden beyan etmi$ olması keyfiyeti vardır.

Arkada$lar; Anayasaya göre Devletimiz vicdan hürriyeti bahsinde, laiklik pren-
sibini kabul etmi$ bulunuyor. Programda bu prensibe mütaallik olarak dinile dünya 
i$lerini birbirinden ayrı tutmayı ve vicdan hürriyetini baskı altında bulundurma-
mayı, demokrasinin ana prensiplerinden addetmekteyiz.

Ne dindarların, ne de kendini dinle alâkalı görmiyenlerin birbirlerini kar$ılıklı 
olarak baskı altına almalarına ve bu suretle vatanda$ların zümrele$ip iki karargâh 
haline gelmelerine asla müsaade etmemek icabeder.

Milletleri yükselten ileri ve medeni fikirleri ve prensipleri destekleyip muzaf-
fer kılmak iç politikamızda daima göz önünde tutaca%ımız bir esas olacaktır.

Arkada$lar, bu okudu%um üç cümle içinde laiklik ve vicdan hürriyeti esasının 
ifadesi mükemmel bir surette yer bulmaktadır.

Muhterem arkada$lar, bugünün en mühim bahislerinden birisidir. Bugün içe-
risine girmi$ oldu%umu hürriyet nizamında elbette ki vicdan hürriyeti bahsini de 
bütün $ümulü ve kemaliyle tatbik etmek, ancak, bu vicdan hürriyetini $ümuliyle 
tatbik ederken millete mal olmu$ inkılâplarımızı mahfuz tutmakla beraber bunun 
kisvesi altında di%er birtakım muzır cereyanların meydana gelmesine ve geni$leme-
sine mâni olmak yolunun bulunması da esastır. Binaenaleyh, laiklik, bugüne kadar 
birçok memleketlerde tecrübe edilmi$, ilmen hudut ve $ümulü tesbit edilmi$ bir 
esas oldu%una ve bu esas da $u üç cümlenin içerisinde en veciz bir $ekilde ifade 
edilmi$ oldu%una göre, artık Hükümetin bu bahiste söylenecek daha ba$ka sözleri-
ni beklememek iktiza eder. Çünkü teferruata müteallik söylenecek olan lüzumsuz 
ha$viyatın fayda yerine zarar getirece%i daima görülmü$ ve görülmektedir.

Son günlerde memlekette irtica oldu%u $eklinde bir iddia ortaya atıldı ve bu id-
dianın muhalefet mahfillerinde de akisleri görüldü. Buna mukabil Hükümet mem-
lekette irtica diye vasıflandırılacak bir hareketin izlerinin dahi mevcut bulunmadı-
%ını katiyetle ifade etti. Bugün de bu iddiasında ısrar etmektedir.



Arkada$lar; laiklik bahsinde ne kadar titiz olmak iktiza ediyorsa memlekette 
irticaın mevcudiyetini iddia etmek bahsinde de o kadar titiz olmak mecburiyetin-
deyiz. (Soldan bravo sesleri) !rticai muayyen vasıflariyle tâyin ve tesbit edip irticaın 
mevcudiyetini gösteren kâfi deliller ve vakıalar ortaya konmaksızın ileriye atılan ir-
tica iddiaları, bir bakımdan neticeleri itibariyle dini yine siyasete alet etmek gibi hiç 
kimse tarafından arzulanmıyan ve arzulanması caiz olmıyan bir âkibet do%urabilir.

Muhterem arkada$larım; bu bahiste memleket$ümul bir görü$ün samimiyet-
le ortaya konmu$ bulunması $arttır. Biz Demokrat Parti olarak programımızla ve 
bugün icra mesuliyetini üzerimizde ta$ımakla da hükümet dili ile bu husustaki 
görü$melerimizi bütün vuzuhu ile apaçık meydana koymu$ bulunuyoruz. Ancak, 
bizden de gayrisinin, bu bahis hakkında sadece eskiden beri söylene gelen lâfların 
tekrar ileriye sürülmesinden ba$ka, samimiyetle bir ifadeye rastlamıyoruz. Bu bah-
sin böyle tereddütler yaratacak $ekilde devam edip gitmesine imkân yoktur. Bütün 
bu irtica vardır ve saire gibi iddialar bir tarafın henüz bütün açıklı%ı ile ve samimi-
yetle görü$ünü belli etmemi$ olmasındandır; zararı yok, bu görü$ Demokrat Parti 
görü$üne uymayabilir, bu görü$, birçok vatanda$ların görü$üne uymayabilir. Bu 
görü$ belki birçok vatanda$ların fikrine, temayülüne ve kanaatlerine uymayabilir. 
Bu bahiste her ne olursa olsun, bütün neticelerini göze alıp kanaatleri açıkça orta-
ya koymak lâzımdır. Kaldı ki, samimiyetle ortaya koydukları takdirde bu bahiste 
muhalefetin bizler ayrı bir $ey dü$ündü%üne inanmak dahi istemiyoruz ve bunda 
$üphemiz dahi yoktur. #ikâyetimiz bu bahiste açık kapı bırakılmı$ olmasındadır.

Arkada$larım, bunu ifade ederken yakın günlerin bir hâdisesine temas etme-
den geçemiyece%im. Memlekette irtica oldu%u iddiası üzerine !stanbul’da bir kısım 
talebe vatanda$larımızın bazı nümayi$ hareketlerine tevessül ettikleri görüldü. Biz, 
gençli%in inkılâpları koruma bahsindeki hassasiyetini $ükranla kar$ılarız. Ancak 
bizi müteellim eden en mühim nokta gençli%in bu kadar asil bir hareketi yaparken 
memleket kanunlarını ihlâl etmi$ mevkie dü$mü$ olmasıdır. Bundan ziyade bizi 
üzen maalesef matbuatımızın, bu hareketin muhasebesini yaparken, kanunların 
ihlâli keyfiyetini bir müddet hiç nazara alınmaması ve bir müddet sonra la $öyle 
kıyıdan kenardan temasla geçi$tirmi$ olmasıdır.

Arkada$lar, her $eyden ve her $eyden evvel inkılâpların korunması, memleke-
tin beka ve istiklâli, memleket kanunlarına katî $ekilde itaatle huzur ve sükûnun 
muhafazasiyle kabil olaca%ı gayrikabili inkârdır. Her hangi bir inkılâbı korumak için 
harekete geçilirken mer’i kanunların hükümlerini çi%nemeye, tevessül etmek mem-
lekette bir anar$i ve huzursuzluk kapısını açmakla müsavidir. Biz Türk gençli%ini 
bu memleketin istikbalinin sahibi olarak, vatanperver ve faziletkâr olarak mütalâa 
ediyoruz. Biz bu gençli%in, bu memlekette daima hayra alet olabilece%ini ve mem-
leketin yükselmesinde büyük hizmetler ifa edegeldi%ini ve bundan sonra da ifa 
edece%im kabul ediyoruz, buna inanıyoruz. Fakat arkada$lar gençlik memleketin 
içerisinde bu vazifelerini ifa ederken gerek inkılâpları korumakta, gerek milletçe 
arzu edilen birçok hususları ifade etmekte kanun muvacehesinde sadece umumi 
efkârın aydın ve münevver bir parçasından ibarettir. Onun dı$ındaki fiilî vazifeler 



millî iradeye dayanan hükümetlere aittir. Bu noktanın bilhassa bilinmesinde biz bu 
memleketin huzur ve istikrarı bakımından faydalar mütalâa etmekteyim.

Muhterem arkada$lar, biraz evvel muhalefet adına görü$en Faik Ahmed Barut-
çu arkada$ sözlerini bitirirken, muhalefetin büyük memleket dâvalarında fikrinin 
alınmasında daima ve daima faydalar oldu%unu ve muhalefetin fikrini almak husu-
sunda tecrübelere giri$menin yerinde bir hareket oldu%unu ileri sürdüler.

Aziz arkada$larım; 22 Mayısta buraya geldi%imiz zaman muhalif bir partinin 
bütün ıstıraplarını dünyada çekilebilecek bu büyük nispette çekmi$ bir partinin 
mensupları olarak buraya geldik. Sözünü dinletememenin, siyasi haklarına riayet 
edilmemenin, takip edilmenin, i$kence görmenin envaına mâruz kalarak be$ sene 
bunu nefsimizde tecrübe ede ede buraya geldik. (Soldan bravo sesleri). Buraya gel-
di%imiz zaman içimizde yer almı$ olan his bizden ba$ka insanların da bir daha bu 
ıstırapları çekmesine müsaade ve müsamaha etmemek idi. Bugün de bu samimî 
dü$üncelerimizi muhafaza etmekteyiz. (Soldan alkı"lar, sa!dan bir milletvekili bir de 
bize sorun).

MUH"TT"N ERENER (Devamla) — Ancak muhterem arkada$larım; iyi bir 
hava içinde seçimler yapılmı$, millî iradenin tam tecellisi yerine gelmi$. Böylelikle 
bir iktidar teessüs etmi$, orta yerde artık büyük geçimsizlikleri icabettirir hiç bir$ey 
kalmamı$ken daha buraya geldi%imizin ilk günlerinden itibaren maalesef C. H. Par-
tisi muhalefetini $edit bir $ekilde iktidarı yıpratma yolunda gördük.

Arkada$larım, kimseye bühtan etmek istemiyorum. Burada mümkün mertebe 
hakikatlere sadık kalarak konu$maktayım.

!lk günden itibaren bizim vaatlerimize sadık kalmadı%ımızdan bahsedildi. He-
nüz vaatlerimizi yerine getirmek için icabeden samını dahi elde etmi$ de%ildik. !lk 
günden itibaren Devleti idarede ehil olmadı%ımız ileri sürüldü. Daha dört sene ik-
tidarda kalaca%ımız dü$ünülmedi. !lk günden itibaren siyasi emniyeti yok etti%imiz 
ileri sürüldü. Hepimiz ellerimizi vicdanlarımıza koyarak bilmekteyiz ki, Demokrat 
Parti Hükümeti hiç bir zaman siyasi emniyeti yek edecek bir yola tevessül etmemi$-
ti. E%er tevessül etmi$: olsaydı onun teminatı, onun sigortası olan Yüksek Meclis 
burada onu pek âlâ takip edebilir ve menetme yolunu bilirdi.

Yine bu meyanda askerî emniyetin yok edildi%i $u oldu%u, bu oldu%u yolun-
da birtakım haksız isnat ve iddialar ileri sürüldü. Bunun yanında, büyük teessürle 
arzediyorum, maateessüf Cumhuriyet Halk Partisinde eski $eflik bid’atlerinin ye-
niden yer bulmaya ba$ladı%ını görmek gibi bir talihsizli%e u%radık. (Soldan bravo 
sesleri).

Arkada$lar; 14 Mayıs kazançları, Faik Ahmed Beyefendinin buyurdu%u gibi, 
bütün millete mal olmu$ kazançlardır ve 14 Mayıstan evvelki rejimin tasfiyesi-
ni ellerimizdeki vekâletnameler âmirdir. Ve kendilerinin ellerine milletin verdi%i 
vekâletnamelerde de bu emir mündemiçtir. Bu $artlar altında ve hüsnüniyetle sa-
rıldı%ımız bu dâvada, maalesef bizi bu kadar $üpheye dü$ürecek araz kar$ısında biz 
hangi cesaretle muhalefete danı$abilirdik arkada$lar? Muhalefet ve muhalefetin 



ba$ı, büyük bir ço%unlukla millî iradeyi temsil eden iktidarı ehil dâhi görmedi. Ken-
di dü$üncelerinin daima iyi olaca%ı, bizim dü$üncelerimizin kötü oldu%u kanaatini 
ve hissini bize verdikten sonra neyi danı$acaktık?

Hafızalarımızı geriye do%ru çevirirseniz hepiniz teker teker hatırlayacaksınız, 
icraat olarak neye giri$tikse kar$ımızda Cumhuriyet Halk Partisini bulduk, ta kö-
yün içinde bulduk. Maalesef büyük üzüntüler do%urmasına ra%men ve bunu gider-
mek için elden gelen gayreti sarf etmi$ olmamıza ra%men henüz muhalefette bize 
kar$ı i$ birli%i yanmak için bir emare görmedik.

Bugün Faik Ahmed Beyin sözlerinden böyle bir arzuyu anlar gibiyiz. E%er bunu 
fiiliyat sahasına getirmeye muvaffak olursak bahtiyar olaca%ız.

Benim maruzatım bundan ibarettir. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar).

BA$KAN — Remzi O%uz Arık.

REMZ" O%UZ ARIK (Seyhan) — Muhterem arkada$lar, böyle bir günde bazı 
$eylerin muhasebesini yapmak fena olmıyacaktır kanaatindeyim.

Faik Ahmet Beyin okudu%u muhalefet beyannamesinin yahut cevabının, $im-
diye kadar rastlamadı%ımız, yapıcı, tarafları hakikaten bize bazı $eyleri yeniden ele 
almak ve bizim 14 Mayıstan sonra burada tecrübeye etti%imiz bir zihniyetin ta-
hakkuk etmesi için el birli%i ile yeniden bir yola girmek te$ebbüsümü bize telkin 
etmektedir.

Kabul buyurursunuz ki, daha i$e ba$ladı%ı anda kendisinin en salahiyetli insa-
nının dili ile “Devri sabık yaratmayaca%ız” diyen ve buradaki büyük ekseriyetinin 
çıkartmı$ oldu%u Af Kanunu ile (Bize bu Af Kanunu neler getirirse getirsin ve bizi 
ne kadar itham altına sokarsa soksun, birtakım arkada$lar ve vatanda$lar tarafın-
dan bu mübarek endi$e istedi%i kadar yanlı$ tefsirlere u%rasın) gönüllere huzur, 
emniyet veren Demokrat Partiyi; o zaman i$e ba$larken, Bu Demokrat Parti denen 
mekanizmayı, siyasi mekanizmayı hangi hislerin, hangi mübarek dü$üncelerin tah-
rik etti%ini kolayca anlayabiliriz. Bunlar tarihe geçmi$ hâdiseler oldu%u içindir ki $u 
veya bu sözden veya dedikodulardan uzak olarak bunun üzerinde duruyorum. Bu 
iki hâdise Demokrat Parti mekanizmasının, nasıl maziyi bir tarafa bırakarak karde$ 
kavgası yerine büyük bir anla$ma zihniyetini ikame etmek istedi%ini ve memleketin 
muhtaç oldu%u bütün meselelerde karde$çe, elele vererek geçinmek istedi%ini açık 
olarak göstermektedir. Bu tarihe malolmu$ endi$eyi biraz sonra tekrar hatırlıyaca-
%ız. Bunu $imdiden kaydetmek mecburiyetindeyim.

Demokrat Partinin !kinci Adnan Menderes Kabinesi Beyannamesini okuduk-
tan sonra, hattâ okumadan evvel, yalnız Kabine de%i$ikli%i ile yer yer efkârı umu-
miyenin tezahürlerine u%ramı$tır. Bir beyannamenin muayyen bazı noktalarını (Fi-
kir hürriyeti, vicdan hürriyeti ve nihayet kökü dı$arda olan te$ekküllerle muadele 
endi$esine dayanan noktasını) ele almak, bir taraftan da muhalefetteki arkada$la-
rımızın cevaplarını ele alıp Kalbine de%i$ikli%i dolayısiyle basma akseden veya etti-
rilen endi$elerle kar$ıla$tırıp tahlil etmek istiyorum. Hükümet programında yalnız 
bu noktaları ele alı$ının sebebi vardır.



Arkada$lar; bütün programlarda her noktayı yapabilmek için insan elemanına 
ihtiyaç vardır. !nsanı ise, asıl kafası, gönlü meydana getirir. Bu bakımdandır ki; De-
mokrat Parti Hükümetinin ele almı$ oldu%u programda vicdan ve tefekkür hürriye-
tini, kökü dı$arda olan cemiyetler meselesine verilen ehemmiyeti, hakikaten, i$le-
rin bir nevi omurga kemi%i gibi ele almak, bütün hâdiseleri bunun ı$ı%ında mütalâa 
etmek do%ru olur zannediyorum.

Muhterem arkada$lar, böyle bir mütalâaya giri$irken biz muhalefet ve muva-
fakat ba$tan a$a%ı bir nesil muhasebesi zorundayız ki; Fatih’ten, Genç Osman’dan, 
Müteferrika !brahim Efendiden, $u Frederic’ten yardım istiyen, fikir istiyen Üçün-
cü Mustafa’dan, onun o%lu Üçüncü Selim’den, !kinci Mahmut’tan ve ondan sonra, 
#inasi’lerden, Ali Süavi’lerden, Namık Kemal’lerden geçerek 1908 Me$rutiyetine, 
bizim nesillerimize kadar gelen büyük hasretin mânası üstünde bir an duralım.

Bu hasretin ifadesi: Terakki ve teceddüttür. Mensup oldukları cemiyeti yük-
seltmek istiyen bütün o idealistler nesli, hakikatte terakkinin, yenili%in hasretini 
çekmi$lerdir. Bu hasret $imdi adına (Cumhuriyet nesli) denen - muvafık muhalif 
- hepimize malolmu$, müspet ilme dayanan Batı medeniyeti hasreti de%il midir? 
Terakki, teceddüt derken bütün hürriyetlerin hasretini de içine alan bir hasretten 
bahsediyorum. Bu mânada, Fatih’in Bellini karde$leri getirmesi; Genç Osman’ın 
o güzel ıslahat te$ebbüsleri, Müteferrika !brahim’in bir !brahim pa$a, bir Üçüncü 
Ahmet bulması; Koca Ragıp Pa$anın devri bir Üçüncü Selim ve onun pe$inden ge-
len nesiller... Tesadüf olamaz. Ama 1908 Me$rutiyetinden sonra bile bir Gökalp’ın 
yeti$mesine ra%men, bu nesillerin istedi%i tam olarak ne formüle edilmi$, ne ger-
çekle$ebilmi$tir.

Bütün bu hasretin gerçekle$mesi bizim neslimize nasip olmu$tur. Galiba, bugün 
asıl üzerinde durulacak nokta budur. Bu nesillerden sonra bize, Millî Mücadelemize 
kadar gelen ve ondan evvelki Me$rutiyet neslinin Gökalp diliyle ifadesini bulmu$ 
olan bütün bu hasretler, görüyoruz ki, bizim neslimizi temsil eden büyük bir adam 
tarafından, dinamik bir $ekilde tahakkuk ettirilmi$ bulunmaktadır. Gökalp’in, im-
paratorluk içinde ya$amı$ olması yüzünden, biraz tezat, biraz tenakuz ile takdim 
etti%i muhte$em ideoloji sehpasını, aslında, bu millete maleden onu tereddütler 
içinden sıyırarak onu bir hayat ve dünya görü$üne temel yapan, bize sunan; he-
pimizi temsil etti%ine $üphe etmedi%imiz bu memleketin çocu%u Mustafa Kemal 
olmu$tur. Binaenaleyh üzerinde durdu%umuz noktayı böylece, aldı%ımız takdirde 
görüyorsunuz ki, bütün bu hâdiselerde bir milletin do%rudan do%ruya dayanma-
ya mecbur oldu%u “fikriyat” mündemiçtir. Bu fikriyatın üzerinde durmamaktır ki, 
birçok meselelerde, gerek içimizde gerekse dı$arıda, bizi yanlı$ tefsire sevketmek-
tedir. Bu fikriyatın temeli, aslında, iki çe$it kıymetlerle kendisini göstermektedir. 
Bu kıymetlerden bir kısmına müsaadenizle dinamik kıymetler dememiz do%ru ola-
caktır. Bu dinamik kıymetler millet hayatının muazzam bir kısmını ifade eder. Bu 
kıymetlerin müspet ilme dayanan Avrupa medeniyetini temsil etti%ini kabul etmek 
yerinde olur. Bu müspet ilimler kar$ısında, gene tarih ve nesiller boyunca, bütün 
bir milletin el birli%i ile yarattı%ı müstakar kıymetleri koymu$ bulunmaktayız. Bu 
ebedî kıymetler, tarih, co%rafya, dil din ve sanat gibi, bir milletin bütün çocukla-



rının el birli%iyle meydana getirdi%i kıymetlerdir. Ba$ınızı a%rıtmadan bu noktayı 
kesiyorum. Bu $ekilde bizim fikriyatımız muhalif, muvafık bütün kitleye ve bütün 
nesle aittir.

!smine inkılâp dedi%imiz, hakikat halde, biraz önce bahsetti%im dinamik kıy-
metler manzumesini bizim memlekette temelle$tirmek ödevini bizler, bir nesil ha-
linde, tek cephe olarak yerine getirmekte devam edece%iz.

Arkada$lar; ba$tan a$a%ıya kadar, dikkat buyurulacak olursa, temelini müspet 
ilme, Garp medeniyetine, aynı zamanda bütün bir milletin yarattı%ı esaslı kıymet-
lere dayandı%ımız bu görü$, bugün Demokrat Parti tüzü%ünde en mutena yeri al-
mı$ bulunmaktadır. Bunun dı$arıya akseden $ekilleri üzerinde durmaklı%ımız ve 
neresini iyi ve neresinin kötü tatbik edildi%ini gözden geçirmekli%imiz yerinde olur 
kanaatindeyim. Dı$arıya akseden ve burada muhalefetin sözcüsü a%zında ifadesi-
ni bulan ifadelerden $unu anlamaktayız: Diyorlar ki, Türkiye’nin bugün kar$ısında 
bulundu%u gizli te$ekküllerin ba$ında irtica gelir. !rtica “ümmili%in, bilhassa Tan-
rı korkusu ve din ba%lılı%ı damarından yakalanıp bir mistikle kaplanarak istismar 
edilmesidir.” Bu tarifi Yeni !stanbul Gazetesinde Falih Rıfkı Atay vermi$ bulunmak-
tadır. Yani mesele onlarca ümmili%e varıp dayanmaktadır.

Muhterem arkada$lar, demokrat arkada$larınız bu ümmilik hakkında ne 
yapmı$tır? Ümmili%i korumu$ mudur? Onu nur ve $uurla mübadelede kusur mu 
i$lemi$lerdir? Millî E%itimde en ileri hamle yapılmamı$ mıdır? Güzel sanatlar ve 
sporda (tereddütle ve kötü geçen bir devri) telâfiye yıldırım gibi ko$ulmuyor mu? 
Klâsiklerin tercümesini durdurmu$ mudur? Unesco’ya kapılarını bu kadar açan ve 
milletlerarası münasebetleri, üniversiteden Kore meydan harbine kadar bu derece 
geni$ bir $ekilde ele alan ba$ka hükümetimiz olmu$ mudur?

Ümmili%i kaldırmak yolunda, hükümeti ve partiyi, kötü ihtimaller ve yollar 
üstünde kontrol eden ve yol gösteren ve bir nevi altıncı devlet kuvveti ismini vere-
ce%imiz basına, bu büyük kuvvete, en büyük imkân ve hürmet gösterilmemi$ mi-
dir? Bir de muhalif arkada$larımız, bilhassa Faik Ahmed Bey, $unu söylüyorlar: “Biz 
temenni ederdik ki, Hükümet beyannamesinde matbuat hürriyetini tahakkuk etti-
recek bir ifade kullanılsın. Ve verilen her hangi bir hürriyet Yeni Ceza Kanunundaki 
telâkkilerle de%i$tirilmesin.”

Arkada$lar, Demokrat Parti Hükümeti, yeni tanzim edilmekte olan Basın 
Kanununun maddelerini matbuat müntesiplerine göstererek onların fikir ve 
mütalâalarını alacak kadar geni$ bir görü$lülük göstermedi mi? Böyle bir Hükü-
mete bu $ekilde itap yapılması icabetmez mi idi? (Soldan alkı"lar) Bunları da bizim 
ümmilikle mücadelemizin parlak misallerini ortaya koymaktadır.

Sonra, gene bize aynı muhalif yazar, yine aynı yerde irticadan bahsederken 
“ilk mekteplerin müspet ilim esasına dayatılması sayesinde irticaın önüne geçmek 
mümkündür” diyor. Arkada$lar, her iki Adnan Menderes Kabinesi programların-
da bu derece a%ır para durumumuza ra%men, Do%u illerinin, $imdiye kadar ihmal 
edilen, mübarek varlı%ını bilgisizlik belâsından korumak için yı%ınlarla ilkmektep 
açılması, hattâ üniversitenin temelini atmak meselesi yer almamı$ mıdır?



!lk mektep ö%retmenlerinin ve toptan ö%retmen kütlesinin üstünde duranlar 
kimlerdir arkada$lar? Komisyonlarda bu muallim kütlesini ba$lıba$ına bir mevzu 
olarak ileri süren onların yarına itimadını ve memleket hizmetinde gayretlerini 
te$vik ve takviye edenler kimlerdir? Muhalif arkada$larımız bunları, katıldıkları 
komisyonlarda, görüp bu güzel te$ebbüslere $ükranla i$tirak etmemi$ler midir? 
(Alkı"lar) 

Netice itibariyle, ö%retmen kaderinin daha âdilâne ve insanca $artlar içinde 
geçmesini sa%lamak suretiyle ö%retmenin, nesli yeti$tirmenin Türkiye’mizde ger-
çek meyvelerini vermesini emniyet altına almak istiyenler Demokrat arkada$ları-
nız de%il midir? Okuma yazma bilen köylülerimizin askerlik müddetini azaltmayı 
dü$ünüp teklif edenler, demokratlar olmadı mı? Bütün bunları sa%lıyabilen bir nes-
lin irticadan korkusu olur mu? Keza, Meclis Komisyonlarında aylardır çetin mü-
naka$alarla üzerine e%ildi%imiz 141, 142’nci maddeler, bize do%rudan do%ruya bir 
itap olarak mı anı !malı? Bu maddeler, “$imdi söyliyece%im üzere irticai önlemek 
için, kökü dı$arda olan cereyanlara lâyık oldu%u cevabı vermek için Demokrat Par-
tinin memleket çocuklarına getirmi$ oldu%u imkânlardan bir kısmıdır. Bütün bu 
hâdiseleri göz önünde tutan Demokrat Parti mensubu arkada$lar, muhalefetten 
cidden daha farklı bir nokta-i nazar dermeyan etmesini beklerler.

Bir taraftan en geni$, kesin bir hürriyet istenmektedir. Arkada$lar, beyanna-
meyi dinlerken bunu sezmemeye imkân yoktur. Ba$tan a$a%ı tam bir hürriyet is-
tenmektedir.

Amma öte yandan en basit bir zabıta vakasının inkılâp ve rejim meselesi yap-
mak bundan da Demokrat Hükümetin göz yumma siyaseti mânasını çıkarıp yay-
mak parti mücadelesinde vatan menfaatini, vatan birli%ini tamamiyle ihmal etmek 
olmaz mı arkada$lar? (Soldan alkı"lar bravo sesleri).

Muhalefetin cevabi beyannamesinde Faik Ahmed Barutçu arkada$ımızın hür-
metle kar$ıladı%ım yapıcı zihniyetli ifadelerini ve hakiki hüsnü niyetini bu muha-
lefet yayınları ile yanyana getirdi%imiz takdirde endi$e verici vaziyette bulmamak 
mümkün mü?

Biz de (Bernardin de Saint - Pierre) le birlikte diyoruz ki, hakikati bulmak 
için aklı selim ile aramak lâzımdır. Hakikati bulmak için selim bir kalble aramak 
lâzımdır. Hakikati bulmak istemiyenler hakikati bulamıyacaklardır. Siyasi hayatta 
da bunu böyle ele almak lâzımdır. Yani do%ruyu görmeyi istemek hakikati bulmak 
endi$esi ile i$e ba$lamak lâzımdır.

Meselâ bir muhalif gazete, Atatürk “ün büstüne kar$ı i$lenen tecavüzü “!çtimi 
hazımsızlıktan do%an bulantı arazı” diye ele alıyor, bundan da Demokrat Hükümeti 
sorumlu tutmak istiyordu. Ak$am, Böyle bir “bulantı arazı” varsa bundan, dokuz 
aylık Demokrat. Parti iktidarı mı mesul tutulmalıdır? Demin arzetti%im gibi me-
sele hepimize aittir. Suç yapılan inkılâpların bir türlü sa%lam bir fikriyata istinat 
etmemesinden ileri geliyor. Bunda da külfeti ve i$i olanların suçu yok mudur? Biz 
bu meselede, hakikaten, inkılâpları sindirme ve yerle$tirme te$ebbüsünün kifa-
yetsizli%ine inanıyoruz. !nkılâplasın durultulmamasını büyük bir kabahat olarak 



kabul ederiz. Bize emanet edilen inkılâplar yanlı$ anla$ılmı$sa, mütefekkirleriyle, 
siyasi cihazlariyle eski arkada$larımızın sindirmemeleri, millete maletmemeleri bir 
kabahattir. Bu kabahatin $imdi zabıta vakalarında beliren hazımsızlı%ın acısını acı 
acı hepimiz çekiyoruz. Ama bunun günahını Demokrat Hükümet de%il, müsaade 
etsinler de, bütün bir nesil olarak, kendilerinin idare etti%i devirde yeti$ti%imiz için, 
hepimiz üzerimize alalım, (Alkı"lar).

Arkada$lar, inkılâbımızın büyük vasıflarından birisi lâikliktir. Klerikal âlemin 
Devlete musallat olması meselesidir.

Bizden evvelki arkada$lardan bazıları inkılâbı derinli%ine yerle$tirmek, irtica 
i$ini önlemek zaruretini duymu$lardır. Bazı arkada$lar bu duyduklarını, !mam, 
Vaiz kurslara, ilk mekteplerde ihtiyari din dersleri ve iptidai, ba$tan savma bir !la-
hiyat Fakültesi kurmakla ifadelendirip ele almı$lardır.

Biz ne yaptık arkada$lar? Dostlarımızın bize devrettikleri bu meseleyi daha 
dikkatli ele aldık. Biz o vakit onlara irtica mı yapıyorsunuz dedik? (Soldan bravo 
sesleri).

Biz minnetle bunu ele aldık ve daha esaslı bir $ekilde üzerinde durarak ilkokul-
larda din dersinin verilmesi zaruretini tesbit ettik. Bunu niçin aleyhimizde kulla-
nıyorsunuz arkada$lar? aleyhimize kullanılan böyle bir meseleden dolayı bize kar$ı 
yazı yazanların a%ızlarını niçin yırtmıyorsunuz? Bir devlet ki ba$tan a$a%ıya kadar 
ilkö%retimi mecburi kılar ve di%er taraftan der ki: Din terbiyesi serbesttir. Bu dev-
let tenakuz içindedir arkada$lar. Esasen kendi eline almı$ oldu%u çocuklara ba$ka 
kimseyi müdahale ettirmiyor; bu çocuklara ailenin din terbiyesi vermeye zaman ve 
imkân kalır mı? Kaldı ki, din terbiyesi orta tahsilden sonra verilemez. Orta tahsil-
den sonra müspet ilimle temasa gelecek olan çocuklarda, din terbiyesi denen hissin 
te$ekkülü zordur. Bu itibarladır ki, din terbiyesini ba$ka milletlerde ilkokullarda ve-
rirler. Ba$ka milletler bu tecrübeleri iki yüz sene evvel geçirdikleri için, bizim $imdi 
içinde bulundu%umuz endi$eleri artık duymaları onlar için varit de%ildir. Halbuki 
biz bu mevzuları yeni ele aldı%ımız için kendi bünyemize en uygun gelecek çareyi 
aramaktayız. Bunun en iyi çaresi ilk tahsilde çocuklara bu terbiyenin verilmesidir. 
Onun için bizden önceki arkada$larımız, ihtiyarî olarak bu vecibeyi tahmil etmi$-
lerdir.

Bu bakımdan bizi niçin itham ediyorlar? Biz onların takibetti%i bu i$te kendile-
rine te$ekkürden ba$ka bir $ey söyliyecek de%iliz. Kendilerinden de, bu yolda takdir 
ve takviye beklerdik.

Di%er taraftan, arkada$lar, $unun üzerinde duralım. Bütün bir milletin mutlak 
ço%unlu%unun Müslüman Türklerden meydana geldi%ini görmek, bir taraftan da bu 
unsuru aslî ve dinlerin emretti%i tabiî bilgileri ö%retmemek ne aklın, ne vicdanın, ne 
de modern devlet demokrasi anlayı$ının içine sı%ar. Bunu inkilâba bir $ikâyet ve si-
tem gibi söylemiyorum, sadece bir ilim adamı gibi realiteyi tesbit, takdir ediyorum, 
!nkılâbın ilk anlarında büyük bir çekinme ve aksülamellerden korkma yüzünden, 
son derece $iddetli baskı yüzünden din meselesinin halk terbiyesine ait tarafı felce 
u%ramı$tır. Din kelimesini a%zına alamamak, ibadetini serbestçe yapmaktan çekin-



mek yüzünden köylerimizde ölüyü yıkıyacak hoca bulunmaz olmu$tu. Bin netice 
din mevzuu cahillerin, kulaktan dolma bilgi ile hareket edenlerin elinde kalmı$tır. 
Normal olarak i$lemiyen din duyguları ile tarikatlar meydana gelmi$ ve memleke-
tin maneviyatı gizli tarikatların eline dü$mü$tür. Siz çok iyi takdir edersiniz ki, bu, 
tarikatlar denen mesele, gizlili%e dayanır. Nerede açıktan açı%a hâdise yoksa nerede 
hürriyet yoksa elbette ki, orada gizlilik olacaktır. Bunu önlemek, onun $errinden bu 
memleketi korumak için bu meselenin açık olması, Dünya yüzüne çıkması, hürriyet 
alanına çıkması lâzımdır, i$te bizim nokta-i nazarımız. (Sa!dan, soldan alkı"lar).

Demokrat Partinin $imdi yer yer sorguya çekip $eyhlerini hapisaneye yolladı-
%ı bu tarikatlar tasavvur edersiniz ki, muhterem arkada$lar 9 ayda türememi$ ve 
kök salmamı$tır. Tek parti zamanında bu hali gören Türk aydınlarının imam-vaiz 
kursları da ele almı$ bulunuyoruz. Bunun için bizi niçin itham ediyorsunuz arka-
da$lar? (itham eden yok sesleri) Ben, derinli%ine alıyorum meseleyi. Din i$ini yobaz-
ların eline bırakmamak hususunda bizden evvelki arkada$larımızın temiz ve esaslı 
te$ebbüslerini, biz biraz acemi ve biraz seviyesiz bir halde bulduk. Demek istiyorum 
ki, Kurulan ilahiyat Fakültesini hakikaten çok peri$an bir halde bulduk. Bir gün bu 
muhterem Meclise bu hususta esaslı izahat verece%im. Bu fakülte nasıl peri$an bir 
haldedir, bu noktaya i$aret edece%im. Onun için bu fakülteye biz Demokrat Parti 
Hükümeti olarak ehemmiyet veriyoruz. Büyük Meclisin Bütçe Komisyonunda sırf 
fakülte dekanının anlayı$sızlı%ı yüzünden hiçbir $ey istemiyorum, her $ey tamam-
dır, gibi sözleri yüzünden bir tahsisat verilememi$ti. Fakat yüksek heyetiniz 20 bin 
lira gibi munzam bir tahsisatı bu fakültenin tealisi için kabul etmi$tir. Böylece, ir-
ticai önliyecek çarelerin ba$ı olarak, bütün bizim neslin ele aldı%ı ilahiyat Fakültesi, 
yani din. âlimi yeti$tirmek meselesinde ne kadar salâhiyetle ve ehemmiyetli bir $e-
kilde duruldu%u meydandadır. Demokrat Parti ve Hükümeti bu gibi esaslı meselele-
ri böyle prensiplere ba%layıp halletmeye çalı$ırken, bu realiteler bu gayretler ortada 
dururken, bizi niçin itham ediyorlar, bilmiyorum ?

Demokrat Parti ve Hükümeti böyle yaparken, hem mutlak ço%unlu%u Müslü-
man Türk olan halkımızın emrine, arzusuna uymakta, hem aklın ve vicdanın sesine 
itaat etmektedir. Böyle bir mekanizmaya, irticai körüklüyor iftirasını yapmak ve 
muhalif ba$ında gördü%ümüz $ekilde yaymak, bize çok haksız görünüyor. Emrine 
ve arzusuna diyorum, rica ederim, bir yerde ki mutlak ekseriyet Türk ve Müslü-
mandır; onun i$iyle alâkadar olmıyan (yani, af buyurun, !slâmî bütün i$leri tatbik-
ten vazgeçmi$ olan yani namaz kılmayan, oruç tutmıyan ve saire yapmıyan, bütün 
bu meselelere arka çevirmi$ olan, pratikan Müslüman olmıyan) insanlar, nasıl is-
tersiniz ki bu büyük kitle ile iman etmi$, mümin kitle ile aynı dü$ünsün? Elbette 
dü$ünemezler. Bütün mesele buradan gelmektedir. Bir tarafta inanan bir kitle var: 
Unsuru asli; di%er tarafta Müslümanlık $artlarını unutmu$ küçük bir ekalliyet var. 
Bu küçük ekalliyeti küçümsemiyorum; bunların münevver, hür kafalılı%ını hürmet-
le kar$ılıyorum. Yalnız kabul buyursunlar ki, inanan muazzam ekseriyete tahak-
küm etmek kendilerinin hakkı de%ildir. (Soldan, bravo sesleri, sürekli alkı"lar).

Aslında, matbuatımızın, üzerinde iftiharla durulacak noktası, son birkaç hafta 
içinde irtica konusu üzerinde durması, birle$mesi ve bunun üzerinde akla gelmiye-



cek kadar hassas davranmasıdır. Türk matbuatı bu hassasiyetinden dolayı bir gün 
iftihar kayna%ı olacaktır. Niçin ona övünç kayna%ı diyoruz

Arkada$lar; yeni Türkiye’nin büyük vasfı daha önceki rejimlerin tereddütleri 
içinde bıraktı%ı, çünkü $imdiye kadar tezat, tereddüt, korku içinde gördü%ü me-
seleleri tasfiye etmi$ olmasıdır. Bunun ba$ında din ile dünya i$ini ayırma gelir. Bu 
ayırma sayesindedir ki, müspet ilim, Türkiye’de bütün ö%retme ve terbiye etme sis-
teminin temelini kurmu$tur. Bizden bu müspet ilim zihniyetini, metodunu alacak 
olan her te$ebbüsü, yeni Türkiye için gerçekle$tirmek istedi%i büyük hamalesiyle 
suikast telâkki bilmekteyiz. Bu müspet ilim zihniyeti ve metodu bizde bulunduk-
ça Türkiye’ye verece%imiz $ey ve Türkiye’de çözemiyece%imiz mesele yoktur. !rtica 
bizde: !$te bu ilim zihniyetine ve metoduna verilen sevgisizliklerin, sokak tecavüzü 
veya ihtilâl haline gelmesi, gelmeye te$ebbüsüdür. Biz irticayı böyle anlamaktayız. 
Bu mânada irticai nerede bulursak onu bo%mak vazifemizdir. !$te Türk matbuatı-
nın bu konu üzerinde birle$mesini, bu görü$ledir ki, nimet ve övünç kayna%ı gibi 
alıyoruz. Türk basını ile partimiz arasında bu noktada ihtilâf yoktur. Olmasına 
imkân da yoktur. Ancak, Türk basınından bir kısmı Demokrat Hükümetin vicdan 
hürriyetine verdi%i mânayı ve yeri fazla bulur gibi davranmaktadır. Meselâ 30 Mart 
tarihli “Yeni !stanbul” Gazetesinin, Türk basınının tehlike sandı%ı $eyler üstünde 
$iddetle ve ısrarla durmasını bir uyarma saydı%ımız için davranı$larına bu anlama-
da minnetarız. Fakat, uyarma sınırını geçip demokrat hükümetin inkılâplara ver-
di%i mânalar, onları benimsemesinden, onların korunmasından $üphe ve netice 
olarak itham eler tavrını almasını, ıstırap verici bir haksızlık sayıyoruz.

Gene bir muhalif gazeteci dost, “Vicdan hürriyetinin vicdansızlara hürriyet 
vermek olmadı%ını” söylüyor. 21 milyon içinde, $öyle toptan kimin vicdansız, ki-
min vicdanlı oldu%unu söylemek hakkını nerede buluyor? 21 milyon içinde, insan-
ların yüzlerine bakarak vicdanlı veya vicdansızı ayırmak mümkün müdür? Bu $ekil-
de dü$ünmek ve Reisicumhura kadar açık mektuplar yazmak neyi halleder

Üzerinde dikkatle durmak istedi%im nokta budur: Vaka yoktur. Vakaya kar$ı 
ise kanunlarımız vardır. Bu kanunları hangi hâdise kar$ısında tatbik etmedi%imizi 
lütfen gösterir misiniz? Ortada, izah etti%im $ekilde suç yok, ba$ka bir $ey yok, 
buna ra%men itham ediyorlar ve itham etmememizi istiyorlar. Kendilerini istedik-
leri gibi dü$ünüp yazmakta serbest bırakıyoruz. Ancak kendileri de bize lütfetsin-
ler, kendi metotlarımıza göre vakalar üzerinde duralım, deminki tarifimize göre 
hareket edelim.

!rtica meselesi üzerinde aynı gazeteci; Demokrat Hükümetin münferit hare-
ketlere irtica demedi%ini, aleyhimizde imalarda bulunarak yazmaktadır. Münferit 
hareketlerin irtica sayılmaması veya ceza görmemesi diye bir $ey yoktur. Ancak; 
alınmasını sokak mitinglerinin vayveylâ halinde istedi%i tedbirlerin böyle münferit 
vakalara, sorumlu hükümet tarafından tatbik edilip edilmemesi vardır. #urasını da 
ilâve edeyim ki, aynı muhalif gazeteci: “Zamanımızın bütün hukuk sistemleri; ima-
na, mezhebe göre de%il, fiile göre, suça göre hüküm vermektedir.” diyor.



Arkada$lar; i$te bizim yaptı%ımız $ey! Bizde fiile göre, suça göre, hareket ha-
line geçmi$ hâdiseye göre, veya maksatlar sezilince - yine kanun içinde - hareket 
ediyoruz. Yoksa kafasının içinde falan dü$ünce var olabilir diye, ke$fedemedi%imiz 
$eyden dolayı, cezaya geçemeyiz. Bunun için Hükümeti itham etmekten kendimizi 
alıkoyuyoruz.

Arkada$lar, itiraf edeyim ki, bizim hürriyete verdi%imiz mâna hiçbir zaman 
anar$i de%ildir. Büyük Millet Meclisinin halletti%i, halledece%i, veya halletmeye 
ba$ladı%ı $eyleri, sokak mitingleri ile halletmeye çalı$anları, $u mü$kül zamanlarda 
bize empoze etmek istiyen hareketleri terviç etmiyoruz. (Alkı"lar) Bu hususta Goet-
he ile beraberim. Goethe ne diyor? Diyor ki, “Birgün bana zulüm ile anar$i arasında 
tercih yapma hakkı verilmi$ olsa, ehveni $er olarak, ehven belâ olarak zulmü tercih 
ederim.;” Goethe’nin bunu bu mânada almasının hikmeti $udur:

Âmme nizamını muhafaza etmek, böylece hürriyet dedi%imiz ve ahlâkın, dinin 
ve bütün insanlı%ın temeli telâkki etti%imiz nimeti korumak, anar$iyi önlemekle 
mümkündür. Bunun için Goethe anar$iyi zulümden daha büyük bir belâ buluyor.

Sokak hareketlerine, mitinglerine kar$ı aldı%ımız cephenin hakiki mânasını 
burada almak lâzımdır. Böyle hareket eden Hükümetin muvaffakiyeti için onunla 
beraber oldu%umuzu söylemekten çekinmiyoruz.

Muhterem arkada$larım; sizleri daha fazla yormak istemiyorum. Yalnız $u son 
dü$üncelerimi bilhassa muhalefet arkada$larımıza hediye edece%im:

Dünyada fertler ebedî bir $ey midir? Ferde nazaran ebedi olan millettir. 300 
sene önce ya$ıyanlar arasından kimler sa% kalmı$tır? Hepsi ölmü$tür. Selçuklular, 
Osmanlılar ölmü$tür, hepsi ölmü$tür. Ama Türk Milleti ebedîdir. Türk Milleti ya-
$amaktadır. Bugün biz varsak, iyili%i, kötülü%ü ile dünün Türkleri, bizden öncekiler 
var oldu%u için varız.

Arkada$lar, biz $unu yapıyorsak, $u faydalı i$i yaratıyorsak, bizden önceki-
ler $unu veya bunu yapmı$tır; biz de onlara dayanarak yapıyoruz, demektir. Bu 
mânada bizler nesillerimizi Büyük Türk ve insanlık tarihinin içinde birbirimizi 
tamamlıyan geni$ dalgalar halinde görmekteyiz. Siyasi hayatta hangi parti olursa 
olsun, daima halef ve selef olaca%ımızı, büyük milletimizin ve insanlı%ın emrinde 
birbirimizin yaptı%ım tamamlıyarak devam edece%imizi unutmamak vazifemizdir. 
O zaman tenkidlerimiz yapıcı olur. Ve o zaman insanlı%ı büyük ve mübarek kilit ta$ı 
olan milletimize lâyık evlâtlar oluruz.

Biz, bundan sonraki siyasi hayatımızın bu türlü devamını özliyen, o yolda çalı$-
mak istiyen dostlarız, arkada$lar. (Soldan bravo sesleri, sürekli alkı"lar)

BA$KAN — Osman Kapani.
OSMAN KAPAN" ("zmir) — Muhterem arkada$larım; muhalefet adına konu-

$an Sayın Faik Ahmed Barutçu arkada$ımızın hükümet beyannamesi hakkındaki 
cevabını dikkatle dinledik.

Arkada$lar; $unu ifade ve itiraf etmek icabeder ki, $imdiye kadar muhalefetten 
bu kadar objektif, bu kadar tahrikten uzak ve bu kadar hüsnüniyet çerçevesi içinde 



bir konu$ma ve Hükümet beyannemesine verilmi$ bir cevap dinlemedik. Bu; mu-
halefet saflarında ve bilhassa grupta bulunan arkada$larımızın artık hakikî vazife-
lerinin ne oldu%unu anlama yolunda olduklarına ve artık bundan sonra kendilerini 
buraya gönderen insanların Demokrat Parti iktidarını tahrik etmek de%il, ancak 
onun yaptı%ı i$ler üzerinde nokta-i nazarlarını söylemek ve müspet tenkidler yap-
mak için vazifelendirilmi$ olduklarını anladıklarına bir delil te$kil eder.

Arkada$larım; Faik Ahmed Barutçu arkada$ımızın hakikaten bir çok nokta-
larda benim de i$tirak edece%im, meselâ dı$ politika bahsinde hemen hemen ta-
mamen i$tirak etti%im konu$maları arasında bir iki nokta var ki, onlar üzerinde 
durmak mecburiyetindeyim.

Konu$ma sırasında, gerçek demokrasilerde parti idaresi ile devlet idaresi bir-
le$tirilmez, diyor.

Arkada$lar, parti idaresi ile devlet idaresinin birle$tirilmemesindeki mânayı, 
parti ba$kanı aynı zamanda Hükümet ba$kanı olamaz $eklinde anlamak lâzımdır.

Halbuki bu, garp demokrasilerinde kendilerinin iddia etti%i gibi cereyan etme-
mektedir. Bilâkis birçok yerlerde bu $ekilde olanlar bulundu%u gibi, bunun aksi $e-
kilde kurulmu$ olan demokrasiler de mevcuttur. Garp demokrasilerinin bir ço%un-
da Hükümet ba$kanları ayni zamanda parti ba$kanlı%ını da üzerlerinde ta$ırlar. 
Sebep de $udur: Çünkü partinin mesul kademelerinde bulunan insanlar do%rudan 
do%ruya o partinin sevk ve idaresinden mesul oldukları için, onların parti progra-
mını tatbik etmek bakımından da mesuliyetin en yüksek kademesinde bulunmaları 
kadar tabiî bir $ey olamaz. Buna !ngiltere’den misal vermek mümkündür. Hattâ 
öyledir ki, bazı ba$vekiller ba$vekil olduktan sonra parti ba$kanı olmu$lardır. Buna 
Çorchill’i misâl göstermek mümkündür. !kinci Dünya Harbi sırasında böyle olmu$-
tur. Bugün bir çok demokratik usullerle idare edilen Avrupa memleketlerinde par-
ti ba$kanlarının bir Ço%u, ayni zamanda Hükümetin mesuliyetini deruhde etmi$ 
kimselerdir.

Arkada$lar, bizim vaktiyle iddia etti%imiz $ey, gayrimesul olan Devlet Ba$kan-
lı%ı ile parti ba$kanlı%ının ayni kimsenin uhdesinde toplanmaması idi. Nitekim rei-
sicumhur intihabı yapılır yapılmaz derhal parti ba$kanımız istifa etmi$ ve bugünkü 
gayrimesul hüviyetine bürünmü$ bulunmaktadır. Binaenaleyh bugün Demokrat 
Parti Hükümetinin ba$ında bulunan zatın ayni zamanda Demokrat Partinin Ba$-
kanı olarak kalmasında demokratik zihniyet, demokratik icaplar bakımından hiç 
bir zaman bir aykırılık yoktur. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek ve hattâ mümkünse 
nokta-i nazarlarını tashih etmek isterim.

Arkada$lar, partiler arasındaki münasebetlere i$aret buyuran Faik Ahmed Ba-
rutçu -ki muhalefet adına konu$uyor- hakikaten bir hüsnü niyet ifade etti. Bana 
öyle geliyor ve $una kat’iyetle eminim ki, $u hürriyet mabedi içinde, $u millet dert-
lerinin konu$uldu%u, de$ildi%i bu kürsüde söz alan hatipler ve onu dinliyenler ara-
sında parti münasebetlerinin daha iyi bir zemin üzerinde, daha iyi bir inki$af içinde 
ileriye do%ru gitmesini arzu etmiyen bir tek insan mevcut de%ildir. Bilhassa grup 



içinde bulunan muhalif arkada$larımıza kar$ı karde$ane hisler beslemekten geri 
kalmamaktayız.

Partiler arasındaki münasebetleri arzu etmiyen ve yine parti arasındaki mü-
nasebetlerin memleketin hayrına do%ru daha iyi geli$meyi arzu etmiyen insanlar 
var mıdır?

Arkada$lar; bir vakıa olarak $unu kabul etmemiz lâzımdır ki; bugün Sayın Ba-
rutçu arkada$ımızın burada yapmı$ oldu%u konu$mayı tasvip etmiyecekler daha 
ziyade kendi partileri arasında bulunabilir (Sa!dan asla sesleri).

Sayın Faik Ahmet Barutçu arkada$ımız burada güzel bir konu$ma yapar ve 
dı$arıya çıkar. Kendilerini milleti temsil etmek ve ona hizmet etmek $erefinden 
mahrum bırakılmı$ olanlar, milletin gözünde Demokrat Partiyi kendi kalıplarına 
döktükleri hakikatlarla küçük dü$ürmek istiyenler tarafından sistemli bir $ekilde 
yapılan konu$malar ve yazmalar suretiyle burada uyandırılmı$ olan iyi havanın, iyi 
atmosferin ertesi gün onlar tarafından ve organları vasıtasiyle, hattâ parti kademe-
sine mesuliyet derpi$ etmi$ olan kimseler tarafından bozulması i$ten bile de%ildir. 
Bu daima böyle olmaktadır. Yarın, öbürgün göreceksiniz, bugün Faik Ahmet Barut-
çu arkada$ımızın burada yapmı$ oldu%u müspet konu$mayı teker teker çürütecek-
lerdir. Bundan elde edilecek faydaları bir çırpıda yok edeceklerdir.

Arkada$lar; gönül arzu eder ki, burada yer ve vazife almı$ arkada$lar, milletin 
bizlerle beraber hakiki mümessilleri olan bu temiz milletvekilleri muhalif arkada$-
larımız; dı$arıdaki erkânı harbiyelerinden gelecek olan telkinlere kulaklarını tıka-
sınlar ve ancak vicdanlarının sesine kulak versinler ve burada yaratılmı$ olan sami-
miyet havasını hep beraber devam ettirmek imkân ve fırsatını bize vermi$ olsunlar. 
(Soldan bravo sesleri).

Arkada$larım, bu mevzu üzerinde daha fazla, duracak de%ilim. Yalnız organ 
olarak meydana çıkmı$ olan bir gazetede bilhassa parti liderleri tarafından yapılan 
sistemli ne$riyat kar$ısında biz milletvekillerinin Meclis içinde ba$ka, Meclis dı$ın-
da ba$ka dü$ünmemize imkân olamaz. Muhalefet hakkında burada iyi not verirken 
buradan çıktıktan sonra dı$arıda yapılan faaliyetle ba$ka türlü dü$ünmemiz ve bu-
nun arasında bir muvazene noktası bulmamız imkânsızdır. Gönül arzu eder ki, bu-
günkü hava ile ortaya çıkmı$ olan muhalefet, bunu dı$arıda da aynı suretle millete 
aksettirsin ve Millî birli%e her zamankinden daha fazla olan ihtiyacı, bu Millî birli%i 
te$kil eden esasları hep birlikte konu$mamıza imkân versin.

Arkada$lar; baharın geldi%i bugünlerde Sayın Faik Ahmet Barutçu arkada$ı-
mızın muhalefet adına yapmı$ oldu%u konu$masında bir siyasi bahar havasının 
müjdesini sezmekteyiz ve ümit ediyoruz ki, bu siyasi bahar havasının vermi$ ol-
du%u tatlı meyveleri, muhalif ve muvafık, hep beraber toplamak imkânını bulalım. 
(Alkı"lar).

BA$KAN — Oturuma 15 dakika ara veriyorum.

Kapanma saati: 17.45



"K"NC" OTURUM
BA"KAN — Refik Koraltan

KÂT!PLER: Füruzan Tekil (%stanbul)
Muzaffer Önal (Tokad)
Açılma Saati: 18.05

BA$KAN — Oturum açılmı$tır. Söz Manisa Milletvekili Muzaffer Kurbano%-
lu’nundur.

MUZAFFER KURBANO%LU (Manisa) — Muhterem arkada$lar, Hükümet 
beyannamesi dolayısiyle Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Faik Ahmed Barut-
çu yazılı cevabında birçok meselelere temas etti. Fakat bütün bu meselelerin altında 
Cumhuriyet Halk Partisi te$ekkülünün umumi nokta-i nazarı olarak memlekette 
ciddî ve vakur demokrasinin inki$afı ve bütün partiler münasebetlerinin zarureti 
gizlidir. Bu suretle beyannamenin cevabı olarak hazırlanmı$, olan yazılı beyanatın-
da en ehemmiyetli konu, dar mânasiyle, muhalefetle iktidarın münasebeti konusu 
oldu. Ancak muhterem arkada$larım, bu bahiste benden evvel konu$an arkada$-
lar bu münasebetin hakikaten bugün ciddiyet ve ehemmiyetinden hiçbir $ey kay-
betmedi%ini ve her gün biraz daha ciddiyet ve ehemmiyet kazanmakta oldu%unu 
anlattılar. Ben $unu hemen tebarüz ettirmek isterim ki, bu sözleriyle hâdiselerin 
sebepleri üzerinde de%il, neticeleri üzerinde konu$tular.

Sayın Muhittin Erener, bizim muhalefet anlayı$ımızla bugünkü muhalefetten 
ne kastetti%ini söyledi ve bunun çok farklı tezahür etmekte oldu%unu tebarüz et-
tirdi.

Osman Kapani arkada$ımız da, Faik Ahmed Barutçu’nun çok iyi niyetlerle ve 
gayet güzel bir anlayı$la konu$tu%unu, fakat muhalefetle iktidarın münasebetleri-
ne dair olan bu sözlerin, yarın bu kutsî binanın dı$ında, ba$ka türlü sebeplerle ve 
çe$itli maksatlarla asıl iyi niyetlerinden sıyrılaca%ım ifade etti.

Demek ki, bugün bu memlekette demokrasinin ciddî mânada inki$afını temin 
edebilmek için her $eyden evvel muhalefetle iktidarın anla$mazlıklarının hakiki se-
bepleri üzerinde durmak, yani Faik Ahmed Barutçu’nun çok güzel ifade etti%i ve 
onun ifade etmedi%i bazı hakikatleri burada ifade etmek zamanı gelmi$tir. Arka-
da$lar.

Muhterem arkada$larım, yalnız Cumhuriyet devrinde bu memleketin heyeti 
içtimaiyesi muhalefet adına mahiyetleri ve tarzı te$ekkülleri ve maksadı te$ekkül-
leri itibariyle çe$itli manzaralar arzetmektedir.

1946 yılına kadar bu memlekette muhalefet adına her türlü te$ebbüse o günkü 
iktidarda bulunanlar ve 30 yıl devam eden sistem için devam edenler ate$ten göm-
lek olarak bakmı$lardır, her hangi bir kimsenin muhalif olması onu âdeta damgalı 
bir insan mevkiine dü$ürmü$tür. Bu telâkki altında yeti$mi$ olan, bu telâkki altın-
da memlekette bir terbiye tesisi mecburiyetini hisseden ve bunu menfaatleri ica-



bı telâkki eden insanların muhalefetten ne kasdettikleri kolaylıkla anla$ılıyor. Biz 
1946’dan sonra, eskiden beri iktidarı sürüp götüren bir te$ekkülün muhalefet anla-
yı$ında; sihirli bir de%nek dokunulmu$ gibi hemencecik dü$ünü$lerin, kanaatların 
de%i$ece%ine ihtimal vermiyorduk. Nitekim be$ yıllık, Demokrat Parti tarafından, 
me$ru nizam, ciddî ahlaklı bir muhalefet için mücadele edildi%i devirlerde dünün 
iktidar partisi, son dakikaya kadar eski yılların kendisine temin etmi$ oldu%u terbi-
ye yüzünden vehimler içinde kıvrandı. !$te 1946 ile 1950 yılları arasında muhalefet 
anlayı$ını bir türlü tashih edemiyen, edememi$ olan eski iktidar ve bugünkü muha-
lefetin, iktidarı nasıl mü$ahede etti%ini esaslı bir surette tebarüz ettirmek zarureti 
vardır.

Arzettim arkada$larım; 1946-1950 yılları arasında muhalefeti vehimleriyle 
mü$ahede eden ve ona göre izahlar yapan o günkü iktidar, 1950 den yani iktidar-
dan dü$tükten sonra muhalefeti ihtibaslarla yürütmü$tür, binnetice vehim yerini 
ihtibaslara terketmi$tir. Bunun gerisinde de mevcut ehrami sistemiyle muhalefeti 
devam ettirmektedir. Fakat bütün bu halisane izahlar da yarın için bize ümit vermi-
yor (Soldan alkı"lar). Bu ihtibaslar ve bu ehrami sisteme ra%men muhalefetin $urada 
dinledi%imiz yazılı beyanatı bize bu husustaki temennilerimizi nazara alarak yeni 
bir reforma gitmekte oldu%u fikrini vermiyor. E%er bu beyanat, C. H. P. muhalefeti 
adına maksat ve te$ekkül sebebi olarak yeni bir reforma gitmekte olduklarının ifa-
desi ise bu sebepleri bu suretle izale etmeleri halinde iktidarı angaje etme%e lüzum 
yoktur. !ktidar hizmetlerindedir.

Arkada$lar, maruzatım bundan ibarettir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sol-
dan, bravo sesleri).

BA$KAN — Selim Ragıp Emeç (Bursa), buyurun.

SEL"M RAGIP EMEÇ (Bursa) — Milletin Aziz Vekilleri! Bugün burada mev-
zuubahis olan !kinci Adnan Menderes Hükümetinin Huzurunuza getirmi$ oldu%u 
program üzerinde muhalefet partisinin ortaya koymu$ oldu%u nokta-i nazarı ce-
vaplandırmak de%il, bizatihi bu programın bizce yani Demokrat Parti Milletvekil-
lerince kabili kabul olup olmadı%ı, yani tarafımızdan desteklenecek bir vesika olup 
olmaması esasında mündemiçtir.

Aziz Milletvekilleri! !kinci Adnan Menderes Kabinesinin programının ilk sahi-
felerine baktı%ımız zaman bu programın temel hatlarının bir noktaya istinadetti%i-
ni dikkatle ve memnuniyetle görürüz.

Bu nokta; Hükümetin hürriyet, telâkkisi hakkındaki açık beyanıdır. Bu hürri-
yet, matbuat hürriyeti hakkındaki nokta-i nazarının ifadesi ve bu hürriyet esasının 
hürriyetlerin temeli alarak mütalâa edilmi$ olmasıdır. Bu mütalâa ba$lı ba$ına vic-
dan, hürriyetine, cemiyet nizamının serbest inki$afına Hükümetin verdi%i ehem-
miyeti göstermesi bakımından bütün icraatının müeyyidesini ifade eder. O bakım-
dan ben kendi hesabıma, sanıyorum ki cümleniz de benimle beraber, bu programın 
tahakkuk edebilece%ine ve müeyyidesinin en kutsal esasları ta$ımakta oldu%una 
inanmakta bulunmaktayız.



Adnan Menderes Hükümetinin kar$ımıza getirmi$ oldu%u bu program önünde 
gönül isterdi ki, muhalefet partisi, yine çok yumu$ak olan ifadesiyle, matbuat hür-
riyetine kar$ı Hükümetin bir cephe alır vaziyette oldu%unu belirtmeye kalkmasın. 
Biliyorsunuz ki, Demokrat Parti Hükümeti i$ ba$ına geldi%i vakit, bu memleket, 
kendi eserleri olan, a%ır bir Matbuat Kanununun baskısı altında idi. Yeni iktidar i$ 
ba$ına gelir gelmez vazifelerinin en mukaddesi olmak üzere bu kanunu tadil etmek 
yoluna girdi. Ondan dolayıdır ki hattâ bazı noksanlar da oldu. Çünkü i$ aceleye 
geldi. Fakat ıstırap çekti%ini ifade eden matbuatın arzusu o $ekli almı$tı ki, Hükü-
met bu acelecili%i ve binnetice bazı ufak tefek noksanları da göze almıya katlandı 
ve bizzat Ba$bakanın kendisi zaman zaman Adalet Komisyonuna gitmek suretiyle 
mesaisinin tacilinde vazife almak gibi bir de önderlik rolü oynadı.

Onun için ben bu ifadeyi hakikaten hürriyeti iyi anlıyan ve Matbuata âzami 
$ekilde huzur vermek istiyen bir iktidarın faaliyet ve gayretlerini takdir anlamında 
mütalâa etmiyorum, bu hükmü haksız buluyorum. Yine aynı muhalefet beyanın-
da ifadesini bulan bir nokta da, matbuat hürriyeti hakkında Matbuat Kanununa 
mütaallik olan esasların tahakkuk ettirilmedi%i, ettirilmek istenmemi$ oldu%udur.

Halbuki, hep biliyoruz, Matbuat Kanununun bir kısım tadilât maddeleri Adalet 
Komisyonundadır. Ceza Kanununa matbuat suçlariyle alâkalı bazı maddelerin so-
kulmak istenmesi de esasen Matbuat Kanununun ilk tadilâtı yapıldı%ı zaman cüm-
lece kabul edilmi$ olan bir esastı. Çünkü o vakit dü$ünülmü$tü ki, Matbuat Kanunu 
diye bir esası ortaya koymadan matbuatla ilgili bütün meseleleri Ceza Kanunun 
umumi bünyesi içinde toplayalım ve bu suretle bir Matbuat Kanununu ortadan kal-
dıralım. Fakat bizatihi bir müessese olan matbuat bünyesini ayrıca idare etmekteki 
külfet, bunun idaresine mütaallik esasların bazı formaliteleri ve vecibeleri istilzam 
etmesi, ayrı bir Matbuat Kanununun alelacele çıkarılmasını zaruri kılmı$tır. Bun-
dan dolayıdır ki Ceza Kanununun bazı maddelerine matbuatın faaliyetlerine dâhil 
bazı noktaların ilâve edilmesi, matbuatın baskı altına alınmasını tazammun etmez, 
evvelce alınmı$ olan bir prensip kararının tahakkuku yolunda yüründü%ünü göste-
rir. !$in hakiki mahiyeti budur.

Getirdi%i beyanname ile matbuat hürriyetini hürriyetlerin en kudsalı ve temel-
lisi addeden Hükümetin yeni programında ileri sürmekte oldu%u birtakım temen-
niler vardır ki, $unlardır: !ftiraya mütaallik, $eref ve haysiyet kırıcı birtakım hare-
ketlere kar$ı müeyyideler alınması. Bu münasebetle (mevcut hürriyetten istifade 
eden birçok insanlar, namütenahi yıpratıcı ne$riyat yoluna girmi$lerdir. Mevcut 
kanunlar bunları önlemeye kâfi de%ildir. Bana müsaade ediniz de bunları önliyecek 
tedbirleri alabileyim) demektedir.

Muhterem milletvekilleri Hükümetin bu iste%i ile ne kadar haklı oldu%unu son 
zamanda meydana çıkan birtakım dergiler ortaya koymu$tur. Bunda Hükümet yer-
den gö%e kadar haklıdır. Birçok namuslu vatanda$ların namusu be$ paralık olmu$-
tur. Bana verilen bu dergilerden bir nüshasının bazı kısımlarını burada okumaklı-
%ıma, edep ve haya duygularım mânidir. Fakat, arkada$larım, bu ne$riyat devam 



edecek olursa, hiçbir vatanda$ın namus ve haysiyetinden lekelenmemi$ bir kırıntı 
bile kalmaz.

Binaenaleyh hürriyetçi ve demokrat olan Hükümetin esasen vazifesini bilmek-
te oldu%una bu Hükümetinin basın hürriyetine kar$ı takınmı$ oldu%u durumdan 
anlıyabiliriz.

Bilirsiniz ki, arkada$lar, basının iki türlü vazifesi vardır. Frenkler, buna, “diya-
lektik vahdet” derler. Basın, bir taraftan efkârı umumiyenin yapıcısıdır, bir taraftan 
da efkârı umumiyenin tercümanıdır. Bu iki vasfı $eklen birle$tiremiyen bazı insan-
lar bunda tezat görürler. Halbuki arzetti%im gibi bu, diyalektik vahdettir. Basın 
öyle bir müessesedir ki, bildi%iniz gibi, kendisine ait birtakım belli fikirleri ne$re-
der. Fakat onun ne$retmedi%i fikirler de vardır. Ne$retmedi%i fikirler, umumiyetle 
efkârı umumiyenin bazı ahvalde arzu etmedi%i fikirlerdir. Gazetenin ticari cephesi 
biraz da bu nokta ile alâkalıdır. Onun içindir ki, hem efkârı umumiyeye tercüman 
olan hem de efkârı umumiyeyi yapan bu müessese bu bakımdan Hükümetin elinde 
mevcut fikir temayüllerini yoklamak için müsait bir vasıtadır. Yani bir nabzıdır. Hü-
kümet, matbuatın hangi istikamette ne$riyat yaptı%ını görür ve ona göre vaziyet 
takınır. Aklı olan, demokratik olan ve hür olan Hükümetler böyle hareket ederler. 
Hürriyetçi oldu%unda $üphe götürmiyen Adnan Menderes’in bu yolda yürüyece%i-
ne ben $ahsan eminim. Çünkü akıl, mantık bunu emrediyor. Yalnız matbuatın bün-
yesiyle alâkalı birtakım mevzuatı huzurunuza getiren Hükümetlerden istiyebilece-
%imiz bazı noktalar vardır. Onlardan bir tanesi ve ba$lıcası haberle$me hürriyetidir.

Sayın milletvekilleri; haberle$me hürriyetinde, nadir ahval müstesna, mutlaki-
yet $arttır. Bu hususta behemehal baskıdan azade ve serbest olmak lâzımdır. Tâ ki, 
demokratik inki$af lâyık oldu%u mertebeye yükselebilsin.

SADR" MAKSUD" ARSAL (Ankara) — Bu da mutlak olamaz.

SEL"M RAGIP EMEÇ (Devamla) — Arzettim, kaydımı söyledim ve bazı ahval 
müstesna, mutlak olması lâzımdır, dedim.

Bu münasebetle $unu arzetmek isterim ki, demokrasilerde iktidar daimî de%il-
dir, millî iradenin tecellisine göre de%i$iyor ve bu da gayet tabiîdir. !$te bazı ahvalde 
tahakküme kalkan iktidarın da azınlıkta kaldı%ı zaman kendi nokta-i nazarlarını 
müdafaa imkânlarını bulabilmesi için bu hürriyetin vücuduna ihtiyacı vardır.

Bu münasebetle hatırıma gelen bir misali arzetmek istiyorum. Bu, geçmi$ za-
mana ait bir misaldir:

!kinci Cihan Harbi devam ediyordu. Birgün baktık ki, bizim Devlet Bakanı 
diyarı ecnebiye gitmi$. Bütün dünya radyoları bunu haber veriyor. Fakat bundan 
haberdar olmıyan yalnız Türk matbuatı ve Türk radyosudur. Geçmi$ iktidar arka-
da$ları bugün matbuat hürriyeti bahsinde bir takım talepler dermayan ederlerken 
kendilerinin hürriyetsizlikteki kıskançlıklarının ne mertebeyi bulmu$ oldu%unu bu 
misal de lâyıkiyle gösteriyor.. (Soldan bravo sesleri) Binaenaleyh haber hürriyetinin 
zarureti a$ikârdır. !ktidarda bulunan hükümetlerin de vazifelerini yapabilmesi, ce-



miyet nizamını korumaları kendilerine tanıdı%ımız salâhiyetleri yerine getirebil-
meleri için kendilerine lâzımgelen cihazı vermekle beraber matbuat adına belli bir 
salâhiyeti, haberle$me hürriyeti salâhiyetini istemek de bizim için bir hak olmak 
lâzımgelir.

Gene, hürriyetsiz bir matbuat rejimi içinde ya$ıyan bir cemiyetin hazin bir mi-
sali olmak üzere, eski iktidar zamanına ait bir örnek vermek isterim: Biliyorsunuz 
ki; o zaman bir Yavuz -Havuz meselesi meydana çıktı ve bununla alâkalı olan vekil 
Divanıâliye verildi. Vekil, mahkûm oldu ve cezasını çekti. Hapisaneden çıktıktan 
sonra, Benim mahkûmiyetim her hangi idari veya malî sebepten ileri gelmi$ de%il-
dir; ben politik bir tertibin kurbanı oldum, $imdi hâtıralarımı yazarak bunun delil-
lerini verece%im. Bu deliller içindir diye, hatıratını gazetelerin kapılarında dola$tır-
dı, durdu. Fakat bunu ne$redecek babayi%it bir gazeteci bulamadı.

Bu, $unu ifade eder: Matbuat fedakârdır, birçok kötü i$leri ortaya koyar. Fakat 
o devirde buna imkân yok; bunu da uzun boylu dü$ündü ve bunu basarsam, ba$ıma 
belâ gelir dedi ve reddetti. Evvelâ can sonra canan!.. (Gülü"meler) .

AZ"Z URAS (Mardin) — Mesele yok...

SEL"M RAGIP EMEÇ (Devamla) — Evet bu telâkkiye göre mesele yok...

Sayın arkada$larım, bizi idare eden iktidarların ba$ındakilerden cemiyet ni-
zamını temin edebilmeleri ve vazifelerini layıkıyle, kifayetle yerine getirebilmeleri 
için kendilerinden isteyece%imiz bu haberle$me hürriyetinin yanında bir de di%er 
bir matlabımızın bulunması lâzım gelir. Bu da bu hareketleri tedvin edecek olan 
kanun metinlerinde vuzuh istemektir. Bu vuzuh, vatanda$ ile hâkim arasındaki 
münasebetleri ne kadar berrakla$tırırsa, hâkimin vazifesini, aynı zamanda basının 
hizmetlerini de o nisbette kolayla$tırır. Vatanda$ bilir ki, ben $u hareketi yaptı%ım 
zaman $u, $u müeyyide ile kar$ıla$ırım ve yine hâkim de bilir ki, vatanda$ $u ha-
reketle kar$ıma çıkarsa kendisine tertip edece%im muamele $undan ibaret olmak 
lâzım gelir. Bu bakımdan hâkimi takdirden ne kadar uzak bulundurursak, metinleri 
berrakla$tırırsak, sanıyorum ki, matbuat hürriyetinin inki$afını ve devamını da o 
derece ve kolaylıkla sa%lamı$ oluruz.

Demi$tim ki, ikinci Adnan Menderes kabinesi kar$ımıza getirmi$ oldu%u prog-
ramı ile bizden itimat oyu istemektedir. Fakat bu oyu isterken icraatına mütaallik 
olarak gerek hale ve gerek istikbale muzaf olarak almı$ oldu%u bir takım esasları 
belirtmi$ ve bu arada hürriyet nizamı hakkındaki telâkkilerini açık olarak, her türlü 
hürriyetlerin anası olmak üzere, ortaya koymu$tur. Bu bakımdan cemiyet nizamı 
hakkındaki telâkkilerinin iyi niyet ve güzel misallerini vermi$tir. Bunun için ben 
kendi hesabıma serbest olarak size hitap ederek sizin de benim gibi dü$ündü%ünüz 
faraziyesi ile bu kadar hüsnü niyetle ve açık ve samimî bir ifade ile beyan eden Hü-
kümete itimat etmemiz vücubunu belirtmek isterim. Bu kanaatle bugünkü iktida-
rın hiç bir zaman:

“Zalimlere bir gün dedirir kudret-i mevlâ’ Tallahi lekad aserek Allâhu aleyna” 
bedduasını okutmayaca%ından emin bulunuyorum. (Soldan bravo sesleri).



BA$KAN — Efendim, $imdiye kadar dokuz arkada$ımız konu$tu, be$ arkada-
$ımız daha söz istemi$tir. (Kâfi sesleri)

Müsaade buyurun. Bu söz istiyen arkada$lardan dördü Demokrat Partili arka-
da$lardır, bir tanesi de ba%ımsızdır.

E%er müsaade ederseniz, Kemal Türko%lu’na söz verelim. Ba$kanlı%a verilmi$ 
dört tane de kifayet takriri vardır.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Ben de Millet Partisi adına söz istiyo-
rum.

BA$KAN — #imdi Millet Partisi adına Osman Bölükba$ı söz istemi$lerdir, 
kendilerine söz veriyorum.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Muhterem arkada$lar, ikinci Menderes 
Hükümeti yüksek heyetinizden itimat reyi istemek üzere programını okumu$ bu-
lunuyor. Ben de bu mevzuda naçiz görü$lerimi arzedece%im.

Sayın Menderes’in Yüksek Meclise sunmu$ oldu%u programın ilk satırlarında 
bu Hükümetin Anayasaya göre kuruldu%u belirtiliyor.

Bundan evvelki Hükümet programında böyle bir ibare bulunmadı%ına göre, 
bunun bir mânası olmak lâzımgelir. Acaba bu son ibare ile Yüksek Meclisin bu te-
beddülatın saik ve sebeplerini ö%renmek hakkının olmadı%ını mı belirtmek istiyor-
lar? Bilindi%i gibi dünyanın her yerinde hükümetler Anayasaya göre kurulur. Fakat 
bunu zikretmek lüzumu hissedilmez.

Okudukları programda diyorlar ki, Hükümet, bütçe müzakereleri sonunda, iti-
mat kazanmı$tır. #u halde Hükümet de%i$ikli%inin sebep ve hikmeti nedir? Biz bu 
cihetlerin açıklanmasını istiyoruz.

Arkada$lar, yeni Hükümetin programında üzerinde hassasiyetle durulması 
icabeden mevzulardan birisi de vicdan ve din hürriyetidir. Yeni Hükümet progra-
mında, bu hürriyetleri koruyaca%ını ifade etmektedir.

Böyle bir söz söylendi%ine göre, bu hürriyetleri tehdit eden bir kuvvetin mev-
cudiyetini kabul etmek lâzımdır. E%er hakikaten bu memlekette vicdan ve din 
hürriyetini tehdit eden bir kuvvet varsa o kuvvetin ne oldu%unun milletin hakiki 
mümessilleri tarafından bilinmesi lâzımdır. Böyle bir kuvvet mevcutsa bu kuvve-
te kar$ı din ve vicdan hürriyetini bütün icaplariyle müdafaa etmeyi programiyle 
millete kar$ı taahhüt etmi$ bir parti olarak biz de Hükümete müzaheret edece%i-
mizi ifade etmek isteriz. E%er böyle bir tehlike mevcut de%ilse, mevcut olmıyan bir 
tehlikeye kar$ı Hükümetin kendisine bir müdafilik sıfatı izafe etmesinin bir nevi 
politika istismarı oldu%unu kabul ederek bunun memleket için büyük bir tehlike 
te$kil etti%ine i$aret etmek isteriz. (Soldan gürültüler) Ben sualimi mesul Hükümete 
tevcih ediyorum.

Arkada$lar, Türkiye’de din hürriyetinin bütün icaplariyle tatbik edilmekte bu-
lundu%unu kimse iddia edemez. Bu memlekette din hürriyeti yalnız ezanın Arapça 
okutulması ile temin edilmi$ olmaz.



Hepiniz biliyorsunuz ki; tek parti devrinde yalnız Müslümanların din i$lerine 
karı$ılmı$tır. Bugün Müslümanlar bir cemaat te$kilatına sahip de%ildirler. Din hür-
riyeti demek, yalnız inanma hürriyeti demek de%ildir. !badet hürriyeti de, telkin 
ve tedris hürriyeti de buna dahildir. Uzun senelerden beri Müslümanların kendi 
çocuklarına bir te$kilata ba%lı olarak dinî terbiye verdirmek imkânına sahip ola-
madıkları hepimizin bildi%i bir hakikattir. Binaenaleyh, bu i$lerin Hükümet nüfu-
zundan tamamiyle uzak kalabilmesi ve bu ihtiyaçların kar$ılanabilmesi için cemaat 
te$kilatının burulmasına müsaade etmek lâzımdır. Dinî esaslara dayanan cemiyet 
kurulmaz diye elde bir Cemiyetler Kanunu varken bu memlekette din hürriyetinin 
tam oldu%unu iddia etmek; hakikatlara uymıyan bir harekettir. Biz parti olarak bu 
husustaki görü$lerimizi hiçbir $eyden çekinmeden açıkça ifade etmi$ bulunuyoruz. 
Programımızın 7’nci ve 12’nci maddelerini burada okumak suretiyle Millet Parti-
sinin son günlerde cereyan eden hâdiseler kar$ısındaki durumunun ne oldu%unu 
ifade etmek isteyece%iz. Bizim telâkkimize göre, “içtimai nizamın te$ekkülünde iti-
katların, ahlâkın, geleneklerin, örf ve âdetlerin büyük hisseleri vardır. Bu kaideler 
sık sık de%i$mezler ve devletin nüfuz sahası dı$ında kalırlar”. Buna göre devlet ne 
din tesis eder, ne din reformu yapar, ne ahlâk kaidesi vazeder ve ne de bir milletin 
örf ve âdetine ve geleneklerine müdahale eder.

“Parti, din i$lerinin devlet i$lerinden ayrı tutulmasını kabul eder. Herkesin vic-
dan ve itikat hürriyetini ve diledi%i dilde ve diledi%i $ekilde ibadet etmek hakkını 
mukaddes tanır.

Parti Türkiye’de muhtelif din ve mezheplere mensup cemaatların dinî maksat-
la te$kilat Vücuda getirmelerini ve dinî vakıfların bu te$kilata devredilmesini tasvip 
ve müdafaa eder.

Bu te$kilat kendi mensuplarının din i$lerini tanzim ve idareye salahiyetli ol-
maktır. (Propaganda yasak sesleri).

Parti, ilk ve orta tedrisata din dersleri ilâve edilmesini ve üniversitelerde ilahi-
yat fakülteleri ihdasını muvafık görür, fakat din derslerine i$tirak, ö%renciler re$it 
oluncaya kadar aile reisinin irade ve ihtiyarına tabidir”. (Soldan propaganda yapıyor-
sun sesleri).

Arkada$lar, memleketi i$gal eden bir mesele hakkında bir siyasi partinin prog-
ramına uygun olarak görü$lerini açıklamasının propaganda telâkki olunmıyaca%ını 
tahmin ediyordum. Sayın Adnan Menderes’te, programında vicdan hürriyetini par-
ti programlariyle millete taahhüt ettiklerini, bu itibarla bu hürriyeti koruyacakları-
nı söylüyorlar. Biz bunun bir parti propagandası oldu%unu iddia etmedik.

Bizce memlekette vicdan ve din hürriyetinin tam olabilmesi için programı-
mızda kabul etmi$ oldu%umuz bu esasların tatbik edilmesi lâzımdır. Aksi takdir-
de Diyanet !$leri te$kilatı Hükümetin emrinde oldu%u müddetçe daima Hükümet 
tarafından dine tahakküm edilmesi ve dinin Hükümetçe siyasete alet edilme-
si mümkündür. Rahmeti rahmana kavu$mu$ eski bir Diyanet !$leri Reisinin Ege 
vilâyetlerinde yapmı$ oldu%u gezinti esnasında söyledi%i sözlerin muhalefet tara-



fından nasıl tenkid edildi%ini hepiniz hatırlarsınız. Bugün bir particinin Diyanet 
!$leri Reisli%ine tâyin edildi%ini görüyoruz. Kim temin edebilir ki, yarın Hükümet, 
Menderes veyahut ba$ka birisi bu te$kilatı siyasi maksatlara alet olarak kullanmı-
yacaktır? Biz, dinin Devlet i$lerine karı$masını do%ru bulmadı%ımız gibi, Devletin 
de, din i$lerine karı$masını do%ru bulmuyoruz.

E%er, bu memleketin istikbali için sa%lam bir temel atılmak isteniliyorsa din 
hürriyeti meselesi toptan halledilmeli ve bu mevzu, partilerin a%zından çıkmalıdır, 
artık. Bir daha partiler bunu a%ızlarına almamalıdır. O da ancak cemaat te$kilatının 
kurulması ile mümkündür. Bu mümkün olmadı%ı takdirde her gün mesele parça 
parça ele alınacaktır. Ve din siyasete alet edilmeye devam edilecektir.

Arkada$lar; hâdiseleri mücerret olarak ele almaya imkân yoktur. Bu memleke-
tin $ahidi oldu%u geçmi$te birtakım hâdiseler vardır, ki bunları hatırlamak lâzımdır. 
Biliyorsunuz, bir cenaze merasimi esnasında vatanda$lar tekbir getirmi$lerdi. Hiç-
bir kanunun yasak etmedi%i bu hâdise, memlekette büyük bir velvele koparmak 
istiyenlerin elinde bir alet olarak kullanıldı. !rtica hortlamaktadır, irtica siyasete 
alet edilmektedir, din siyasete alet edilmektedir diye sabık iktidar zamanında çok 
sözler söylendi. Fakat i$in en hazin tarafı bugün vicdan hürriyetini müdafaa edece-
%iz diyen iktidar partisi o zamanın iktidarı olan C. H. Partisinin bir müttefiki gibi 
hiçbir esasa dayanmıyan bu isnatlarda onunla yanyana yürümü$tü. Bu hakikatları 
söylemeyi de vazife biliyoruz. (Gürültüler). Vakıayı söylüyoruz arkada$lar. (Soldan 
muvazaa vardı sesleri) E%er itiraz ediyorsanız vesika buradadır, okuyalım. (Muvazaa 
var sesleri, oku sesleri) Bazı arkada$lar vesikayı okumamı istediler. Arzu ediyorlar-
sa.. (Gürültüler) (Gazete vesika de!ildir sesleri) Vallahi altında noterin imzası yoktur, 
ama bir parti organında parti ba$kanının demeci. Ba$lı%ını okuyorum. Partimiz “bir 
taraftan irticayı körükliyen, di%er taraftan memleketi karde$ kavgasına götürmeye 
çalı$an tahriklerle mücadeleyi vazife bilmektedir”. (Gürültüler)

Arkada$lar, müsaade buyurunuz. Telâ$a, lüzum yok. Elbette bu ba$lıktan bir 
$ey çıkmaz, onu ben de biliyorum. Fakat arkada$lar, bir cenazede vatanda$lar tek-
bir getirdi diye bir bardak suda fırtına koparmaya çalı$an sabık iktidarla a%ız birli%i 
yaparak hır beyanname ne$retmi$ olan bir siyasî parti bugün vicdan hürriyetini 
müdafaa edece%iz diye mevfhum bir kuvvete kar$ı ilânı harp edemez. (Soldan gürül-
tüler, muvazaa var sesleri). Onu siz bilirsiniz.

BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Bir cenazeden istifade et-
mek istediniz.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Kimse cenazeden istifade etmek iste-
memi$tir. Bunu ben partim namına size iade ederim. Menderes bir millî kahrama-
nın cenazesine bir parti rengi vermek küçüklüktür diyen bir arkada$ınız sıfatile 
bu isnatlarınızı size iade ederim. Menderes, bu sözleriniz asla tarafımızdan kabul 
edilemez. (Gürültüler) Arkada$lar, nasıl bir kuvvet imi$iz ki, 500 bin !stanbulluyu 
sokaklara döküyoruz. Bunu acaba bir parti mi yaptırmı$tır? (Askerî merasim yap-
tırmadınız sesleri, gürültüler). Asla, isnattır, iftiradır. Elinizde delilleriniz varsa bu 



gün milletin huzurunda açıkça bildiriniz. (Gürültüler, devam devam sesleri), (Dini 
siyasete alet etme sesleri). Merak etmeyiniz arkada$lar, biz bu meselelere, dini siya-
sete âlet etmek için temas etmiyoruz. Bütçe müzakereleri esnasında dinin politi-
kaya âlet edilmemesi için bu meselenin toptan halli lâzımdır diyen arkada$ınızım. 
Bunu bir kerede halledelim, nasıl di%er dinlere mensup olanların din i$lerine devlet 
karı$mıyorsa, Müslüman cemaatinin da din i$lerine devlet karı$masın. O zaman 
mesele kalmaz. (Müslümanlar ekalliyet de!il, unsuru asili sesleri). Evet. Müslüman 
unsuru aslidir. Biz de biliyoruz, fakat neden dolayı devlet te$kilatı içinde Diyanet 
i$leri te$kilatını bulundurmakta ısrar ediyorsunuz, sebebi, hikmeti nedir? Ege 
vilâyetlerindeki propagandalara kar$ı nasıl ba%ırıldı%ını hatırlamıyor musunuz? 
(Gürültüler, biz yapmadık sesleri). Yapmıyaca%ınızı kim temin eder. !nsanız. Biz mü-
esseselerden bahsediyoruz, istikbali nazarı itibara alıyoruz. Ne Menderes’i dü$ünü-
yoruz, ne Samed A%ao%lu’nu. (Gülü"meler, devam devam sesleri).

Müsaade buyurursanız, bir hâdiseye daha temas etmek istiyorum.

Bir memlekette kanun, duyulan bir ihtiyaca kar$ı yapılır. Kanunun yapılmasını 
icabettiren bir ihtiyaç olmadıkça kanun yapmaya kalkı$mak, hele demokrasiye ka-
vu$mamı$ olan bir memlekette bir takım karanlık maksatların delili olarak kabul 
edilebilir.

1949 Haziranında burada eski Ba$bakan #emsettin Günaltay arkada$ımız De-
mokrat Milletvekillerine nasıl haykırmı$tı? Onu hatırlamanızı rica ediyorum. Kim-
senin $ahsı ile me$gul de%iliz. Yalınız hâdiseyi zikredece%iz.

O zaman çıkarılmak istenilen a$ırı sa%cılık ve solculukla mücadele kanununa 
Demokrat Milletvekilleri itiraz ederken öyle hatırlıyorum ki, Muammer Alakant 
arkada$ımız da vardı; #emsettin Günaltay, bu kürsüden hakikati if$a etmi$ti. De-
mokrat Parti Ba$kanı ile bu mesele hakkında bir kaç defa konu$tum. Demokrat 
Parti Ba$kanı daima irtica endi$esini izhar etti. Ben de kendisine irticai önleyecek 
kanun tasarısı hazırlayaca%ımı söyledim. Sizlere mi, Ba$kanınıza mı inanayım, rica 
ederim samimî olunuz efendiler.

Arkada$lar; demek ki Demokrat Partinin mazideki hareketleriyle bugünkü ha-
reketler arasında bir tezat vardır. E%er bu tezat, yüzde yüz samimî olsa, biz bunu 
takdir ile kar$ılarız. (Gürültüler).

Görülüyor ki, vatanda$ların dinî hissiyatı zaman zaman $u veya bu zat tarafın-
dan $u veya bu Hükümet tarafından istismar edilmektedir. Vicdan hürriyetine bir 
Hükümet tam olarak taraftarsa inanma, ibadet, telkin ve tedris hürriyetini de tam 
olarak kabul etmelidir.

Vicdan hürriyetini baskı altına alan kanun yalnız ezanın Türkçe okunmasına 
ait olan kanun mudur? Hükümetin bunu açıklamasını istiyoruz. Niçin din esasına 
dayanan cemiyet kurulmasını meneden kanunu de%i$tirmeyi dü$ünmüyorlar? Ma-
demki Devlet lâiktir, din bir cemaat i$i olarak kabul edilmelidir.

Muhterem arkada$lar; ikinci Menderes Hükümeti programında, hukuk devle-
tini bütün icaplariyle, kendi tabirleriyle söylüyorum, pürüzsüz olarak kurmak hu-



susunda gayet hassas davranacaklarını söylüyorlar. E%er ikinci Menderes Hüküme-
ti, birinci Menderes Hükümeti olsa idi bu sözleri $ükranla kar$ılardık. Fakat ikinci 
Menderes Hükümeti on aylık icraatının ı$ı%ı altında hâdiseleri tetkik etti%imiz 
zaman bu sözleriyle bizi tatmin etmemektedir. Hukuk devletini bütün icaplariy-
le kuracaklarmı$, hukuk devletini bütün icaplariyle kuraca%ız diyenler emirlerinde 
bulunan radyoyu bir parti organı gibi kullanmaktadırlar.

Milletin parası ile kurulmu$ olan radyoyu milleti yanlı$ kanaatlere sevkedecek 
$ekilde kullanan bir Hükümet, nasıl olur da pürüzsüz olarak hukuk devleti kuraca-
%ız diyebiliyor. Maziye bakmadan böyle sözleri nasıl söyliyebilir? (vaka zikret sesle-
ri).

Vaka zikretmemi istiyorlar. Bütçe müzakereleri esnasında radyo ne$riyatını 
tenkit etti%imiz zaman (bu kürsüden söyledi%im sözler haksızsa haksızsın deyiniz 
inece%im ve bir daha konu$mayaca%ım) dedim. O zaman Meclisten çıt çıkmadı, ar-
kada$lar sizin sükûtunuzun mânası ne idi? (Gürültüler).

Müsaade buyurunuz, muhaliflerin söyledikleri $eyleri lâfı güzaf telâkki edi-
yorsunuz. Fakat kendi i$inize geldi%i zaman, tavuk ve kümes hikâyeleri radyodan 
saatlerce söyleniyor. Muhalefetin söyledi%i hakikat, Meclisin zabıtları ile sabit olan 
hakikat, sizlerin alkı$ları ile kar$ılanan hakikat radyo ile millete duyurulmuyor. Ni-
çin onlardan bahsetmiyor arkada$lar?

O zaman Hükümet namına konu$an Samet A%ao%lu arkada$ımız, burada bi-
zim Hükümeti çekilmeye davet etmemizi, çizmeden yukarıya çıkan bir hareket 
olarak tavsif etmi$lerdi. Demokrasiyi bu memlekete getirece%im diyen bir partinin 
Hükümeti, emrinde bulunan bir radyoyu, bitaraf olarak kullanmazsa böyle bir Hü-
kümete, dâvasına ihanet etmi$ olan bir Hükümet olarak çekilmeyi teklif edenler, 
çizmeden yukarıya çıkmı$ sayılamazlardı. Asıl çizmeden yukarıya çıkanlar, milletin 
kar$ısında söyledi%i sözlerin aksini yapanlardır, bizzat Hükümettir. Binaenaleyh 
bir milletvekilinin tenkidlerine gökten yere bakan bir adam edası ile çizmeden yu-
karıya çıkıyorsunuz diye mukabelede bulunanlar, çizmeyle hiç alâkalı de%ildir ar-
kada$lar.

SÜREYYA END"K (Çanakkale) — #ahsiyat yapıyorsunuz.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Ben; Hükümet adamından bahsediyo-
rum, isterseniz ismini söylemiyeyim, Ba$bakan muavini diyeyim. (Gülü"meler).

Mahiyeti itibariyle bir yenilik arzetmiyen ikinci Menderes Hükümetinin prog-
ramının bir yerinde ise $öyle deniliyor: “!çi$lerindeki prensipimiz bütün idare ci-
hazını halkın emrine vermektir. Bununla kasdetti%imiz mâna, idare cihazımızın 
demokratla$masıdır”, ilk nazarda çok güzel sözler... Fakat Birinci Menderes Hü-
kümetinin geçmi$teki icraatı buna uygun mudur? Hayır arkada$lar, bununla hiçbir 
alâkası yoktur.

Birinci Adnan Menderes Hükümeti antidemokratik kanunları de%i$tirece%ini 
vadetmi$ti. Fakat on aydan beri antidemokratik kanunlar, bir kaplumba%anın sır-
tında, bir türlü Meclise ula$amamı$ bulunuyorlar.



BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — #unları sen teklif etsene, 
Bölükba$ı!

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Sayın Menderes, bu kanunların benim 
tarafımdan teklif edilmesini arzu buyuruyorlar. Emir buyuruyorlar diyemiyece%im, 
çünkü demokrasi vardır. Emrinde bütün Devlet te$kilatı vardır, âlimi var, profesörü 
var, tekniksiyeni var, her $eyi var. Bütün bunlara ra%men be$ sene muhalefet söz-
cülü%ü yapan ve antidemokratik kanunları tenkid eden bir zat, bu i$leri yapamıyor 
da, Mecliste yalnız bulunan Bölükba$ı’ya teklif ediyor. Sadece bu sözü dahi Sayın 
Adnan Menderes’in demokrasi ile alâkası olmadı%ını gösterir. (Gülü"meler) .

Arkada$lar; idare cihazını demokratla$tırmak gayesini takip edeceklermi$. Gö-
rüyoruz misallerini idare cihazını Hükümetin kulu ve kölesi yapan bir kanun var, 
!ller Kanunu Recep Peker zamanında esasları hazırlanmı$ olan bu kanun zanne-
derim 1949 da bu Meclisten çıkarılmı$tı. Sayın Menderesin bu kanun hakkındaki 
mütalâalarını öyle zannediyorum ki, Vatan gazetesi sütunlarında okumu$tum. O 
kanunu de%i$tirmekten ne birinci Hükümet programında ne de ikinci Hükümet 
programında bahsetmiyorlar. O kanun mevcut oldukça bu memlekette idare ciha-
zının demokratla$masına imkân yoktur. !darenin demokratla$ması için evvelâ Hü-
kümetin demokratla$ması lâzım. !dare cihazının Hükümet kar$ısında kul ve köle 
olmaktan kurtulması lâzımdır, hakikatta onu kul ve köle yapan kanunlar var mıdır 
? Vardır.

Biraz evvel bu konu hakkında söylediklerimi hatırlaması için ben Adnan 
Menderes’in hafızasına hitap ettim. Demokrat Partinin eski lideri Sayın Celâl 
Bayar’ın bu mevzuda söylemi$ oldukları sözleri hatırlatırım. (O zaman muvazaa 
vardı sesleri).

Sayın Celâl Bayar ödemi$ nutkunda: Demokrat Parti namına o zaman $öyle de-
mi$ti. “ iktidarın samimiyetine nasıl inanalım ki, yine bir taraftan sevgiden ve dü-
rüst seçimlerden bahsolunurken di%er taraftan $üpheli hareketlerin envaına devam 
olunmaktan da çekinilmiyor. !ller Kanunu ile valilere verilen yeni salâhiyetlerin 
mânası nedir? O !ller Kanunu ki, bizzat kendilerinin cebir ve tazyik politikası takip 
etmekle itham ettikleri Peker zamanında hazırlanmı$tı. !$te kanunla güdülen mak-
sadın vilâyetteki bütün memurları kanundan ziyade harfi harfine valinin emrine 
ba%lamak oldu%unda $üphe yoktur. Valinin azli ve nakli, ikbal ve kaderi de kayıtsız 
$artsız vekillerin emir ve arzularına ba%lıdır”

Dünkü bu sözlere ve bugünkü duruma göre ne diyece%iz? De%i$en nedir arka-
da$lar? Dün valinin ikbal ve kaderi Alinin a%zından çıkacak iki kelimeye ba%lı idi, 
bugün de Veli’nin a%zından, çıkacak iki kelimeye, ba%lıdır.

Böyle kanunları muhafaza eden insanların, bu memlekette demokrasi idare-
sini pürüzsüz olarak tahakkuk ettirece%iz teminatlarının bu millet nazarında neyi 
ifade edece%ini vicdanlarınıza sormanızı rica ediyorum.

ETEM VASSAF ("zmir) — Yanlı$ görüyordunuz, kanun bir günde çıkmaz.



OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Evet, bu memlekette cebir politikası çok 
eskidir. Darılmasınlar, eski iktidar da vaktiyle mücadele zamanında demokrasimiz 
geli$iyor, yava$ yava$ demi$lerdi? Tâbiri mazur görünüz, millet diretmi$ olsaydı bu 
geli$me belki de 50 sene sürerdi. Onun için bu geli$me ve intikal devri kelimele-
ri benim nazarımda çok $üpheli kelimelerdir. Sayın Menderes’in veyahut !çi$leri 
Bakanının $ahsi teminatı ile bu milletin tatmin edilemiyece%ini hepinizin takdir 
edece%ini umarım.

Kanunlar aynı kanunlar. O halde de%i$en ne? Hukuk devletinde teminat, $ahıs-
lardan gelmez. Kanun ve müesseselerden gelir. Müesseseleri kurmazsak, kanunla-
rı de%i$tirmezsek, nasıl olur da bu memlekette demokrasiyi kurduk, pürüzsüz bir 
hukuk devleti tesis ettik iddiasiyle milletin kar$ısına çıkabiliriz. (Gürültüler) Sakin 
olunuz Sayın Celâl Bayar’ın sözlerini burada nakletmi$ bulunuyorum. Ben fazla bir 
$ey ilâve etti%ime kani de%ilim.

Meslekten yeti$mi$ birçok insanlar mevcut iken öyle vali tâyinlerine $ahit olu-
yoruz ki, idareyi demokratla$tırma politikasiyle taban tabana zıttır. (Soldan, tekrar 
oluyor sesleri). Kusura bakmayın, sizinkilerin sözlerini tekrarlıyorum, kendiminki-
leri de müsaade buyurun bir defa tekrarlıyayım.

Yeni Hükümetin programında hâkimlerin teminatının artırılaca%ı ileri sürül-
mektedir. Acaba bu teminatı artırmaktan maksat nedir? Adalet cihazını icra kuv-
vetinin nüfuz ve tesirinden tamamiyle masun bulunduracak bir sisteme do%ru mu 
gidiyoruz?

Mevcut kanunlarda ufak tefek tadillerle mi iktifa edece%iz? Hükümet bu mev-
zuda bizi tenvir ederlerse belki o zaman kendilerine daha geni$ cevap vermek 
imkânına sahip bulunuruz.

Adalet cihazına taallûk eden kanunlara ait birçok tadil tasarılarının hazırlandı-
%ı söyleniyor, adalette huzursuzluk bulundu%unu ileri sürerek siyasi hayata atılan 
Sayın Halil Özyörük’ün hazırlattı%ı kanunları tatbik etmek imkânını bulamadan. 
!çi$leri Bakanlı%ına getirilmi$ olması, öyle tahmin ediyoruz ki, kendi vicdanında da 
bir huzursuzluk yaratacaktır. (Sa!dan, gülü"meler)

Hükümetin malî ve iktisadi politikası hakkında bütçe müzakereleri vesilesiyle 
birçok mütalâalar ileri sürdük. Onları tekrar etmeye lüzum görmüyoruz.

#imdi kısaca, dı$ politika mevzuuna temas edece%iz. Yüksek Heyetinizin ha-
tırlıyaca%ı üzere, dı$, politikamızın gaye ve prensiplerinde, partiler arasında hiçbir 
ihtilâf yoktur. Bu memlekete tevcih edilecek tecavüz nereden gelirse gelsin, kar-
$ısında hiçbir partiyi bulmıyacak, sadece Türk Milletini bulacaktır. Bundan hepi-
miz eminiz. (Alkı"lar) Arkada$lar, yalnız dı$ politika mevzuunda çok realist olmak 
mecburiyetindeyiz. Hissiyatın dı$ politika mevzuunda millet meselelerini halle-
demedi%i muhakkaktır. Biliyorsunuz, Atlantik paktına alınmamız için mütaaddit 
te$ebbüsler yapılmı$tır. Henüz bu te$ebbüsler müspet bir netice vermemi$tir. Bu 
te$ebbüslerin müspet netice vermesini hepimiz canı gönülden temenni ederiz. Son 
zamanlarda gazete sütunlarında görüyoruz, mevzii anla$malardan bahsediliyor. 



Bugün dünya yüzünde iki cephe vardır. Biri, hür milletler cephesi, birisi de ismi-
ni tasrih edelim, Sovyet Rusya’nın ba$ında bulundu%u komünist cephesi, hürriyet 
dü$manları cephesi. Binaenaleyh Türk milletini tehdit eden kuvvet nedir? Sovyet 
Rusya’dır, ba$ka bir$ey de%il arkada$lar, Sovyet Rusya’ya kar$ı hürriyeti koruyacak 
yegâne kuvvet olarak da Amerika’yı görmekteyiz. Amerika’yı içine almıyacak bir 
anla$manın Türk milletinin emniyetini sa%lıyaca%ına asla kâni de%ilim. Yine son 
günlerde gazete sütunlarında görüyoruz ki, Atlantik Paktına alınmamıza bir it-
tifak muahedesiyle ba%lı bulundu%umuz Fransa ve !ngiltere’nin muhalefet etti%i 
yazılıyor, do%ru mudur? Yanlı$ mıdır bir$ey söyleyemeyece%im, dostluk ba%ları ile 
ba%lı bulundu%umuz bu memleketlerin bizim bu arzumuza muhalefet edeceklerine 
inanmak istemiyoruz. E%er hakikaten bir ittifak muahedesi ile bize ba%lı bulunan 
bu devletler Türkiye’nin Atlantik Paktına girmesine taraftar de%illerse bu takdirde 
Türkiye - Fransa ve !ngiltere ittifakının ne mânâ ifade etti%ini Hükümetin Yüksek 
Meclise açıklaması lâzımdır.

Millî Savunma mevzuunda, Hükümet programında gördü%ümüz mütalâalar 
bizi tatmin etmekten çok uzaktır. Biz bu mevzuda bu memleketin askerî emniye-
tinin nasıl sa%lanabilece%ini, bütçe müzakereleri esnasında açıkça ortaya koymu$-
tuk. Onları hatırlatmakla iktifa edece%iz.

Arkada$lar, !kinci Adnan Menderes Hükümeti Programında, partilerarası mü-
nasebetlere de temas etmektedir. Bu münasebetlerin daha ziyade muhalif partiler 
taralından ihlâl edildi%ine dair satırlar vardır. Bizim kanaatimizce partilerarası mü-
nasebetlerin ihlâli, do%rudan do%ruya Adnan Menderes Hükümetinin icraatından 
ileri gelmi$tir. Hepinizin hatırlıyaca%ı üzere bu kürsüde Birinci Menderes Hükü-
meti programı hakkında fikirlerimizi izhar etti%imiz zaman Sayın Menderes 14 
Mayısın bir hukuk devleti kurmak için ba$langıç oldu%unu unutarak partimize ve 
ona mensup $ahıslara hücum etmekten kendilerini alıkoyamamı$tır. (Bravo sesleri). 
Fikirlerimize fikir ile de%il, eski hınçlarını ifade edebilmek için mevzu dı$ı sözlerle 
mukabele etmi$lerdir.

Binaenaleyh, bu mevzudaki iddiaları da hakikate hiç uygun de%ildir, öyle bir 
hava esti ki, memlekette ana muhalefet partisi diye yalnız C. H. Partisinden bahse-
dildi. Fakat Millet Partisini, mevcudiyetini kanun tanıdı%ı halde kanunun emrinde 
olan Sayın Menderes tanımak istemedi. (Gürültüler). Birçok mühim i$lerde muhale-
fetle isti$arede bulunmak, demokrasinin tabiî bir icabı oldu%u halde; bunlar ihmal 
edildi. Millet Partisi yalnız at yarı$larına davet edildi. (Gülü"meler). Bu hareketler-
den mesul olan bir Hükümetin hukuk devleti kuraca%ım diye tekrar kar$ımıza gel-
mesi, hakikaten $a$ılacak bir $eydir.

Arkada$lar, on aylık icraat meydandadır. Memleketin ayakta duran meselele-
rine deva bulamamı$ olan bir Hükümet, Anayasaya göre kuruldu%unu, Anayasaya 
göre itimat istedi%ini beyan ederek kar$ımıza gelmi$ bulunuyor. Bu icraatı hatırlı-
yanlar !kinci Adnan Menderes Hükümetine itimat oyu veremezler. Çünkü Adnan 
Menderes Hükümetine itimat reyi vermek, bizim kanaatimizce, memleketi bir tec-
rübe tahtası yapmaya karar vermek demektir. (Soldan asla sesleri)



BA$KAN — Efendim, ba%ımsızlardan Kemal Türko%lu’na söz veriyorum.
MEHMET DA"M SÜALP (Siird) — Efendim, usul hakkında söz istiyorum.
BA$KAN — Buyurun.
MEHMET DA"M SÜALP (Siird) — Arkada$lar, kifayeti müzakere takriri ve-

rilmi$ bulunuyor. Söz istemi$ arkada$lardan daha be$ arkada$ var. Bunlardan sonra 
ba%ımsız arkada$ söz istedi%i halde kifayeti müzakere takriri oya konmadan di%er 
arkada$ların sırası ona veriliyor. Halbuki ba%ımsız olmak bir rüçhaniyet kazanmak 
demek de%ildir. Binaenaleyh kifayeti müzakere takririnin oya konulması ve kabul 
edilmedi%i takdirde arkada$lar söz sıralarından feragat etmedikçe söz sırasına ria-
yet etmek lâzımdır, kanaatindeyim. Onun için Ba$kanlık Makamından istirhamım 
kifayeti müzakere takririnin oya konmasıdır.

BA$KAN — Efendim, müsaade buyurun. Arkada$ın usul noktasından hakkı 
vardır. Fakat yeni te$ekkül eden Hükümet memleket i$lerinde takip edece%i umu-
mi siyasetini Yüksek Meclise, huzurunuzda arzetmi$ bulunuyor. Demokrat Parti 
safından 6 arkada$ımız konu$tu. Muhalefetten bir arkada$, (%ki ki"i sesleri) ba%ım-
sızlardan Sayın Ali Fuat Cebesoy arkada$ımız konu$tu. (Sinan Tekelio!lu da konu"tu 
sesleri) Yine Yüksek Heyetinizin müsamahasına, hissiyatına tercüman olarak bu 
ciddî mevzuda müstakillerden bir arkada$ımıza daha söz vermi$ bulunuyorum. 
E%er tensip etmezseniz kifayeti müzakere takririni reyinize arzedece%im.

Kemal Türko%lu’na söz verilmesini kabul edenler... Kabul edilmi$tir. (Aksini 
reye koyun sesleri). Kabul etmiyenler... Kabul edildi.

Buyurun Kemal Türkö%lu.
KEMAL TÜRKO%LU (Mardin) — (Kısa olsun sesleri). Vallahi kısa.
Muhterem arkada$larım, !kinci Menderes Kabinesinin yeni programını din-

ledikten sonra bir de ilk programı ile kar$ıla$tırarak dikkatle okudum. Yeni prog-
ramın muhteva itibariyle ilkinden farklı olmadı%ını Sayın Ba$bakan da ifade etmi$ 
bulunmaktadır. Esasen ba$ka türlü olması da beklenemezdi. Zira bizde de%i$en ha-
kikatta kabine de%il, yalnız birkaç bakandır. Eski Kabinenin ba$ı ve esaslı rükünleri 
yine yerlerini muhafaza etmekte veya sadece sandalye de%i$tirmi$ bulunmaktadır.

Kabinede altı bakana yer de%i$tirilmi$ olmasını, bir az garipsedi%imizi burada 
belirtmek isteriz. Muvaaffak olmu$ bakanların yerinde bırakılması, muvaffak ola-
mıyanların ise yeni kabineye alınmaması gerekirken, Meclis ve efkârı umumiyece 
tutulmadıkları artık anla$ılmı$ bulunan zevata her nedense tekrar kabinede yer ve-
rilmi$tir.

Muhterem arkada$lar, Hükümetin yeni programı; eskisinin aynı oldu%una ve 
birincisi hakkında vaktiyle fikirlerimizi bu kürsüden açıklamı$ bulundu%umuza 
göre, bugün ister istemez Hükümetin on aylık icraatı üzerinde duracak ve çıkaraca-
%ımız neticelere istinaden, kanaatimizi izhar edece%iz.

Birinci Menderes Hükümetinin, umumi bir seçim neticesinde ve a%ır $artlar 
altında iktidarı devraldı%ını ve buna mukabil memleketin kendisinden kısa zaman-
da çok i$ istedi%ini sözlerimize ba$larken belirtmeliyiz. Bu Hükümetten normal 



zamanların icraatı de%il, fakat muhalefette geçen dört be$ yıl içinde eski iktidarın 
tenkidi dolay isiyle vadolunmu$, parti programında ve seçim beyanname ve nutuk-
larında yer almı$ bütün dâvaların arka arkaya tahakkuku beklendi. Demokrat Par-
tinin kurdu%u ilk Hükümete de çok çalı$mak ve hiç olmazsa kısa vadeli taahhütleri 
hemen yerine getirmek dü$erdi. Ne yazık ki, 10 aylık Menderes iktidarı hiç de ve-
rimli çalı$malarla geçmedi. Az zamanda tahakkukunu mümkün gördü%üm i$lerden 
yalnız bir kaçını zikretmeme müsaadenizi rica ederim.

Geçen programın ba$ında, 14 Mayısla normal hale girdi%i ifade edilen siya-
si hayatımızın, iddianın tamamen aksine olarak, anormal bir seyir takip etti%ini 
görmekteyiz. Hükümet müspet i$ görece%i yerde, vaktini parti münaka$alarını 
$iddetlendirmekle geçirdi. “Devri sabık” yaratılmıyaca%ı hususunda teminat veren 
cümleyi alkı$lamı$tık. Fakat bu kısa zamanda esefle gördük ki, Hükümet, bizi De-
mokrat Partinin te$ekkülü tarihleri olan 1945 - 1946 yıllarındaki sıkıcı devirlere 
sürüklemektedir.

!yi olmıyan bu durumun do%masında kanaatimce; Sayın Ba$bakan’ın zati me-
suliyeti büyüktür.

Çünkü kendisi hükümet ve parti ba$kanlıkları gibi memleketimizde bugün için 
gayrikabili telif olan iki sıfatı nefsinde toplamı$ bulunmaktadır. Arkamızda kalan 
hâdiseler; Adnan Menderes’in $ahsında a%ır ba$lı olgun ve idareci Devlet adamlı%ı 
vasıflarının, zayıf, fakat mütaarız ve mütecaviz parti ba$kanlı%ı sıfatının hâkim ve 
galip oldu%unu göstermektedir. Meclis önünde yapılan ciddî ve samimî tenkidlere 
çok a%ır, hattâ bazan yakı$ıksız cevaplar vermekte; hazırlıklı konu$tu%u zamanlar 
pekâlâ munis ve mutedil olabilmesine mukabil, kürsüye âni çıkı$larında ve dı$ar-
daki hareketlerinde diktatörce edalar takınmaktadır. Acaba, memlekette hakiki 
demokrasi rejiminin temelleri atıldı%ının ve bunda kendisinin de büyük payı oldu-
%unun farkında de%il midir?.

Milliyetperverliklerinden ve kanuna boyun e%er insanlar olduklarından asla 
$üphe edilmiyecek olan muhalefet partileri ve matbuat mensuplariyle mütema-
diyen u%ra$ılmasını, suçsuz vatanda$lar aleyhine politik mülâhazalarla ve emirle 
takibat açtırılmasını ve kendi haklarında hiç kullanılmamı$ ve hattâ hukukçuların 
bile unutmu$ bulundukları Ceza Kanununun 161’inci maddesinin harekete geçi-
rilmesini demokrat hükümette görmek istedi%imiz zihniyetle kabili telif bulma-
maktayız. Adnan Menderes “Bu mukaddes damın altında mazide cereyan etmi$ 
olan naho$ hâdiselerin hâtıralarına ebediyen nihayet vermek ümidindeyiz” dedi. 
Fakat o tarihten sonra bu mukaddes çatı altında ne kadar naho$ havalar esti ise 
bunlara hep Hükümet Ba$kanı olarak kendisi bizzat sebebiyet verdi veya buna se-
bebiyet verenlere parti ba$kanı sıfatiyle göz yumdu. Ba$bakan ve onun Hükümeti 
erkânı, partilerinin haklı olarak mütemadiyen $ikâyet etti%i (Antidemokratik) de-
nen hükümlerin toptan kaldırılmasına yana$madılar. Anayasanın emretti%i Cum-
hurba$kanının ödene%i ve bakanların görev ve sorumları hakkındaki kanunların 
çıkarılması her bütçe tenkidinde ve bizzat bugünkü Ba$bakan tarafından ve partisi 
namına istenmi$ oldu%u halde bunlara ait tasarılar hâlâ hazırlanmamı$ ve böyle bir 
niyetin mevcudiyetinden ikinci programda da bahis olunmamı$tır.



Cumhurba$kanının; Meclis Ba$kanının, Ba$bakan ve Bakanların ödenekleri, 
kanunu mahsusları olmadan bu sene de yine eski âdet üzere muvakkat bir kanun 
olan 1951 Bütçesine konmu$tur. Bütçe Komisyonunun bu kanunlar çıkarılmadık-
ça gelecek yıl bütçesine tahsisat koymamayı kararla$tırdı%ını Yüksek Heyetinize 
ve bu arada Hükümete hatırlatmak isterim. Gerçi üç be$ maddeden ibaret olacak 
bu kanunları biz milletvekilleri de teklif edebiliriz. Fakat Hükümetin veya iktidar 
partisinin elinde daha bol maddi imkânlar bulundu%u için bunlarca hazırlanmaları 
daha do%rudur.

Muhterem arkada$larım;
Hükümet yine ilk programında iktisadi ve malî görüsünü hulâsa etti%i dört 

esastan birincisinde “âzami tasarruf zihniyetiyle hareket ederek Devlet masraf ve 
külfetlerini asgariye indirmek suretiyle Devlet bütçelerini iktisadi bünyemizin ta-
katiyle mütenasip ve hakiki mânasiyle muvazeneli bir hale getirmek” lüzumunu 
belirtti%i ve buna bilhassa ilk bütçesinde en çok itina etmesi lâzım geldi%i halde asla 
bu yola gitmemi$ ve normal bütçe masraflarının % 84 nün donmu$ halde bulundu-
%u mazeretiyle denk bütçe tanzim edememi$tir. Halbuki biz Hükümetten kademeli 
intikal kadroları yoluna hemen girerek personel maa$larıyla özlük haklarında geni$ 
bir seyyaliyet temin etmesini bekleriz. Bu seyyaliyet bu sene de temin edilemez ve 
tasarruf yoluna gidilemezse gelecek bütçe müdafaasında nasıl bir mazeret bulu-
naca%ını cidden merakla beklemekteyiz. Hükümet programında hayat pahalılı%ını 
önliyece%ini vadetmi$ti. Hayatın on ay içinde ucuzlatılamıyaca%ını pekâlâ takdir 
ederiz. Fakat ucuzlatmadan vaz geçtik, bu müddet içinde hiç olmazsa fiyatlar aynı 
seviyede tutulabildi mi?

Yine Hükümet i$e ba$ladı%ı zaman: “Devlet memurlarını $ahıs veya zümrelerin 
emir veya arzularına tâbi olmaktan kurtaraca%ız” dedi. Fakat aksine olarak, kanu-
ni evsafı haiz olmıyan ehliyetsiz büyük memurlar tâyin ve i$ icabı yerine politik 
mülâhazalarla hiçbir parti ile alâkası olmıyan birçok memurları tahvil ederek, bu 
bakımdan, eski devrelerin izinde yürümekten kurtulamadı%ını gösterdi.

Programda: “A$ırı cereyanları fikir ve vicdan hürriyeti mevzuunda mütalâa et-
mek gafletinde bulunmıyaca%ız” cümlesini okurken sevinmi$tik. Yeni programda 
da bu hususta teminat vardır. Bugün bu sözün tutuldu%unu ve vatan, inkılâp ve 
Atatürk dü$manı olan a$ırı cereyanlar mensuplarının $iddetle takip edildi%ini ve 
vaatlerin sözde kalmadı%ını görmek istiyoruz.

Muhterem arkada$larım, i$te Adnan Menderes’in birinci programındaki vaat-
lerinin hulâsası ve i$te bunun kar$ısındaki icraatı.. !kinci programda noksan buldu-
%umuz nokta, Hükümetin memleket ekonomisine veçhe verecek umumi bir plânın 
tanzimi lüzumuna hâlâ kani olmamı$ ve bunu belirtmemi$ olması; $ayanı memnu-
niyet ve yeni olan bir husus ise nihayet “Do%u illeri” tâbirinin kullanılmı$ ve bun-
larla bu iller kadar geri kalmı$ yerlerin ihtiyaçları ön plânda tutularak köy okulları 
in$aatına geçilece%i ve köylü vatanda$larımızı mükellefiyete tâbi tutan mevzuatın 
kaldırılaca%ı vaadidir. !hmal edilmi$ vilâyetlerimizin ön plânda tutulması yalnız 
Millî E%itim i$lerine hâ$r edilmemeli, fakat bilhassa sa%lık, tarım ve bayındırlık i$-
lerine de te$mil olunmalıdır.



Muhterem arkada$larım,
Birinci Menderes Hükümetine beyaz oy vermi$tim. Bu programı da esas itiba-

riyle beyaz oya lâyıktır. Fakat itiraf edeyim ki, bugün programı de%il, sadece geçmi$ 
bulunan on aylık icraatı göz önünde tutarak bu defa Hükümete adem-i itimat reyi 
verece%im. Adnan Menderes’in; takdirle kar$ıladı%ım birçok kabiliyet ve meziyet-
lerine ra%men ekseriyet partisinin Meclis Grupu içinde mevcut olan kabiliyetleri 
arayıp çıkaramadı%ını ve bu sebeple kudretli bir Hükümet kuramadı%ı kanaatinde-
yim. Buna ra%men geçen on aylık hâdiselerin tesiriyle dü$tü%üm bedbinlik yanında 
istikbale kar$ı büyük ümit ve nikbinlikle bakmaktayım. !stikbale ait en büyük gü-
venimi, vatanperverane hislerinin ta$makta oldu%unu mü$ahede etti%im ekseriyet 
partisi ile aynı millî $uurla me$bu bulunan muhalefeti sinesinde toplıyan bu Yüksek 
Meclisten ve hepimizin anası olan necip Türk Milletinden alıyorum.

Ömrünün uzun sürmiyece%ini tahmin etti%im bugünkü kabine yerine, De-
mokrat Parti Meclis Grupunun içinde besledi%ine kani oldu%um temiz, çalı$kan ve 
bilgili elemanlardan mürekkep, müstakar bir Hükümet kuraca%ına ve bu gurupun 
vaziyete hâkim olaca%ına bütün varlı%ımla ve samimiyetimle inanıyorum. Bunun 
ilk belirtilerini en yakın günlerde görmü$ olmakla bahtiyarım.

Muhterem arkada$larım, son olarak $u noktayı arzetmeme de müsaadenizi 
rica ederim.

Esasen mevcut olan millî birli%imizi dı$arıya göstermekte en çok mecbur ol-
du%umuz bugün, Meclis olarak iktidar, muhalefet veya müstakil olarak hattâ basit 
bir vatanda$ sıfatiyle, dünün bütün iyi ve kötü tarafları üzerine bir perde çekip bu 
hususta millî tarihimizin verece%i hükmü beklemek, gözlerimizi maziden ayırarak 
hale ve istikbale çevirmek zorundayız. Bu hususta ilk samimî ve anlayı$lı adımı at-
mak ve bu arzuyu fiilen ispat etmek $üphesiz ki iktidara dü$er.

Sayın Cumhurba$kanının, seçimleri takip eden ilk günlerde parti ba$kanlı%ın-
dan ayrılmak suretiyle millî geleneklerimizin teessüsünde gösterdikleri rehberli%i, 
kurmakta oldu%umuz demokrasi hayatımızın ilk be$areti addeylemekteyim. Açılan 
bu çı%ırın Hükümet bakanları ve kabine azaları tarafından da takip edilmesini ve 
partilerin tamamen gayrimesul ellere terkedilmesini aynı sebeple lüzumlu görmek-
teyim. Demokrat Partiye Hükümet ve parti ba$kanlıklarını ve bakanlıkları ayrı ayrı 
adamlara gördürmek imkânına bugün fazlasiyle malik bulunmaktadır.

Hükümet olarak iktidar, ancak bugün vatanda$lara aynı $ekilde muamele ve 
hizmet etmekle ve muhalefetten gelecek haksız sata$malara aldırmadan semereli 
çalı$makla vazifesini ba$arabilir.

Adnan Menderes’in partilerarası münasebetlerin dürüst bir mahiyet alabilme-
si ve millî birli%i ve istikrarı ihlâl de%il, bilâkis temin eylemesi idealinin gerçekle$-
mesi için elinden gelen gayreti sarfedece%i hakkındaki teminatına ister Hükümet, 
ister parti ba$kanı bulunsun daima sadık kalmasını, muhalefetin de buna can ve 
gönülden katılmasını temenni ederim.

BA$KAN — Söz Dı$i$leri Bakanınındır.



DI$"$LER" BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ ("stanbul) — Arkada$lar mütalaa-
larını bitirdikten sonra bendeniz haricî siyaset hakkında temas edilen noktalara 
cevap vermek istiyorum. Ba$ka söz istiyen yoksa söyliyeyim. (Soldan, kifayeti müza-
kere takririni reye koyunuz sesleri).

BA$KAN — Kifayeti müzakere takririni reyinize arzedemem, Hükümetin 
sözü vardır, Hükümet söyledikten sonra son söz milletvekilinindir. (Sa!dan, bravo 
sesleri) E%er kifayeti müzakere takririni reye koyar ve kabul edilirse kapılar kapan-
mı$ olur.

MEHMET DA"M SÜALP (Siird) — Takrirde Hükümeti dinledikten sonra di-
yoruz.

BA$KAN — Kifayeti müzakere takririni $imdi reye koyamam.
Konu$acaksanız buyurun, Köprülü.
DI$"$LER" BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ ("stanbul) — Muhterem arkada$lar; 

Faik Ahmed Barutçu arkada$ımızın muhalefet namına yapmı$ oldu%u beyanat-
ta, dı$ siyaset hakkındaki mütalâalarına müsaadenizle cevap vermek istiyorum. 
Evvelâ $unu söyliyeyim ki; ilk defa olarak muhalefet adına, Hükümetin takip etti%i 
dı$ siyaseti umumi hatlariyle tasvip edici ve sarih bir ifade dinledik. Bundan dolayı 
hakikaten çok memnunuz ve kendilerine te$ekkür ederiz.

!ktidarın ve muhalefetin dı$ siyaset meselelerinde mutabakat halinde olmaları 
hiç $üphe yok ki, bir memleketin mânevi kuvvetlerinden ve büyük mesnetlerinden 
birini te$kil eder. Bir memleketin dı$ itibarı, takibetti%i dı$ siyasetin bütün mem-
leket efkârı umumiyesi tarafından desteklenmesinin herkes tarafından anla$ılması 
ile meydana çıkar. Bu itibarla kendilerinin ilk defa olarak dı$ siyasetimiz hakkında 
sarih ve tasvipkâr beyanatta bulunmalarını memleket hesabına memnuniyetle kar-
$ılamak icabeder.

Arkada$ımın sözleri gösteriyor ki, Hükümetiniz, bundan aylarca evvel Kore 
meselesindeki kararını almakla ne kadar uzak görü$lü ve isabetli bir hareket hattı 
takibetmi$tir ve Muahheren Meclisin kapalı bulundu%u bir zamanda aldı%ı bir ka-
rarın sonradan Meclis toplandıktan sonra Yüksek Meclisinin ve ayrıca bütün mem-
leketin, bütün milletin tasvibine mazhar olması, Türkiye’nin dı$ itibarını bugün 
gördü%ümüz vaziyete getirmi$ bulunmaktadır. Bundan dolayı Meclisiniz iftihar 
etmekte haklıdır arkada$lar.

!lk zamanlarda bu kararın mahiyeti hakkında tereddüt izhar edenler, aylardan 
beri bunun do%urdu%u mesut neticeler ve inki$aflar kar$ısında artık tereddütlerin-
den kurtulmu$lardır. Daha ilk günden beri bu karara $iddetle taraftar olan milletin 
kanaatine i$tirak etmek suretiyle muhalefetin eski hattı hareketlerinde de%i$iklik 
göstermi$ olması, memnuniyetle kar$ılanacak bir harekettir.

Arkada$lar, Faik Ahmed Barutçu’nun bir iki nokta hakkında ileri sürdükleri 
tenkidleri müsaadenizle tahlil edeyim. Kendileri iptida parlamentosuz i$ görme-
mek lüzumundan bahsettiler. Demokrat Parti Hükümeti hiçbir zaman parlamen-
tosuz i$ görmek niyetinde ve itiyadında de%ildir. Çünkü kendi hareketlerinin do%ru 
oldu%una ve bir karar aldı%ı zaman onun do%ru oldu%una kanidir ve bunu bütün 



memleket kar$ısında daima müdafaa etmeye hazırdır. Bunun için hiçbir zaman 
parlamentosuz i$ görmek bizim $iarımız de%ildir. Bunu asla tasavvur edemeyiz.

Di%er taraftan bazı endi$eler izhar ettiler. Meselâ; parlamentosuz i$ görmek; 
kar$ılı%ı olmıyan veya kar$ılıklı olmıyan kanuni külfetler yüklemek.

Arkada$lar, birkaç kere daha burada Yüksek huzurunuzda teyit ettim. Hükü-
met her hangi bir i$ hakkında bir taahhüt alaca%ı zaman daima Anayasa icabı bunu 
Yüksek Meclise açıkça getirmek ve onun tasvibini almak mecburi yetindedir. Bu-
nun aksi hattı hareket, ne bizim Hükümetimiz için ne de di%erleri için kabili tasav-
vur de%ildir. Birkaç defa tekrar etti%im bir hususu bu vesile ile e%er kendilerinin 
bir endi$eleri varsa hâlâ kalmı$ ise, bertaraf etmek için açıkça söylüyorum. Yine 
Faik Ahmed Barutçu arkada$ımız gayet haklı olarak ve yerinde olarak ahdî bir ba%ın 
lüzumundan bahsettiler. Yani hukuki esasa dayanan bir emniyet sistemine girme-
mizin lâzımgeldi%ini ifade ettiler ve Birle$mi$ Milletlerin bu emniyeti tam olarak 
temin edemedi%i noktası üzerinde durdular.

Hükümetiniz daima, aynı kanaatte bulunmu$ ve iktidara geldi%i ilk günden 
bugüne, son Hükümet beyannamesine kadar aynı nokta-i nazarı vazıh olarak ifade 
etmi$tir. Kendilerinin müdafaa etti%i bu fikir. Hükümet programımızda gayet sarih 
olarak ifade edilmi$tir.

Arkada$lar, bizim nokta-i nazaramız, ilk iktidara geldi%imiz günden beri $udur 
ki: biz, Birle$mi$ Milletler idealine ve paktına, onun tahmil etti%i vecibelere ba%lı 
kalmı$ olmakla beraber, birkaç kere burada muhterem heyetinizin huzurunda ar-
zetti%im gibi, biz bugünkü vaziyette bunun henüz mü$terek emniyeti sa%lıyacak 
kuvvette olmadı%ı kanaatindeyiz. E%er böyle olmu$ olsaydı onun dı$ında, meselâ 
Atlantik Paktı gibi bir takım mü$terek emniyet kombinezonları yapılmasına lüzum 
kalmazdı. Biz bu nokta-i nazarı daima murafaa ettik ve burada muhterem heye-
tinize muhtelif defalar arzettim. Daha Kore hâdisesinin ilk zuhurunda, o zaman 
bir Amerikan ajansıma yaptı%ım beyanatta aynen $unu söylemi$tim: her hangi bir 
saha, Atlantik Paktı gibi mü$terek bir emniyet dâhiline alınmadı%ı takdirde o saha 
dı$arıdan agresyonu, tecavüzü davet edecek bir mahiyet ta$ır.

Bu Kore hâdisesi bunun neticesidir demi$tim. A$a%ı yukarı aynı nokta-i nazarı 
Faik Ahmed Barutçu arkada$ımız da ifade ediyorlar. Bu hususta tamamen kendile-
riyle mutabıkız. Hiçbir zaman zıddını söylemedik ve hareket etmedik. Dı$ siyase-
timiz, muhterem heyetinize arzetti%im gibi, mahiyetlerine sadık, ahlaki esaslara 
ba%lı, tecavüz ve taarruz fikrinden uzak, namuskâr, dürüst, millet iradesine tama-
miyle sadık, her hangi bir taarruz kar$ısında bir milletin açık ve dürüst siyasetidir. 
(Alkı"lar).

Bizim Atlantik Paktına alınmamız için yaptı%ımız müracaat, yalnız kendi em-
niyetimizi sa%lamak bakımından de%il, yani kredi vaziyetinden $üphe eden, kendi 
kuvvetinden, kararından $üphe eden bir müracaat, bir Devletin müracaatı mahi-
yetinde de%il; onun da dı$ında, kendi emniyetini dü$ünmek birinci derece vazife-
si olmakla beraber Türkiye’nin emniyetinin temini, dünya sulhunun temini bakı-
mından birinci derece bir mesele oldu%unu ve Türkiye’nin bunu yapmak azminde, 
kararında ve kudretinde bulundu%unu göstermek için yapılmı$tı. O zaman buna 



dair, bu pakta girmek için pakta dâhil büyüklü, küçüklü bütün muhtelif Devletlerin 
müttefikan bir karar vermeleri lâzımdı. O zaman böyle bir karara varamadılarsa, 
ki; bunun da ba$ka sebepleri vardır ve biz yalnız her hangi bir müdafaa, Akdeniz’in 
mü$terek müdafaası plânına i$tirak için bizi davet ettilerse bu, arkada$lar, onun 
heyeti mecmuasını te$kil eden muhtelif devirlerin hepsinin birden, çünkü bir ta-
nesinin itirazı karar alınmasına mânidir, realist bir siyaset takip etmemelerinin 
neticesidir. Hâdiselerin zaruretini idrak edememelerinin bir neticesidir. (Bravo 
sesleri). Nitekim o zamandan bugüne kadar dünya hâdiselerinin inki$afı tarzı bi-
zim ne kadar haklı oldu%umuzu, bu müracaatımızın hakiki manasını dünya efkârı 
umumiyesine açıktan açı%a her gün daha kuvvetle anlatmı$ bulunuyor. (Soldan bra-
vo sesleri). Bu anla$ıldı%ı gün mesut neticeleri elbette iktitaf edece%iz ve bundan, 
yalnız Türkiye’nin de%il, dünya sulhunun muhafazasına taraftar olan bütün hür 
milletlerin aynı memnuniyeti duyacaklarından emin bulunuyoruz.

Arkada$lar, iktidara geldi%imiz gündenberi, malûmu âlinizdir ki, yarına ait her 
hangi bir mesele hakkında hayalî tahminde bulunmak, vaktinden evel ümitler ver-
mek, âdetimiz de%ildir. Biz her hangi meselede yüzde yüz katî neticeler aldıktan 
sonra onu gelip muhterem heyetinize arz etmeyi kendimiz için zaruri bir vazife 
biliriz. Bunda da aynı $ekilde hareket edece%imizden emin olabilirsiniz. Hükümeti-
niz, memleketin emniyeti dâvasında en realist bir görü$le, tereddütten, evhamdan 
$u ve bu $üpheden âri olarak, tamamiyle açık, dürüst bir siyaseti müdafaa etmekte 
ve bu noktayı nazarı azimle, kuvvetle takip eylemektedir. Biz dünya hâdiselerinin 
nasıl bir istikamet takip etmekte oldu%unu çok iyi biliyoruz ve bu istikametin, 
Türkiye’nin emniyetinin ahdî bir $ekilde teminat altına alınmasının da Dünya sul-
hü için bir zaruret oldu%una kaniyiz ve bütün dünyanın bunu günden güne daha iyi 
anladı%ını görüyoruz. Bunu temin etmenin, süratle temin etmenin en büyük $artı 
da, Türk Milletinin her türlü taarruza kar$ı kendi haysiyetini, $erefini, toprak bü-
tünlü%ünü müdafaa hususundaki sarsılmaz azmidir. Bu hususta, bütün Türk Mille-
tinin, muvafık, muhalif, $u fikir bu fikri benimseyen bütün vatanda$ların aynı his 
ve aynı $ekilde hareket etmeleri en büyük kuvvetimizdir. Bu büyük kuvvet elimizde 
oldukça varmak istedi%imiz neticelere süratle varabilece%imizden emin olabilirsi-
niz. (Alkı"lar).

BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Muhterem arkada$lar, 
saatlerden beri Hükümet programı etrafında devanı etmekte olan müzakereleri 
büyük bir dikkatle dinledim. Bilhassa muhalefete mensup olan arkada$larımızın 
mütalâalarına daha büyük bir dikkat atfetmi$ bulunuyorum.

!tiraf edeyim ki, tenkidlerden istifade etmek daima mümkündür. Ve ben de, 
Hükümetimle beraber bu tenkidlerden âzami derecede istifade etmi$ olarak huzu-
runuzdan ayrılmı$ olaca%ım. (Alkı"lar)

Muvafakat adına konu$an arkada$larımız, muhalefet adına ileri sürülen iddia 
ve mütelâalara kâfi derecede cevap vermi$ oldular. Bendeniz sadece mühim farzet-
ti%im 3-4 mevzu üzerinde durmak suretiyle programda ifade etmi$ oldu%umuz bazı 
noktaları bir miktar daha izah etmek yoluna gidece%im.



Bu sebeple Hükümetin tarzı terkibi, istifa ve yeniden te$kili hakkındaki 
mütalâaları cevaplandırmayı lüzumsuz addetmemekteyim.

Muhterem arkada$lar; öteden beri dillere dolanmı$ ve mütemadiyen Demok-
rat Parti iktidarının muvaffak olmadı%ını ispat etmek için ileri sürülmekte olan ve 
Demokrat Partinin seçimden evvel millete kar$ı taahhüt etmi$ oldu%u vaatleri ye-
rine getirmemi$ oldu%u iddiasını da müsaade ederseniz cevaplandırmak için bir iki 
cümle arzedeyim.

Hakikaten söylene söylene bir meselenin esasta varit olup olmadı%ını unutur 
ve söylendi%i gibi kabul edilmesi $eklinde bir vaziyet hâsıl olabilir. Bu itibarla De-
mokrat Parti vaadlerini yerine getirmedi yolundaki iddialara kısaca cevap vermek 
zarureti vardır. Demokrat Parti, vaatlerinin bollu%u, vaatlerinin cazipli%i vasıtasiyle 
iktidara gelmi$ de%ildir. Demokrat Partinin vaatleri seçim beyannamesinde tesbit 
edilmi$tir. Nitekim o günkü iktidar partisinin vaatleri de seçim beyannamesinde 
tesbit edilmi$ti. Cazip olmak bakımından her iki partinin vaatleri arasında büyük 
bir fark var ise, o farkı, Halk Partisinin vaatlerinin daha geni$ ve daha parlak olma-
sında aramak lâzımdır. (Soldan, bravo sesleri)

Her iki beyanname Türk Milleti huzurunda okunmu$ ve bunlar, vesikalar ola-
rak tarihe intikal etmi$ bulunuyor. Arzu edenler her iki partinin kar$ılıklı olarak 
Türk Milletine neler v adetmi$ olduklarını mukayese edebilirler. Ve bundan çıkacak 
neticede, herhalde, Demokrat Partinin bir sürü tahakkuk ettirilmiyecek vaatlerle 
milletin huzuruna çıkmı$ olmasını, iktidarı kazanmı$ olmasına sebep te$kil etme-
di%ini teslim edeceklerdir. Bunun için bir polemik ve hücum vasıtası olarak kulla-
nılmakta olan Demokrat Parti vaatlerini yerine getirmemi$tir sözleri yerine hangi 
vaatlerin yerine getirilmemi$ oldu%unu, hangi vaatlerin $u müddet ve $u $artlar 
zarfında yerine getirilmesi mümkündü de Demokrat Parti, yerine getirmemi$tir. 
Bu cihetin tasrih suretiyle iddia ve dâvanın millet huzuruna serilmesi lâzımgelir. 
Aksi takdirde dürüst bir tenkidin icabına riayet edilmemi$ olmak gibi bir vaziyet 
hâsıl olur.

Vaatlerin yerine getirilmemi$ oldu%u meselesini konu$urken çok muhterem 
milletvekili arkada$larıma $urasını arzetmek yerinde olur 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra ekilmi$ olan arpaların hasadı bile ya-
pılmamı$tır. D. P. !ktidara geldikten sonra acaba gökten ya%an ya%murların birer 
altın damlası halinde dökülmesi bekleniyordu da, bu mu tahakkuk etmemi$tir? Va-
atlerle bir milleti aldatmı$ olmak milletin aldanmı$ oldu%u iddiasını zahire çıkarır 
ki, biz, Türk milletinin sadece kuru vaatlere aldanarak reyini ve iradesini kullanmı$ 
oldu%unu asla kabul etmiyoruz. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar).

Vaatlerin tahakkuk ettirilmemi$ olması bahsinde, antidemokratik kanunların 
kaldırılmamı$ oldu%u ileri sürülmektedir. Derhal arzedeyim ki, antidemokratik ka-
nunların ve hükümlerin nelerden ibaret oldu%unu tesbit ve bunları tadil için Adalet 
Bakanlı%ında bir komisyon kurulmu$, aynı zamanda Demokrat Parti Millet Meclisi 
Grupu da böyle bir komisyon kurmak suretiyle i$e ve vazifeye ba$lamı$ bulunuyor. 
Ancak bu münasebetle $urasını arzedeyim ki, kanun hükümleri nelerden ibaret 
olursa olsun evvelâ de%i$mesi lâzımgelen $ey zihniyetlerde ve telâkkilerdedir. (Sol-



dan bravo sesleri). Anayasa hiçbir suretle de%i$memi$tir. 25 sene, otuz sene evvelki 
Anayasa devrinde tek parti Hükümeti ve totaliter bir sistem kurulmu$ oldu%u gibi 
yine aynı Anayasanın hükümlerinin hükümran oldu%u bir devirde demokratik bir 
idare kurulması mümkün olmu$tur.

Anayasanın insan hak ve hürriyetleri mevzundaki hükümleri mevcut oldu%u 
bir sırada cemiyet kurmak, parti te$kil etmek haklarının, vatanda$lara Anayasa 
mucibince verilmi$ olmasına ra%men; hepimiz çok iyi biliyoruz ki, seneler ve se-
nelerce hiçbir vatanda$ bir parti kurmak te$ebbüsüne geçememi$tir ve bu memle-
kette bir ikinci parti kurulamamı$tır. Uzun zamanlar, Sayın arkada$larım çok iyi 
bilirsiniz ki; Ankara’da 20 sene, 25 sene Ulus’tan ba$ka bir gazete çıkarmak dahi 
mümkün olamamı$tır.

Ama kanunlar, Anayasa bunları vatanda$lara hak olarak tanımı$ bulunuyordu. 
Bunları söylemekten maksadım; zihniyetlerdeki de%i$ikli%in esas oldu%unu belirt-
mek içindir. Bu memlekette, öyle bir, kökten zihniyet de%i$ikli%i vukubulmu$tur 
ki; $imdi artık kanunların hükümleri antidemokratik olsa dahi hiçbir Hükümet, 
hiçbir te$ekkül onların antidemokratik hükümlerini tatbika koyabilmeye imkân 
bulamaz, onları demokratik olarak tatbik etmek zarureti hâsıl olur. Bir muhterem 
arkada$ım, !ller Kanununu niçin de%i$tirmediniz, dediler. Muhterem arkada$lar; 
ötedenberi kurulmu$ bir idarenin devamı $eklinde vazife ba$ına gelmi$ bir Hükü-
met olsaydık, bu gibi tarizleri görmemizi tabiî telâkki ederdik. Fakat hepiniz takdir 
edersiniz ki bütün $artların altüst oldu%u bir zamanda yepyeni bir idarenin ku-
rulmasının zaruri bulundu%u bir devrede vazife ba$ına gelmi$ bulunuyoruz. Yine 
takdir buyurursunuz ki idare cihazı, devlet memuru uzun yılların vermi$ oldu%u 
itiyat ve alı$kanlıklarla büsbütün ba$ka yollardan, büsbütün ba$ka bir zihniyetle 
çalı$maktadır ve çokları tek partinin, tamamen eski iktidarın cazibesine kapılmı$ 
olarak, tamamen o devrin itiyatlarının tesiri altında hareket etmek gibi bir vaziye-
te getirilmi$ bulunuyorlardı. Hepiniz ve bütün memleket, çok iyi kabul ve takdir 
edersiniz ki, esaslı ve kökten de%i$ikliklerin yapılması lüzumunu daima ileri sü-
regelmi$tik. Valinin kaldırılması, kaymakamın kaldırılması, nahiye müdürünün 
kaldırılması, nüfus memurunun kaldırılması haklı olarak hepiniz tarafından ileri 
sürülmekte ve hattâ memleket tarafından istenmekte idi. Tam böyle bir zamanda 
o istenilen takallübü yapmak, gayet samimî olarak arzediyorum ki, mümkün ola-
mazdı ve memleketin belirmi$ olan ihtiyaçlarına uymazdı. Yeni idareye kar$ı mu-
kavemetler o derece ileriye gidiyordu ki, hakikaten elde mevcut kanunlarla, samimî 
olarak arzediyorum, bunun hakkından gelme%e imkân bile bulamıyorduk. Bunun 
ıstıraplarını siz milletvekili arkada$larım, hepiniz ayrı ayrı çekmi$ ve bana muhte-
lif vesilelerle, gayet hicranlı sözlerle ifade etmi$ bulunuyorsunuz. Bu ifadeyi bütün 
memlekete almak ve eski idareyi tasfiye etmek ve eski zihniyetin yerine tamamen 
yenisini ikame etmek kolay bir i$ de%ildir. Hattâ o kadar ki, bir çoklarınız bugün 
hâlâ idarenin $urasında, burasında mevcut olan mukavemetlerin bertaraf edilmesi 
için Tasfiye Kanunu çıkarmaktan bahsetmektesiniz. (Alkı"lar) Hâdise ve $artları, 
nazari olarak de%il, oldukları gibi görme*k milletin ve memleketin ba%rından akset-
ti%i gibi takdir etmek ve ona göre tedbir almak hükümetlerin borcu ve vazifesidir 
arkada$lar. (Soldan: Bravo sesleri, alkı"lar).



Buna ra%men vatanda$ hürriyetlerinin korunması babında sarf etmi$ oldu-
%unuz gayret ve faaliyet az olmamı$tır. Takdir edersiniz ki, bugün vatanda$ların 
ıstırabı hürriyetlerinin $u veya bu noktada tahdit edilmi$ olmasından ileri gelmek-
tedir. Böyle bir iddia memleket realiteleriyle asla kabili telif olamaz. Bugün hiçbir 
vatanda$, hürriyetlerinin $u veya bu noktada tahdit edilmi$ oldu%undan, karakolda 
dayak yedi%inden, i$kence, tertip ve tethi$ yapıldı%ından, $u zulmün, $u gadrin icra 
edilmekte oldu%undan hulâsa vatanda$ hak ve hürriyetlerine riayet edilmemekte 
oldu%undan haklı olarak $ikâyet edemez. Böyle bir $ikâyet bugün memlekette mev-
cut de%ildir. (Bravo sesleri, alkı"lar).

Matbuat hürriyetine gelince: programımızda arzettik. Biz matbuat hürriyeti-
ne, hattâ, bütün hürriyetlerin teminatı olarak bakmaktayız. Bunu programımızda 
oldu%u gibi tekrar teyit etmekten büyük bir zevk duymaktayım. Ancak, Ceza Ka-
nununda yapılan tadilâtı ele alarak bunu, matbuat hürriyetinin tahdidine do%ru 
gidilmi$ oldu%unu göstermenin do%ru olmadı%ını ifade etmek mecburiyetindeyim. 
Ceza Kanununda yapılmakta olan tadilât komünizme kar$ıdır, diktatörlü%e veya 
anar$iye kar$ıdır. (Bravo sesleri) .

Arkada$lar, bunu yapacak olan hükümet de%ildir. Yüksek Meclise lâyiha takdim 
edilmi$tir. Bu lâyihayı sizler i$liyeceksiniz, sizlerin gayreti kar$ısında, milleti temsil 
eden kudret kar$ısında Adnan Menderes bir hiç telâkki edilmek icabeder. Benim 
$ahsıma tevcih edilmi$ olan hücumlara dikkat edecek olursanız millet idaresine 
tevcih edilmi$ bulunuyor. Benim üzerimden sizlere tevcih edilmi$ hücumlar vardır. 
(Soldan: Bravo sesleri) Kanunu Adnan Menderes mi yapacaktır? Adnan Menderes 
Hükümeti ancak kanun teklif etmek ve teklif etti%i kanunun müdafaasını yapmak 
hakkını haizdir. Ama irade sizlerdedir. (Soldan: Bravo sesleri) Aynı zihniyetle bana 
bütçe muvazenesizdir, bütçeyi $öyle yaptın, böyle yaptın diyorlar.

Muhterem arkada$lar, bütçeyi Hükümet, Meclise teklif etmi$tir. Aylarca üze-
rinde çalı$tı%ınız bütçe size mal olmu$tur. Ve bütçeyi siz kabul ve tasdik ettiniz. Ve 
bütçe tatbik kabiliyetini ancak sizin tasdikmızla iktisap etmi$ bulunuyor.

Yeni Hükümetin programı münasebetiyle geriye rücu ederek, bütçede muva-
zene yoktur, bütçede açık vardır, demek, daha dün büyük bir ekseriyetle tasdik 
edilmi$ olması kar$ısında bugün mevzubahsedilmek do%ru olmazdı. Bütçe açık mı, 
kapalı mı, titizlikle tatbik edilecek mi, diye âtiye muzaf olarak kehanetlerde bulun-
maktansa beklemek, vaat veya taahhütlerin tahakkuk etmedi%i görüldü%ü zaman 
harekete geçmek isabetli olurdu. Daha dün elimize verdi%iniz bütçenin nasıl tatbik 
edilece%ini birtakım mütalâalar ileri sürmek ve bu mütalâaları birer hakikatmi$ gibi 
kabul ederek tenkidlere giri$mek ciddî bir hareket olmazdı.

Matbuat hürriyetini teyit edecek hükümler getirmek istiyoruz arkada$lar. E%er 
matbuat, bilhassa son zamanlarda örneklerini gördü%ümüz $ekilde $ahıslara, hay-
siyetlere mübalâtsızca ve müstehcen surette hücum etmekte devam edecek olursa 
bu memlekette o matbuat hürriyetine taraftar olacak vatanda$ kalmaz.

Onun için $ahıslar, $ahsi haysiyetlere, eline bir sütun, bir gazete geçirmi$ ol-
manın temin etti%i imtiyazı kullanarak istedi%i tarzda hücum etmek, istedi%i tarz-



da vatanda$ları taaddiye mâruz bırakmak hürriyeti, hakikaten tanımamak demek 
olur. Bunu bütün ileri demokratik memleketler böyle farz ve kabul etmi$lerdir.

Bir vatanda$ kendi kö$esinde ya$arken hiçbir kimse bir $ey söylemez. Fakat 
umumi hayata, politikaya karı$tı%ımız zaman artık sahneye çıkmı$sınızdır, sanki 
kazadan kendinizi kurtaramazsınız. O güne kadar sizin kılı%ınız, kıyafetiniz, elbi-
seniz, sununuz bununuzla hiç alâkadar olmıyan vatanda$lar ve insanlar, ba$larlar 
konu$maya. Bunlardan çok muztarip olan arkada$larımız içinizdedirler. !$te bunu 
kanuni müeyyidelerle önlemek istiyoruz. Bunu, biraz evvel arzetti%im gibi Adnan 
Menderes veya Hükümeti yapacak de%ildir, biz böyle dü$ünüyoruz, Yüksek Mecli-
siniz bunu kabul ve takdir edecek olursa, kanuniyet kesbedecektir.

Bizim kanun kabul ettirmeye, hüküm kabul ettirmeye, her hangi bir $eyi em-
poze etmeye hakkımız, salâhiyetimiz yoktur ve kudretimiz mevcut de%ildir. Bunun 
böyle yapılabildi%i eski devirler, Büyük Millet Meclisine kanun kabul ettirebilmek 
devirleri artık tarihe gömülmü$tür. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Arkada$lar; en a%ır hücumlar dahi $ahsi dâva açmaya ba%lıdır, $ahsi dâva açıl-
dı%ı takdirde, dâva açtı%ı takdirde ise hücum ve hakarete u%rıyan ma%dur, bu sefer 
müdafaa hakkına dayanan maznunun daha a%ır hücumlarına mâruz kalmak tehdi-
di altındadır, müdafaa hakkına dayanılarak, büsbütün ba$ka cephelerden, yan yol-
lardan tekrar en a%ır hücumlara mâruz kalınmak tehdidi altında bulunuyor. Bunu 
önlemek lâzımgelir. Matbuat sütunlarında $ahsa hakareti mahfuz tutmak, himaye 
altında bulundurmak bir âmme dâvası mevzuu haline getirmek lâzım gelecektir. 
Bu hususta tekliflerimiz olacaktır. Kabul edip etmemek iradesi yüksek heyetinizin-
dir. Biraz evvel arzetti%im gibi politikaya girmek; siyasetle me$gul olmak; âmme 
i$lerinde vazife almak serdengeçtilerin veya maceracıların kârı olmaktan çıkarıl-
mak icabeder. Vatanda$ların haysiyetleri her hususta emniyet altında bulunmak 
lâzımgelir. Matbuat hürriyetinin selâmeti ve teyidi tedbirlerini bunda görmekteyiz.

Muhterem arkada$lar; partiler arasında tesisine çalı$tı%ımız iyi münasebete 
halel vermiyece%ini, vermemesini temenni ederek mâruzâtta bulunaca%ım.

D. P. Hükümetinin bütün icraatı antidemokratiktir; çok sevimli Faik Ahmed 
Barutçu arkada$ımızı dinliyenler beli% ifadeli, $eklen ikna edici beyan tarzları kar-
$ısında böyle bir zehaba kapılmaktan kendilerini kurtaramazlar. Hakikat böyle de-
%ildir arkada$lar. Türk Milletinin büyük bir mucize yaratmı$ oldu%una kani olmak 
lâzımdır. Lâtife olarak arzediyorum, katiyen alınmasınlar, iki sene evvel hafızasını 
kaybetmi$ olan bir vatanda$ farzediniz, o bu kürsüden, bu çatı altında neler ko-
nu$uldu%unu biliyor, fakat iki seneden beri hafızasını kaybetmi$tir ve âni olarak 
Faik Ahmed Barutçu arkada$ımız kürsüde konu$urken içeriye gelmi$tir. Onun ha-
kikate” dünyada neler olmu$ diye hayretler içinde kalmaması ve Türk Milletinin en 
büyük mucizeyi yaratmı$ oldu%una inanmaması mümkün de%ildir. (Soldan "iddetli 
alkı"lar)

#imdi arkada$larım, bütçe tevazününe giderek: “Feyizli bir istidat elde edecek 
yerde kâ%ıt üzerinde bir tevazün tercih edilmi$tir.”

“!ktisadi sahada lüzumlu $artlara uymıyan bir politika yoliyle murakabe ihmal 
edilmi$tir.”



“Kredi enfilâsyonu vardır.”
“Emisyon yükselmi$tir”
“E$ya fiyatları yükselmi$tir.” dediler; Enfilâ$yon nerede? !spat edilme-

si lâzımgelir. Emisyon yükselmi$tir. Neden? Bunların rakamlarla ispat edilmesi 
lâzımdır. Tedavüldeki paranın hacmi i$ hacmi ile mütenasip midir, de%il midir? Bu 
gayet ince tetkiklerden sonra millet huzuruna getirilmelidir.

Hükümet programını bir edebiyat olarak ifade ettiler. Ben kendilerine bu ispat 
edilmemi$ iddialarla ve vecizelerle dolu tenkidlerine bakarak bir Hükümetin sadece 
edebiyatla tenkid edilebilece%i kanaatine sahip olduklarım iddia edece%im (Soldan 
alkı"lar) Anla$ılıyor ki, Halk Partili arkada$larımız hâlâ vecizeler devrini unutama-
mı$ bulunuyorlar. (Soldan gülü"meler ve alkı"lar)

Arkada$larım, hayat pahalılı%ından bahsettiler. Demokrat Partinin, birin-
ci Hükümetinin programında hayatı ucuzlataca%ız, demi$iz. Ondan sonra hayatı 
ucuzlatmak $öyle dursun hayat pahalılanmı$. Tenkid etmek istiyenlerin hepsi bunu 
ele aldılar. Sanki, bulunmaz Hint kuma$ı imi$ gibi. Bulunmaz Hint kuma$ı gibi di-
yorum, belki bu sözüme bakarak yine kürsüden çok sert konu$uyor oldu%umu ileri 
süreceklerdir, belki Devlet adamına böyle, sert konu$mak yakı$maz diyeceklerdir; 
fakat, dâvasına, kanaatlerine sahip olan insanların dâva ve kanaatlerini $iddetle 
müdafaa etmelerini tabiî görmek icabeder. Adnan Menderes ismi $u kürsüden hiç 
olmazsa bir defa tekrar edildi. Adnan Menderes, o nelermi$, o müstebit, o bir ce-
berut, siz yoksunuz, hepiniz pençe-i kahrımdasınız, ne Meclis vardır, ne Devlet 
vardır, ne muhalefet vardır, hepsi benim yedi kahrımdadır. Ondan sonra diyorlar 
ki, mukabele etme, yolunda yürü. Sa%dan $amarlıyalım, soldan $amarlayalım. Bu 
tenkiddir. Ben her $eyi yaparım, sen mukabelede bulunamazsın, diyorlar. Böyle $ey 
olmaz, tenkid edenlerin tenkide mâruz olmayı kabul etmeleri gerektir.

Hayat pahalılı%ından bahsediyordum, arkada$lar. Hakikaten ilk programımız-
da da hayatı ucuzlataca%ımızı ifade etmi$tik, hattâ hayatı ucuzlatmak için tedbirler 
de almı$tık ve bu tedbirlerimiz vaktinde yüksek huzurunuza arzolunmu$, tasvip-
lerinize mazhar olmu$tu. Ondan sonra ne oldu? Fevkalâde hâdiseler çıktı, bir Kore 
harbi çıktı, bir dünyanın harp ekonomisine girmesi hâdisesi çıktı, bütün dünyada 
fiyatların bu sebeplerle süratle yükselmesi hâdisesi çıktı. Ben $imdi desem ki hayatı 
ucuzlataca%ım, iktidarı devraldı%ımız günden evvelki seviyenin altına indirece%im. 
Arkada$lar bana gülersiniz ve aklımı kaybeti%ime hükmedersiniz. Hakikat bu kadar 
açık ve hal böyle iken hayatı ucuzlataca%ımız yerde pabalılandırdınız. Hayatı neden 
ucuzlatmıyorsunuz? diyorlar, insafına müracaat edece%im Sayın Faik Ahmed Ba-
rutçu arkada$ım, diyor ki; vatanda$ın aile bütçesinin nasıl kapatıldı%ına bakarız. 
Mühim olan odur. Bütün bir memleket ekonomisini bu zaviyeden görmeye ne za-
mandan beri ba$lamı$lar? bunu kendilerine sormak istiyorum. (Soldan gülü"meler).

Arkada$lar, hakikaten vatanda$ın kendi hususi hayatını ve hayatının icapla-
rını mütalâa etmesi hâli oldu%u gibi millet ve devlet olarak ileriye gitmesinin na-
sıl olması lâzımgeldi%ini dü$ünmek vazifesi de vardır. Bu sözler bizim her imkâna 
ba$vurmak suretile müstahsili destekliyece%iz, istihsali artırma%a çalı$aca%ız, müs-
tehlikin de menfaati bu noktadadır, diye ifade etti%imiz prensibin bir cevabı olarak 



gelmektedir. Cevap olarak diyorlar ki, bunlar edebiyattır. Biz ona bakmayız. Vatan-
da$ları dünya hâdiselerinden tamamen gafil, hayatın ne sebepten dolayı pahalılan-
dı%ını, idrak edemiyecek ve bunun sebeplerini ara$tırmadan Hükümeti bir bu%zu 
adavetle itham edecek $uursuzlukta mı görmek istiyorlar? Türk vatanda$ı bugün 
hayat pahalılanmı$sa bunun sebebini çok güzel idrak etmektedir. Ailelere, bütçele-
rinize bakınız, hayat ucuzlamı$ mı, pahalıla$mı$ mı? Hükümet icraatı da bu kıstasa 
bakarak iyi mi kötü mü karar veriniz demek, vatanda$ın idrakinden, $uurundan 
$üphe etmek olur. Bu memleket bu millet, hayatın niçin pahalıla$tı%ını çok iyi bil-
mektedir ve bunun Hükümetin yersiz ve fena tedbirleri neticesinde olmadı%ını, 
bilâkis dünyayı içine, alan sebeplerin tesiri altında husul buldu%unu: idrak etmek-
tedir. Bize hesaplarla gelseler, dünya, konjonktörü $udur, biz de sunan çıkmı$tır. 
Aralarındaki münasebet $öyledir. Bu yükseli$ alınan $u yanlı$ tedbirlerinizden ileri 
gitmi$tir, diye izahlarda bulunsalardı hakikaten hâdiseyi zevkle münaka$a etmek 
mümkün olurdu. Amma hayat pahalıla$tı, gibi kupkuru bir iddiaya dayanarak ikti-
sadi ve malî tedbirleri baltalamaya çalı$mak do%ru olmaz kanaatindeyim.

Mutlaka tenkid etmek mecburiyetinde de%illerdir. Kim bo%azlarını sıkıyor? 
E%er ciddî olarak tenkid edecek bir taraf yoksa, pekâlâ geçi$tirebilirler, iktisadi me-
sele, mutlak bir $ey söylemek lâzım, haricî mesele, mutlaka bir $eyler söylemek la-
zım, partilerarası meseleler, mutlaka bir $ey söylemek lâzım. Böyle bir mecburiyet 
yoktur arkada$lar. Böyle bir mecburiyet olmadı%ına karar verdi%imiz gün çok rahat-
layaca%ımızı ben kendilerine $imdiden ifade ederim. (Alkı"lar).

Muhterem arkada$lar, bizdeki hayat pahalılı%ı, aldı%ımız tedbirler neticesin-
de, dünyada görülen fiyat yükselme a$a%ı bir seviyede bulunmaktadır. Bunu, açık 
olarak ifade ediyorum. Binaenaleyh, hayat pahalılı%ı gibi bir iddianın zihinlerde yer 
bulmaması lâzım gelir.

Radyo ne$riyatından bahsettiler. Derhal kabul edeyim ki radyo ne$riyatında 
daha dikkatli, daha objektif olmaya çalı$aca%ız. (Bravo sesleri). Fakat bilsinler ki 
Hükümet icraatını kötülemek ve Hükümete sövmeye asla müsaade etmiyece%iz. 
(Soldan alkı"lar)

OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Tenkid etmek hakkımızdır Adnan Men-
deres, sövmek hâ$a.

BA$BAKAN ADNAN MENDERES (Devamla) — Hakikaten, söyledikleri gibi 
radyo Devletin malıdır, Devletin icra vasıtasıdır. Devlet malı ve vasıtasını devlet 
ve memleket menfaatine, olarak Hükümet kullanır, Devlet radyosunun orta malı 
oldu%unu iddia etmek hiç kimsenin hakkı de%ildir. (Soldan bravo sesleri)

OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Muhalefet sade Halk Partisi de%ildir.

BA$BAKAN ADNAN MENDERES (Devamla) — Müsaade ederseniz ben ga-
zete getirmiyorum, eski nutukları getirmiyorum. Arkada$lar iki sene bu memleket 
Demokrat Partinin Halk Partisi ile muvazaa halinde bulundu%u iddialariyle çalkan-
dı Bize burada bir nutkun bir cümlesini getirip söyliyenler, bu memleketi iki sene 
asla mevcut olmıyan, hiçbir asla esasa istinat etmiyen bir efsane ile sabahtan ak$a-
ma kadar iki yıl aldatmaya çalı$mı$ olan insanlardır (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)



Son iktidarın son Ba$vekili veya Ba$vekil muavini Bütçe Komisyonunda gayet 
ileri partizan ne$riyattı bulunan Devlet radyosundan $ikâyet etti%imiz zaman be-
nim; biraz evvel söylediklerimden çok daha ileri sözler söylediler. #imdi aynı parti-
nin; aynı $ahsiyeti mâneviyeye ait olan arkada$larımızın benim çok daha mutedil 
olan sözlerime ne kadar $iddetle kar$ı koyduklarını beraber gördük. (Sa!dan, “bir 
"ey söylemedik, dinliyoruz Adnan Bey” sesleri)

Çok muhterem, arkada$larım; biraz evvel Dı$i$leri Bakanı arkada$ım Halk 
Partisi namına söz söyliyen Faik Ahmed Barutçu’nun mütalâalarına cevap verdi. 
Benim de ilâve edece%im taraflar vardır. Söylediklerini mütalâalarını cidden kıy-
metli buldum. Yalnız kıymetli bulmakla kalmadım Devlet menfaatini temin edici, 
dâvalarımızı takviye edici mahiyette buldum Bunu söylemekle büyük bir bahtiyar-
lık hissediyorum” Aynı zamanda dün mevcut olmıyan bir vuzuha gelmi$ olmalarını 
da yine memleket menfaati namına çok hayırlı görüyorum! Dün $ekle mi esasa mı, 
belli olmaz $ekilde zaman zaman o, zaman zaman bu, tarzda hareket ettiler. #imdi 
Kore meselesi hakkındaki itirazlarının bir vuzuha gelmi$ olmasını ve Halk Parti-
si arkada$larımızın a%zından ifade edilmi$ olmasını memleket hayrına telâkki et-
mekteyim! (Soldan bravo sesleri) Hükümet Milletin malı olmalıdır dediler, Hükümet 
milletin malı de%il de kimin malıdır ? Diyorlar ki bir zümrenin malıdır. 14 Mayıs se-
çimleri ile i$ ba$ına gelen bir Hükümetin; bir zümrenin malı oldu%unu iddia etmek 
caiz de%ildir. O zümre malı hükümetler, hatta $ahıs malı hükümetler eski devre ait 
olanlardır. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

#imdi arkada$larım, gayet ciddî, o gayet samimî olarak partilerin iyi münase-
bette olmalarını arzu etmekteyiz Fakat Halk Partili arkada$larımızın bir zihniyet ve 
telâkkiden kurtulmaları çok zaruridir. Bakınız, bu zihniyet istemeden Faik Ahmed 
Barutçu arkada$ımın a%zından çıkan bir cümlede ifadesini bulmu$ oldu. Bir zümre-
ye ait Hükümet diyor.

Arkada$lar, bu, bir iç duygunun ifadesidir. Bugüne kadarki, tenkidlerinde ve 
14 Mayıs seçimlerinin neticelerini ele alı$ta ve bütün tavrı hareketlerinde Hükü-
metin sa%lamlı%ında, metanetinde, me$ruiyetinde âdeta bir sakatlık varmı$ gibi 
bir telâkkinin sahibi olmak, partilerarası münasebetlerin iyile$mesi, hususunda 
Halk Partili arkada$larımızı mü$külâta u%ratmaktadır. Bunu içlerinden çıkarmaları 
lâzımgelir. 14 Mayıs seçimleriyle Türk milletinin kendileri hakkında vermi$ oldu%u 
hükme razı olurlarsa Halk Partisi ile Demokrat Partinin münasebetlerinin iyile$-
mesi için bir sebep kalmaz.

Muhterem arkada$lar, Hükümet hatasız hareket etti%i iddiasında de%ildir. Hü-
kümet insanlardan müte$ekkildir. !nsanlar, hata ve sevap i$leyebilirler. Biz kendi-
mizi hiçbir zaman düsturu mükerrem addeden insanlardan de%iliz. O, bir ba$ka 
devre aittir. #imdi kendimizi kırmızı reylerin kar$ısında, âciz ve naçiz, millet iradesi 
kar$ısında hiçbir iktidara sahip olmıyan insanlar olarak görmekteyiz. !lâhi bir kud-
rete sahip olmak gibi telâkkiler, devri sabıka aittir. (Soldan devamlı ve "iddetli alkı"-
lar). Bu itibarla hatalarımızla ve hasenatımızla programımızla huzurunuza gelmi$ 
bulunuyoruz. 



Sözlerimi bitirirken, tekrar arzedeyim ki; Halk Partisine kar$ı sözlerimde lâtife 
tarzında bir mukabeleden ba$ka hiçbir tariz kastı mevcut de%ildir. (Soldan alkı"lar). 
Ben Halk Partisi ile Demokrat Parti münasebetlerinin iyi bir çı%ıra, iyi yola hattâ 
$imdiden girmi$ oldu%unu kabul etmekteyim. Ve ne yapılırsa yapılsın bu yolda yü-
rümek azmindeyim. Bunun iyi neticelerinden memleketimiz mutlaka fayda göre-
cektir. Hakikî demokrasinin teessüsü bunun içinde mündemiçtir. !ki parti mutlaka 
çarpı$sın, mutlaka ikisinden birisi yaralansın, öbürü kazazede olsun diye tahrikte 
bulunanlar ve bundan kendi ümit ve emellerine pay çıkarmak istiyenler hüsrana 
u%rıyacaklardır. (Soldan bravo sesleri). Kendilerine elimi uzatarak tekrar arzedeyim 
bunları beraberce hüsrana u%ratalım arkada$lar, hep birlikte. (Soldan bravo sesleri 
sürekli alkı"lar).

BA$KAN — Efendim, Tüzük’ün 85’nci maddesinin son fıkrası, Hükümetten 
sonra son sözün Milletvekiline ait oldu%unu âmir bulunmaktadır. Daha be$ arkada-
$ımız söz istemi$tir. Muhalefetten Faik Ahmed Barutçu arkada$ımız Hükümetten 
sonra son sözü söylemek üzere söz aldı. Faik Ahmed arkada$ımız konu$tuktan son-
ra, daha be$ arkada$ımız söz aldı%ı için müzakerenin yeterli%i hakkındaki teklifleri 
reyinize arzedece%im.

Faik Ahmed Bey buyurun.
FA"K AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Arkada$lar, bu kürsüden kar$ılıklı 

tatlı konu$manın zevkli ve faydalı oldu%una $üphe yoktur. Bu $ekilde, bu hava için-
de konu$mak ve bu münaka$alar, rejimin muhakkak ki en güzel tarafıdır. (Bravo 
sesleri). Adnan Menderes arkada$ımız $undan emin olsunlar ki, Barutçu mücerret 
muhalefet namına ve tenkid olsun diye dı$ siyasette, iç siyasette acaba neyi tenkid 
edelim diye, maliyesinin, iktisadının hangi noktadan temas edeyim diye kendini 
zorlayıp mutlaka kuru bir tenkid için huzurunuza çıkacak bir arkada$ınız de%ildir. 
Menderes, hiç de%ilse Barutçu’yu bu kadarcık olsun tanır farzederdim.

Dediler ki, bir insan hafızasını kaybetse ve gelse, birden bire Faik Ahmed 
Barutçu’yu dinlese. Hayır arkada$lar; beni hafızasını kaybetmiyen adam dinlemeli-
dir. (Gülü"meler, alkı"lar).

MÜKERREM SAROL ("stanbul) — Barutçu, onu $aka söyledi.
FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — Arkada$lar; iktidar yapar, muhalefet 

söyler. Biz iktidarda iken bu güzel rejimi tahakkuk ettirmek için lüzumlu olan ısla-
hat yoluna kendisini vermi$ adamlarız. (Sa!dan, soldan alkı"lar).

Arkada$lar; $unu size söyliyeyim. Biz serbest bir seçim neticesinde, gönül ho$-
lu%u ile iktidarı teslim ettik dedi%imiz zaman bu gönül ho$lu%unun istinat etti%i 
sebepler oldu%unu kabul etmek lâzım gelir.

Bir misal vereyim arkada$lar, bakınız (Gürültüler). Tatlı, tatlı konu$aca%ız, 
öyle $ey yok. Bu yeni rejimin tekemmülünü tamamlamak için iktidar de%i$ikli%inin 
avantajları oldu%una zerre kadar $üphe yoktur ve bizi memleket hesabına memnun 
eden bir sebep de odur. 27 senelik bir iktidarın müesses itiyatlarının köstekleyici 
tarafları olabilirdi. Ben size bunun bir misalini vereyim: Ben grup reisvekili idim.



Son Millî Savunma Bakanımız olan Hüsnü Çakır bir gün bendenize geldi, dedi 
ki; Barutçu, $u mevcut iki tane askerî mahkemeyi kaldırmak istiyorum. Takdir ede-
rim, hakikaten kaldırmak lâzımdır, istisnai mahiyet ta$ıyan bu mahkemelere ne 
lüzum var, Adalet Bakanı ile görü$erek harekete geçmek yerindedir, dedim. Bir$ey 
hazırlayın getirin, dedim.

Adalet Bakanı kendisine $unları söylemi$: Grupta a$ırı cereyanlara kar$ı esaslı 
kanuni tedbirleri almak için verilen kararı biliyorsun, a$a%ıdaki havayı da biliyor-
sun, bu hava içinde böyle bir $eye te$ebbüs edip bunda muvaffak olmak güçtür. 
Dü$ünün bir defa... Bunu Millî Savunma Bakanlı%ına ve saireye anlatacaksın.. (Sol-
dan Millî $efe sesleri), öyle de%il arkada$lar. O Millî #ef dedi%iniz zatın $ahsiyetinde, 
$ahsi olarak söylüyorum, demokrasinin inki$aflarında, lüzumlu anlarda en ba$ta 
müzaheretini görmü$üzdür. (Sa!dan alkı"lar). Müesses bir itiyadı yıkmak güçtür. 
Ben Demokrat Parti iktidarından onu beklerim.

!htiyat diye arkasında bir$ey yoktur. Islahatçı icapları yerine getirme noktasın-
dan engeli yoktur. Niçin harekete geçemiyor? Ben bu Meclisin tarihe Islahatçı bir 
Meclis olarak intikal etmesini cani gönülden arzu ederim. Sonra, elbette arkada$-
larım dikkat etmi$lerdir, hiç burada Demokrat Partinin muhasebesini yapmadık, 
bunu yapacak kadar vakit geçmedi. Demokrat Partinin muhasebesini seçmenler 
huzurunda yapaca%ız.

Ben burada Adnan Menderes Hükümetinin dokuz aylık muhasebesini gözden 
geçirdim. #unu söyledi, bunu yapmadı, dedim. Ben ondan o yolda cevap bekledim ki, 
cesaretle ifade etsin. Zaten cesaret yoluna girmezsek hiç bir$ey yapamayız. Barutçu 
do%ru konu$mu$tur, demesini beklerdim. Benim söylediklerimin mesnedi vardır, 
realiteye müstenittir. Ben kuru lâf getirmedim huzurunuza. Adnan Menderes’den 
$unu beklerdim:

Barutçu $u noktalarda haklıdır: Ben altı ayda $u meseleleri ele alamadım. Be-
nim için mesele istikamet meselesidir. !yi bir istikamete yönelmek meselesidir. Ve 
asıl mühim olan zihniyet meselesidir...

Dediler ki, kanunlardan ne çıkar, eski iktidar zamanında da bu kanunlar mev-
cuttu, bu antidemokratik kanunlar varsın dursun.. (Soldan böyle demedi sesleri, gü-
rültüler) Müsaade buyurun, neticeyi getireyim de ondan sonra (Soldan, ama öyle 
demedi sesleri). Bakın ne dedi; i$ zihniyettir, kanun bir tarafta dursa dâhi zihniyette 
de%i$iklik olursa mesele mahlûldür. (Soldan, kaldı ki, diye ilâve etti sesleri). Ben de 
ayni $eyi söyledim, dâva zihniyet davasıdır. !tiyatlarda ve telâkkilerde zihniyeti de-
%i$tirme davasıdır. Zihniyet de%i$ikli%inin delili nedir!. Esere bakaca%ız. Zihniyetin 
de%i$ti%ine dair eser vermek ister. Antidemokratik dedi%iniz, be$ sene mütemadi-
yen mücadelesini yaptı%ınız o kanunların tadilini Meclise getirmekle zihniyetin de-
%i$mesi eserini vereceksiniz. Daima söyliyece%iz bu kanunlar de%i$melidir. De%i$-
medikçe zihniyetin de%i$mi$ oldu%unun delili verilmi$ olmaz. Ben kendimi mânevi 
bir huzur içinde hissetmeliyim.

Benim zihniyetim iyidir; mevcut kanunlardan endi$eye mahal yoktur; olmaz. 
O kanun orada durdukça ben kendimi mânevi sıkıntı içinde hissederim.



Ceza Kanununun bilhassa antidemokratik dedi%imiz hükümlerini bir an evvel 
bilhassa muhtelif sebeplerle !talya’nın Fa$ist Kanunundan alınmı$ olan hükümleri 
bir an evvel el birli%i ile defetmemiz lâzımdır. (Sa!dan bravo sesleri)

#imdi arkada$lar, ikinci noktaya geleyim: Sayın Menderes dediler ki, partiler 
arasındaki münasebetlerin düzelmesi mümkündür. Yalnız C.H.P. lilerin Barutçu’nun 
lisanında ifadesini bulan bir iç duyguları vardır, onu tashih etmeleri icabeder.

Nedir bu iç duygu “14 Mayıs de%i$ikli%inin neticesini bir türlü kabul edemi-
yorlar, onun için bizim Hükümetimizi bir zümre hükümeti olarak vasıflandırmak 
istiyorlar.”

Arkada$lar, seçimde iktidarı kaybeden ve kendisine, murakabe vazifesi millet 
tarafından verilmi$ olan bir partinin, iktidardan muhalefet saflarına geçmi$ olma-
sı, içlerinde hazmedemiyecek bir iç duygusu yaratmaz. Milletin tecelli eden iralesi 
önünde yeni vazifelerini $erefle almaları kadar tabiî bir $ey olamaz. (Bravo sesleri) 
Ben bugün muhalefette murakabe vazifesini ifa etmekten daha çok $eref duymak-
tayım. (Bravo sesleri) Muhalefet olarak, muhalefetin mümessili olarak $eref duy-
maktayım. Memlekete kar$ı bu yolda hizmet ifası vesilei fahirdir. Muhalefet olarak 
vazife gördükten sonra seçim zamanında milletin huzuruna çıkıp prensiplerimizi 
müdafaa ve seçmenlerimizi iknaya çalı$aca%ımız tabiîdir.

Arkada$lar, Hükümet bir zümrenin hükümeti vaziyetinde olmamalıdır, demek-
ten maksadımız a$ikârdır. O da $udur: Hükümet partizanlık politikasını terketme-
lidir. Zira millî birlik için bu esastır. Bir misal vereyim, arkada$lar, biz iktidarda 
iken Basın Yayın Umum Müdürlü%ü vasıtasiyle muhtelif memleketlerde hükümet-
lerin partilerle olan münasebetlerine ait tetkikler yaptırmı$tık. Birçok yerlerden 
muhtelif partilerin tüzüklerini, programlarını getirdik. Bu meyanda !ngiltere’den 
de getirttik. !ngiltere’de Muhafazakâr Parti, grupunun bile hükümet üzerinde mu-
rakabesini $unun için kabul etmemektedir ki, bir zümre hükümeti mevkiine dü$-
mesin diye. !$ ba$ına gelen Hükümet, partisinin programını tahakkuk ettirmekle 
mükellef görmektedir kendisini. Ama bir zümrenin hükümeti mevkiine dü$meme-
ye dikkat eder. Ba$bakan, Türkiye’nin Ba$bakanı olacaktır. Hükümet, Türkiye’nin 
Hükümeti olacaktır, benim de hükümetim olacaktır. (Soldan, de!il mi sesleri) Olma-
lıdır, bu zihniyet içinde bulunmalıdır.

Radyodan bahsettiler. Bu, düzeltilmesi lâzımgelen i$lerdendir. Ya müsaade 
edelim, hususi radyolar i$lemeye ba$lasın, yoksa Devletin vasıtası bir partinin elin-
de kalmasın.

Ben bir misal arzedeyim; bütçe müzakerelerinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
bütçe üzerindeki mütalâalarını Cemal Re$it Eyübo%lu arkada$ımız izah etmi$ti. 
Demokrat Partinin nokta-i nazarını da Fethi Çelikba$ arkada$ımız izah ettiler. 
O gece müzik dinlemek üzere radyonun dü%mesini açmı$tım. Bir de baktım, ko-
nu$ma var. Ne konu$uyor diye dikkat ettim. Bütçe konu$masına aitti. Cemal Re-
$it Eyübo%lu’ndan bahsediyor. “Cemal Re$it Eyübo%lu C.H. Partisi namına, bütçe 
üzerinde partinin nokta-i nazarlarını izah etmi$tir ve ezcümle demi$tir ki.. ” Hilaf 
olmasın ya dört, ya üç cümle. Güzel, bitti. Arkasından, Çelikba$ arkada$ımız D. Par-



ti namına konu$tu, dedikten sonra ezcümle dedi ki diye ba$ladı; burada hakikaten 
kendilerini büyük bir zevkle dinledi%im Çelikba$ arkada$ımızı radyoda da bir kere 
daha ve tamamen dinlemek zevkine ermi$ oldum; Bu olmamalıdır. 4 satır oradan-
sa, 4 satır da buradan, veyahut 44 satır oradan, 44 satır buradan. Radyo milletin 
sesini dalgalar üzerinden dünyaya yayan bir müessesedir. Milletin güzel sesini dün-
yaya yayan bu müesseseyi bir partinin vasıtası halinden çıkarmalıyız. Memleketçi 
politika bunu icabettim. Bir vilâyette bir vali, vatanda$a e$it muamele yapacaktır. 
Ben de gitti%im zaman aynı muameleyi görece%im , sen de.. Bir vali böyle hareket 
etmedi mi derhal çekeceksiniz ve çekin. Böyle hareketlerdir ki memleketi istedi%i-
miz mânevi huzura kavu$turur. Mesele buradadır. Bunu ifade ediyoruz ve diyoruz 
ki, Hükümet bu memleketin Hükümeti olmak vaziyeti içinde bulunmalıdır, millî 
birli%i korumanın $artı budur.

Biz C.H.P. Partisi birinci Adnan Menderes Hükümetinin icraatını gözden geçi-
rimken, bu icraatın memleketin bekledi%i icraat olmadı%ından bahsetmi$, bunun 
delillerini verirken idarî, malî muhtelif konular üzerinde durarak misaller vermi$-
tik. Sayın Menderes benden rakam istediler. Emisyonun bizim bıraktı%ımız zaman-
dan bugüne kadar gösterdi%i artı$ 100 milyon civarındadır, Senedat cüzdanındaki 
rakamları bize vermi$ olsalar, hakikaten i$ hacmi ile mütenasip midir, de%il midir, 
fikrimizi beyana imkân bulabilirdim. Eskisi gibi bu rakamlar ne$redilmemektedir;

Hayat pahalılı%ının artmı$ olmasının sebepleri meyanında, lüzumlu tedbirle-
rin alınmamasının hissesi büyüktür. Misal vermiyece%im, bütçe konu$malarında 
bunların üzerinde çok durulmu$tur. Tekrar etme%e lüzum görmüyorum.

Gerek malî ve gerek iktisadi sahalarda lüzumlu olan tedbirlerin alınmamı$ ol-
du%u bir realitedir ve bu realiteler mukadder neticelerle kar$ıla$makta mukadder-
dir.

Arkada$lar; Sayın Köprülü ve Sayın Menderes’in dı$ politika üzerindeki konu$-
malarımızı takdirle kar$ılamalarını bizi anlamak yoluna dönmenin bir delili olarak 
alırız.

Biz ötedenberi, daima ayni prensipler üzerinde durmu$uzdur. Bizim dı$ politi-
ka üzerinde ileri sürdü%ümüz ihtirazi kayıtlar metodlara müteveccihtir. Biz dı$ po-
litikada, hattâ Kore meselesinde dahi aynı prensipleri ileri sürmü$üzdür, i$in daha 
evvelden Meclise getirilmesi lâzım geldi%ini, bunun konu$ulması icabetti%ini ileri 
sürmü$üzdür.

Sayın Köprülü dediler ki: “Biz Meclis’siz i$ görmek zihniyeti içinde de%iliz. Al-
dı%ımız kararlar hüsnü niyete makrumdur.’’

Neticeleri Meclise getirmek, konu$mak fayda etmez. Evvelden getirip konu$-
mak icabeder. Bugün bahis mevzuu olan, memleketimizin cihan hâdise ve tertipleri 
içinde emniyet tedbirlerini sa%lamak ve tamamlamaktır. Hükümetin bu vadideki 
gayretlerini, te$ebbüslerini destekleme%i millî vazife biliriz. (Bravo sesleri).

OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Reis Bey, söz istemi$tim.



BA$KAN — Müzakerenin yeterli%i hakkında ba$kanlı%a verilmi$ be$ tane 
önerge vardır.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Reis Bey söz istiyorum.
BA$KAN — #imdi be$ arkada$ söz istedi. Verilen kifayeti müzakere takrirleri 

program üzerindeki görü$melerin kâfi oldu%unu ileri sürerek reye konulmasını is-
temektedir. Bunu reyinize arzediyorum: Kabul edenler.

Etmiyenler. 
Kabul edilmi$tir.
#imdi arkada$lar, Hükümet, programını okudu ve sonunda muhterem heyeti-

nizden itimad istedi.
#imdi kutuları koyaca%ız, reylerinizi kullanmanızı rica ediyorum. (Ad çekildi)
Yozgad seçim çevresinden ba$lıyarak oyları toplıyaca%ız.
(Oylar toplandı)
BA$KAN — Rey vermiyen arkada$ var mı? Tekrar ediyorum rey vermiyen ar-

kada$ var mı? Oy toplama i$i bitti.
Rey verenlerin sayısı (396) dır, itimat edenler (346)
(Soldan alkı"lar). Kırmızı rey verenler (50)dir.
(Soldan alkı"lar arasında Ba"bakan kürsüye geldi)
BA$BAKAN ADNAN MENDERES ("stanbul) — Çok aziz arkada$larım, iti-

madınıza mazhar kılmak suretiyle uhdemize tekrar yüklemi$ oldu%unuz mesuliye-
tin mânasını ve icaplarını takdir ederek $ükranlarımızı, gerek kendi namıma, gerek-
se Hükümet arkada$larım namına, cümlenize arzederim. (Soldan "iddetli alkı"lar)

BA$KAN — Ayın dördü Çar$amba günü saat 15’te toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum.

Kapanma Saati: 21.20



Güvenoylaması

(Güvenoyu verilmi!tir)

Program:  30.03.1951
Güven Oylaması: 02.04.1951
Üye Sayısı:  487
Oy verenler:  396
Güvenoyu verenler:  346
Güvensizlik oyu verenler:  50
Çekinserler:  73
Açık Milletvekillikleri: 18

(Güvenoyu verenler)
AFYON KARAH"SAR 
Abdullah Güler, Süleyman Kerman Bekir Oynaganlı, Kemal Özçoban, Ali 
!hsan Sâbis, Avni Tan, Salih Torfilli, Ahmed Veziro%lu, Gazi Yi%itba$ı 

A%RI  
Kasım Küfrevi

AMASYA  
Kemal Eren, Hâmit Koray, !smet Olgaç, Cevdet Topçu

ANKARA  
Salâhaddin Adil, Sadri Maksudi Arsal, Muhlis Bayramo%lu, Salâhattin Benli, 
Ömer Bilen, Hamdi Bulgurlu, Osman #evki Çiçekda%, Ramiz Eren, Muhlis 
Ete, Mümtaz Faik Fenik, Osman Talât !ltekin, Hâmid #evke !nce, Seyfi 
Kurtbek, Talât Vasfi Öz, Fuad Seyhun, Cevdet Soydan

ANTALYA  
Fatin Dalaman, Nazifi #erif Nabel, Burhanettin Onat, Akif Sarıo%lu, !brahim 
Suba$ı, Ahmet Tekelio%lu, Ahmet Toku$

AYDIN  
Namık Gedik, #evki Hasırcı, Etem Menderes, A. Baki Ökdem

BALIKES"R 
Vacid Asena, Salâhattin Ba$kan, Esat Budako%lu, Muzaffer Emiro%lu, Enver 
Güreli, Ali Fahri !$eri, Arif Kalıpsızo%lu, Ahmet Kocabıyıko%lu, Yahya Pelvan, 
Muharrem Tunçay, Sıtkı Yırcalı

B"LEC"K  
Ke$$af Mehmet Kurkut



B"NGÖL  
Feridun Fikri Dü$ünsel
BOLU  
Zuhuri Danı$man, Mithat Dayıo%lu, Mahmut Güçbilmez, Kâmil Kozak, Vahit 
Yöntem
BURDUR 
Fethi Çelikba$, Mehmet Erkazancı, Mehmet Özbey
BURSA 
Halil Ayan, Raif Aybar, Selim Ragıp Emeç, Agâh Erozan, Selim Herkmen, 
Sadettin Karacabey, Hulusi Köymen, Halûk #aman, Necdet Yılmaz, Ali Canib 
Yöntem 
ÇANAKKALE  
Kenan Akmanlar, Süreyya Endik, Bedi Enüstün, Emin Kalafat, Ömer Mart
ÇANKIRI  
Kâzım Arar, Celâl Boynuk, Kenan Çı%man, Celâl Otman
ÇORUH  
Abbas Gigin, Mesud Güney, Ali Rıza Sa%lar, Zihni Ural
ÇORUM  
#evki Gürses, Baha Kolda$, Saip Özer, Hasan Ali Vural, Hakkı Yemeniciler
DEN"ZL"  
Fikret Ba$aran, Ali Çobano%lu, Mustafa Gülcügil, Eyüp #ahin Refet 
Tavaslıo%lu 
D"YARBAKIR  
Ferit Alpiskender, Yusuf Kâmil Aktu%, Yusuf Azizo%lu, Kâmil Tay$ı
ED"RNE  
Arif Altınalmaz, Mehmet Enginün, Cemal Köprülü, Rükneddin Nasuhio%lu
ELAZI% 
Abdullah Demirta$, Suphi Ergene, Ömer Faruk Sanaç, Mehmet #evki Yazman, 
Hâmit Ali Yöney 
ERZURUM 
Said Ba$ak, Rıfkı Salim Burçak, Fehmi Çobano%lu, Bahadır Dülger, Sabri 
Erduman, Enver Karan, Emrullah Nutku, Rıza Topçuo%lu, Memi$ Yazıcı, 
Mustafa Zeren
ESK"$EH"R  
Ali Fuad Cebesoy, Hasan Polatkan, Abidin Potuo%lu, Kemal Zeytino%lu 
GAZ"ANTEB  
Samih !nal, Galip Kıno%lu, Süleyman Kuranel, Salâhattin Ünlü

G"RESUN 
Hamdi Bozba%, Ali Naci Duyduk, Hayrettin Erkmen, Tahsin !nanç, Do%an 
Köymen, Mazhar #ener, Adnan Tüfekcio%lu



GÜMÜ$ANE 
Cevdet Baybura, Vasfi Mahir Kocatürk, Halis Tokdemir, Kemal Yörüko%lu, 
Halit Zarbun 

"ÇEL  
Halil Atalay, Hüseyin Fırat, Salih !nankur, Refik Koraltan, Aziz Köksal, Celâl 
Ramazano%lu, #ahap Tol

"SPARTA  
Kemal Demiralay, Tahsin Tola, Re$it Turgut

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

"ZM"R  
Halide Edib Adıvar, Mehmet Aldemir, Avni Ba$man, Behzat Bilgin, Muhiddin 
Erener, Tarık Gürerk, Necdet !ncekara, Osman Kapani, Vasfi Mente$, Halil 
Özyörük, Abidin Tekön, Cemal Tunca, Ekrem Hayri Üstünda%

KARS  
Tezer Ta$kıran

KASTAMONU  
Galip Deniz, Sait Kantarel, #ükrü Kerimzade, Ahmet Keskin, Muzaffer Ali 
Mühto, Rifat Ta$kın

KAYSER" 
Fikri Apaydın, !smail Berkok, Emin Develio%lu, Kâmil Günde$, Ali Rıza 
Kılıçkale, !brahim Kirazo%lu, Mehmet Özdemir, Yusuf Ziya Turgut

KIRKLAREL" 
#efik Bakay, Mahmut Erbil, Fikret Filiz, Faik Üstün

KIR$EH"R 
Rifat Özde$

KOCAEL" 
Ethem Vassaf Akan, Ekrem Alican, Ziya Atı%, Hamdi Ba$ak, Salih 
Kalemcio%lu, Yeredo% Ki$io%lu, Saim Önhon, Lûtfi Toko%lu, Hüsnü Türkand, 
Mehmet Yılmaz

KONYA 
Abdurrahman Fahri A%ao%lu, Rifat Alabay, Kemal Ataman, Hidayet Aydıner, 
Ziya Barlas, Remzi Birand, Sıtkı Salim Burçak, Abdi Çilingir, Ömer Rıza 
Do%rul, Ziyad Ebüzziya, Ali Rıza Ercan, Saffet Gürol, Tarık Kozbek, Muammer 
Obuz, Himmet Ölçmen, Murad Ali Ülgen, Umran Nazif Yi%iter



KÜTAHYA  
Mecdet Alkin, Yusuf Aysal, Besim Besin, Hakkı Gedik, Ahmet !hsan Gürsoy, 
Ahmet Kavuncu, Remzi Koçak, Süleyman Sururi Nasuho%lu, !hsan #erif 
Özgen
MAN"SA  
Samet A%ao%lu, #emi Ergin, Faruk !lker, Adnan Karaosmano%lu, Fevzi Lûtfi 
Karaosmano%lu, Muzaffer Kurbano%lu, Nafiz Körez Sudi Mıhcıo%lu, Muhlis 
Tümay
MARA$  
Abdullah Aytemiz, Ahmet Kado%lu, Nedim Ökmen, Mazhar Özsoy
MARD"N  
Abdurrahman Bayar, Abdülkadir Kalav, Cevdet Öztürk
MU%LA 
Yavuz Ba$er, Zeyyat Mandalinci, Nuri Özsan
MU$  
Hamdi Dayı, Ferit Kılıflar
N"%DE  
Hadi Arıba$, Süreyya Dellalo%lu, Asım Do%anay, Ferit Ecer, Fahri Kö$kero%lu, 
Hüseyin Ülkü, Halil Nuri Yurdakul
ORDU  
Refet Aksoy, Feyzi Boztepe 
R"ZE  
!zzet Akçal, Kemal Balta, Osman Kavrako%lu, Mehmet Fahri Mete, Ahmet 
Morgil, Zeki Rıza Sporel
SAMSUN  
Naci Berkman, Tevfik !leri, !smail I$ın, Firuz Kesim, Muhittin Özkefeli, Ferid 
Tüzel, Hasan Fehmi Ustao%lu, Hâdi Uzer
SEYHAN 
Zeki Akçalı, Remzi O%uz Arık, Arif Nihat Asya, Sedat Barı, Tevfik Co$kun, 
Yusuf Ziya Eker, Mahmut Kibaro%lu, Salim Serçe, Sinan Tekelio%lu, Cezmi 
Türk
S""RD 
Baki Erden, Mehmet Daim Süalp, Cemil Yardım
S"VAS 
Nâzım A%acıko%lu, Ercüment Damalı, !lban Dizdar, !brahim Duygun, 
Nurettin Ertürk, Halil !mre, Rifat Öçten, Sedat Zeki Örs, Bahattin Taner, 
Hüseyin Yüksel
TEK"RDA% 
!smail Hakkı Akyüz, Hüseyin Bingül, Zeki Erataman, #evket Mocan, Yusuf 
Ziya Tunta$ 



TOKAD 
Sıtkı Atanç, Fevzi Çubuk, Ahmet Gürkan, Hamdi Koyutürk, Halûk Ökeren, 
Muzaffer Önal, Mustafa Özdemir, Nuri Turgut Topco%lu
TRABZON  
Salih Esad Alperen, Mahmut Golo%lu, Süleyman Fehmi Kalaycıo%lu, Mustafa 
Re$it Tarakçıo%lu
TUNCEL" 
Hıdır Aydın, Hasan Remzi Kulu
URFA 
Necdet Açanal, Feridun Ayalp, Ömer Cevheri, Feridun Ergin, Celâl Öncel, 
Re$it Kemal Timuro%lu
VAN 
!zzet Akın
YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcılı, Faik Erba$, Yusuf Karslıo%lu, Fuat Nizamo%lu, Hâ$im 
Tatlıo%lu, Hasan Üçöz
ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz, Yunus Muammer Alakant, Hüseyin Balık, Abdürrahman 
Boyacıgiller, Ali Rıza !ncealemdaro%lu, Cemal Kıpçak, Rifat Sivi$o%lu, Avni 
Yurdabayrak

(Güvensizlik oyu verenler)
B"NGÖL 
Mustafa Nuri Okcuo%lu
B"TL"S  
Muhtar Ertan
D"YARBAKIR  
Nâzım Önen
ERZ"NCAN  
Cemal Gönenç, #emsettin Günaltay, Nahid Pekcan, Sabit Sa%ıro%lu, Ziya 
Soylu
HATAY 
Abdullah Çilli, Abdürrahman Melek, Celâl Sait Siren, Hasan Re$it Tankut, 
Cavit Yurtman 
KARS 
Fevzi Akta$, Lâtif Aküzüm, Mehmet Bahadır, Abbas Çetin, Veyis Koçulu, Esat 
Oktay, Hüsamettin Tugaç
KIR$EH"R  
Osman Bölükba$ı, Halil Sezai Erkut



KÜTAHYA  
Asım Gündüz

MALATYA 
Esat Do%an, Mehmet Sadık Eti, Hikmet Fırat, !smet !nönü, Mehmet Kulu, 
Nuri Ocakcıo%lu, Lûtfi Sayman, #efik Tugay

MARD"N 
Mehmet Kâmil Boran, Rıza Erten, Kemal Türko%lu

ORDU 
Hüsnü Akyol, Na$it Fırat Yusuf Ziya Ortaç, Zeki Mesut Sezer, Hamdi #arlan, 
Atıf Topalo%lu 

S"NOB 
Server Somuncuo%lu

TOKAD 
Zihni Betil

TRABZON 
Saffet Ba$tımar, Cemal Re$it Eyübo%lu, Tevfik Koral, Hamdi Orhon, Cahid 
Zamangil

VAN  
Ferid Melen, Kâzım Özalp

YOZGAD 
Avni Do%an

(Oya katılmayanlar)
A%RI 
Halis Öztürk (!.), Celâl Yardımcı

ANKARA  
Da%ıstan Binerbay, Abdullah Gediko%lu

BALIKES"R  
Müfit Erkuyumcu

B"LEC"K  
!smail A$kın (!.), Talât Oran

B"TL"S  
Salâhattin !nan

BOLU 
Fahri Belen, !hsan Gülez

BURSA  
Mithat San



ÇANAKKALE  
Nihat !yriboz, !hsan Karasio%lu

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt

ÇORUH 
Mecit Bumin

ÇORUM 
Sedat Baran, Ahmet Ba$ıbüyük, Hüseyin Ortakcıo%lu

DEN"ZL" 
Hüsnü Ak$it, Fikret Karabudak 

D"YARBAKIR  
M. Remzi Bucak, Mustafa Ekinci 

ED"RNE  
Hasan Osma (!.)

ESK"$EH"R  
Muhtar Ba$kurt

GAZ"ANTEB 
Ekrem Cenani, Ali Ocak, Cevdet San

G"RESUN 
Arif Hikmet Pamuko%lu

HAKKÂR"  
Selim Seven (!.)

HATAY  
Tayfur Sökmen

"SPARTA 
!rfan Aksu, Said Bilgiç

"STANBUL 
Salamon Adato, Ahmet Hamdi Ba$ar (!.), Celâl Bayar (Cumhurba$kanı), 
Nihad Re$ad Belger (!.), Mithat Sözer, Senihi Yürüten 

"ZM"R 
Cihad Baban, Sadık Giz, Zühtü Hilmi Velibe$e

KARS  
Sırrı Atalay (!.), Hüseyin Cahit Yalçın

KASTAMONU  
Fahri Keçecio%lu, Hayri Tosuno%lu, Hamdi Türe (!.)

KAYSER"  
Suad Hayri Ürgüblü



KIRKLAREL"  
Sıtkı Pekkip

KOCAEL"  
Mümtaz Kavalcıo%lu

MALATYA  
Hüseyin Do%an, Mehmet Kartal, Abdülkadir Özbay 

MAN"SA 
Refik #evket !nce (Bakan), Hamdullah Suphi Tanrıöver, Kâzım Ta$kent 

MARA$ 
Ahmet Bozda%, Salâhattin Hüdayio%lu, Remzi Öksüz

MARD"N  
Aziz Uras

MU%LA  
Cemal Hünal, Nadir Nadi

N"%DE  
Necip Bilge

SAMSUN  
Ha$im Ali$an, #ükrü Uluçay 

SEYHAN 
Re$ad Güçlü 

S""RD 
#efik Türkdo%an (!.)

S"NOB  
Cevdet Kerim !ncedayı, Nuri Serto%lu, Ali #ükrü #avlı, Muhit Tümerkan

S"VAS  
#evki Ecevit

TRABZON 
Naci Altu%, Faik Ahmed Barutçu, Hasan Saka 

URFA 
Hasan Oral

ZONGULDAK 
Suat Ba$ol



(Açık Milletvekillikleri)
Aydın  3

Balıkesir 1 

Bilecik 1 

Bursa 1

Çanakkale 1 

Denizli 1

Eski$ehir 1 

Gümü$ane 1

!stanbul 2

!zmir 1

Kastamonu 1

Kır$ehir 1

Mu%la 1

Sivas 1

Zonguldak 1

Toplam: 18 





III. Menderes Hükümeti 
17.05.1954-09.12.1955



Bakanlar Kurulu

Ba!vekil 
Adnan MENDERES (!stanbul) 17.05.1954-09.12.1955

Devlet Vekili ve Ba!vekil Yardımcısı 
Fatin Rü$tü ZORLU (Çanakkale)  17.05.1954-29.07.1955 
Fuat KÖPRÜLÜ (!stanbul)  29.07.1955-09.12.1955

Devlet Vekili 
Mükerrem SAROL (!stanbul)  17.05.1954-12.10.1955

Devlet Vekili 
Osman KAPAN! (!zmir)  17.05.1954-15.09.1955 
!brahim Etem MENDERES (Aydın)  15.09.1955-30.09.1955 
Fahrettin ULA# (!stanbul)  30.09.1955-09.12.1955

Devlet Vekili 
Fuat KÖPRÜLÜ (Hariciye Vekili)  15.04.1955-29.07.1955

Adliye Vekili 
Osman #evki Ç!ÇEKDA" (Ankara)  17.05.1954-09.12.1955

Milli Müdafaa Vekili 
!brahim Etem MENDERES (Aydın)  17.05.1954-15.09.1955

Dahiliye Vekili 
Namık GED!K (Aydın)  17.05.1954-10.09.1955 
!brahim Etem MENDERES (Aydın)  30.09.1955-09.12.1955

Hariciye Vekili 
Fuat KÖPRÜLÜ (!stanbul)  17.05.1954-15.04.1955

Maliye Vekili 
Hasan POLATKAN (Eski$ehir)  17.05.1954-09.12.1955

Maarif Vekili 
Hüseyin Celal YARDIMCI (A%rı)  17.05.1954-09.12.1955

Nafıa Vekili 
Kemal ZEYT!NO"LU (Eski$ehir)  17.05.1954-09.12.1955

"ktisat ve Ticaret Vekili 
!brahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir)  17.05.1954-09.12.1955

Sıhhat ve "çtimai Muavenet Vekili 
Behçet UZ (!zmir)  17.05.1954-09.12.1955

Gümrük ve "nhisarlar Vekili 
Emin KALAFAT (Çanakkale)  17.05.1954-09.12.1955



Ziraat Vekili 
Nedim ÖKMEN (Mara$)  17.05.1954-09.12.1955

Münakalat Vekili 
M. Muammer ÇAVU#O"LU (!zmir)  17.05.1954-09.12.1955

Çalı!ma Vekili 
Hayrettin ERKMEN (Giresun)  17.05.1954-09.12.1955

"!letmeler Vekili 
Fethi ÇEL!KBA# (Burdur)  17.05.1954-06.12.1954 
Samet A"AO"LU (Manisa)  06.12.1954-09.12.1955



TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 10 Cilt 1 "çtima Fevkalade

"nikat 3
Sayfa 21-34

24.05.1954 Pazartesi

B!R!NC! CELSE
RE!S — Refik Koraltan

KÂT!PLER: Sedat Baran (Çorum)
"hsan Gülez (Bolu)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

RE"S — #imdi Ba$vekil Adnan Menderes, kabinesinin programını okuyacak-
lardır. Söz Ba$vekilindir. 

(Ba"vekil, soldan, "iddetli ve sürekli alkı"lar arasında kürsüye geldi).

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) —Çok Muhterem Milletvekili 
Arkada$larımız,

Hattı hareket ve siyâsi nokta-i nazarınızı, Te$kilat-ı Esasiye hükümleri gere-
%ince, beyan ve ifâde etmek üzere sözlerime ba$larken 10’uncu Büyük Millet Mecli-
sinin muhterem azalarını Hükümetimiz adına en derin bir hürmet ve muhabbetle 
selamlarım.

Aziz Arkada$larım,

Derhal ifade edelim ki, huzurunuza yeni bir programla gelmi$ de%iliz. Çünkü 
bir iktidar de%i$ikli%i kar$ısında bulunmadı%ımız gibi, Hükümette vaki de%i$iklik 
de sadece nazari olmaktan ileri gitmez. Binâenaleyh partimizin vazife ba$ına gel-
di%i günden itibaren tatbikine ba$lanan programın, Hükümetimizin hattı hareketi 
ve siyâsi nokta-i nazarı olarak bundan böyle de tatbikine devam olunaca%ını tabii 
telâkki etmek icabeder. Esasen programımızın bütün muhterem milletvekilleri ta-
rafından bilinmekte oldu%u ve ayrıca yine bu programın Meclisin kahir ekseriyetini 
te$kil eden milletvekillerimiz tarafından seçim mücadeleleri esnasında yurdun her 
yerinde izah ve müdafâa edilmi$ bulundu%u da bir hakikattır.

Bundan ba$ka son seçim mücadelelerinin mihver ve mevzuunu iktidarlarımı-
zın icrââtı te$kil etti%ine ve seçimler de büyük farkla lehimize neticelendi%ine göre, 
bu programın milletçe benimsenmi$ oldu%unu ifâde etmek yerinde olur. (Soldan, 
bravo sesleri)



Bu sebepledir ki, maruzatım, daha ziyâde dört yıllık hadiseleri gözden geçir-
mekten ve müstakbel inki$aflar hakkında görü$lerimizin izahından ibaret olacak-
tır.

Arkada$lar,

Müsâade buyurursanız, gözlerimizi arkada bıraktı%ımız dört yılın hadiseleri 
üzerine çevirerek memelekette demokratik hayatın inki$afı bakımından bunları bir 
tahlile tabi tutmak suretiyle fikirlerimizi izaha ba$layaca%ız.

1950 seçimlerinde iktidarın milletçe partimize tevcih edilmi$ bulunmasıyla 
siyâsi hayatımızda büsbütün yeni bir devrin açılmı$ oldu%una $üphe yoktur. Ancak 
dört yılı dolduran hadiselerin ifade etti%i mâna ve netice $udur ki, 1950-1954 yılla-
rını bir intikal devresi saymak daha do%ru olacaktır.

Filhakika bir milletin tefekkür ve ya$ayı$ tarzında esaslı tesir ve neticeler yara-
tan büyük de%i$iklikleri bir anda ve bir hamlede gerçekle$tirebilmek mümkün ola-
mıyor. Bir devir kapanıp yenisi ba$larken ekseriya araya, intikâl devresi diyebilece-
%imiz, bir zaman mesafesi giriyor. !ntikâl devrelerinde ise yakın atinin olgunla$an 
manzarasını ana çizgileriyle görebilmek mümkün oldu%u kadar mazinin artıklarıy-
le de kar$ıla$ılmak mukadder olur.

Geçmi$ dört yılın eskinin ve geçmi$in kendisini müdâfâa için sarfetti%i mez-
buhane gayretlerin ve bu yüzden kopan $uursuz bir mücadelenin türlü tecellileriyle 
dolu oldu%u yüksek malumunuzdur.

Ne gariptir ki, bir zamanlar demokratik rejimin memlekette yerle$mesini türlü 
cebir ve tazyik vasıtalariyle ve her neviden politika taktikleriyle önlemeye çalı$an-
lar iktidardan dü$er dü$mez bir anda a$ırı ve ölçüsüz hürriyet taraftarı kesilmi$ler 
ve huzur ve sükun içinde hürriyet nizamını kurmak davasını bu yanlı$ ve $uursuz 
hareketleriyle adeta tehlikelere maruz bırakacak derecelerde ifratlara dü$mü$ler-
dir. Son dört yıl onlar için mazileriyle asıl hüviyetlerinin külliyen inkârı devresi 
olmu$ ve tezatlar içinde bocalayıp durmu$lardır.

Yine müsâade buyurursanız geçen dört yılın hadiselerini hatırlamakta ve ha-
tırlatmakta devam edeyim. Bilindi%i gibi bu devre esnasında topluluk hayatımızın 
en basit ve en ehemmiyetsiz i$leri ve hadiseleri en büyük ve hayati Devlet meselele-
ri haline getirilerek hücumlara kalkı$ılmı$, memlekette zulüm hakim oldu%u, halkı-
mızı tehviç ve tahrik edecek $ekilde ilân edilmi$ ve zulme kar$ı kıyamın me$rutiyeti 
de ayrıca telkin edilmekten çekinilmemi$tir. Asayi$ kalmadı, dı$ emniyetimiz kal-
madı, Devletin bütün itibarı sıfıra indi, matbuat maruz bırakıldı%ı görülmemi$ taz-
yikler altında be$er takatinin üstünde gayretler sarfetmektedir, yollu hücumlar ve 
tahrikler her günün meseleleri haline getirildi, dört sene müddet bugünden yarına 
iktidar de%i$ecekmi$ kanâatini vermeye çalı$an hareketlere fasılasız devam olundu 
ve serbest reyle i$ ba$ına olan iktidar, kuvvet darbesi ile memleketi ele geçirmi$ fiili 
ve gayrime$ru bir Hükümete yapılacak muameleye tabi tutulmaya yeltenildi.

Yine bu dört sene içinde bütün vatan sathı on binlerce sözde siyâsi mitingle-
rin sahnesi haline getirildi. Bu mitinglerde söylenen sözler hürriyetlerin nasıl kötü 



kullanıldı%ının ve fikir hürriyeti adına müstehcen bir sövüp sayma salgının bütün 
memlekette ne derecelerde manevi tahribata sebep oldu%unun ibret ve tesir veren 
örneklerini te$kil eder. !ktidarımızdan veya Hükümetten her ne münâsebetle olur-
sa olsun bahis açıldı%ı zaman mutlaka tahkir veya tezyif edici mütâlâalar ve sözler 
ilâve edilmesi daha ilk günden itibaren adet haline gelmi$tir.

!$te dört yıllık intikâl devresinin kötü mücadele tarzını sadece hatırlatmak 
maksadiyle böylece geriye do%ru ve çok kısa olarak bir göz atmı$ bulunuyoruz. Bu 
mücadele tarzı, hususiyle dünya ahvalinin tehlikeli safhalar arz etti%i bir devrede, 
yalnız genç demokrasimiz için de%il memleketimiz için dahi daha mü$kül ve ciddi 
vaziyetler ihdas edebilirdi. Meclis ve Hükümet daima uyanık ve gereken tedbirleri 
almakta bir an tereddüt göstermeyecek bir azim ve karar sahibi oldu%u kanaatini 
vaktinde herkese anlatmamı$ olsaydı, birtakım kötü hareketler ve a%ır vaziyetlerle 
kar$ıla$mak mukadder olurdu.

Hakikât $udur ki, iktidarımız süratli ve müspet icratiyle vatanda$ vicdanında 
emniyet ve itimadı yerle$tirmek imkânını buldu%u için, dört yılı dolduran türlü if-
tira, tezvir ve tahrikler nispeten tesirsiz kalmı$tır. Gerçekten memleketin istiklâl 
ve masuniyeti bugün için istihsâli mümkün en kuvvetli teminata ba%lanmı$ bu-
lunuyor. #anlı ordumuz günden güne süratle kuvvetlenmekte ve kendisine kar$ı 
beslenilen sevgi ve itimat hisleriyle milli birli%imizin mihrakını te$kil etmektedir. 
Asırların ihmâli neticesi yı%ılan ihtiyaç ve ıstıraplar en kısa yollardan süratle gi-
derilmeye ba$lanmı$tır ve daha mühimi henüz yenilemiyen mü$küllerin de yine 
kısa zamanda ortadan kaldırılaca%ı hususunda vatanda$ vicdanında kanâat hasıl 
olmu$ bulunuyor. !mar ve iktisâdi kalkınmamız ve bayındırlık i$lerimizde görülen 
bu hamleli çalı$malarla kalkınmamız da muvazi olarak süratle tahakkuk yoluna gir-
mi$ bulunmaktadır.

Vatanda$larımız, bütün aksi telkin ve propagandalara ra%men her türlü taz-
yik ve $iddet endi$esinden tamamiyle masun olarak ya$amakta ve bütün Devlet 
te$kilâtının kendi hizmetlerinde ve kendilerine yardımcı oldu%unu her vesile ile da-
ima hissetmektedirler. !$te memleketin iç ve dı$ politika ve tatbikatı bakımından 
hakiki manzarası bu almasa idi dört yıl boyunca fasılasız olarak idame ettirilen en 
$iddetli tahrik usulleri birtakım bedbaht hadiselere yol açabilirdi.

Aziz ve kıymetli arkada$larım,

Felâketli hadiselerin veya elle tutulur kötülüklerin zuhur etmemi$ oldu-
%una bakarak ve bu tezvir ve tahrik usullerine seçimlerde vatanda$ lâyık oldu%u 
cevabı vermi$tir. Tevekkülüyle mesele üzerinde durmamak bir basiretsizlik olur 
kanâatindeyiz.

Hakikaten, büyük hadiselerin zuhur etmemi$ olması ve zararların rakamla 
ifâdesi mümkün halde bulunmaması birçoklarımızca zahir bu haller demokratik 
idarelerin tabii tecellilerinden fikrinin edinilmesine sebep olabilir. Bu fikrin yayıl-
ması ve yer tutması ise önümüzdeki yıllarda aynı bedbaht mücadele usullerinin de-
vamına ve aynı acı ve zararlı tecrübelerine, tekerrürüne yol açar. Halbuki büyük ha-



diseler zuhur etmemi$ ve belki elle tutulur nevinden kötülükler ve rakamla ifâdesi 
mümkün zararlar vukua gelmemi$ gibi görünebilir. Fakat hakikatte biraz evvel iza-
hına çalı$tı%ımız gibi memleketimizin iç ve dı$ emniyetini $iddetle alâkadar eden 
hadiseleri atlatmı$, çok kıymetli zaman ve mesaimizi israf etmi$ ve maddi zararlara 
u%ramı$ bulundu%umuza $üphe yoktur. Demokratik idarenin fena anâneler üzerine 
kurulmakta olması vatanda$lar arasında huzur ve kar$ılıklı itimat ve muhabbetin 
tezelzüle u%raması, demokrasinin kar$ılıklı tahkir ve iftira rejimi gibi gözükerek 
birçok vatanda$larca hakiki güzellik ve cazibesini kaybetmeye ba$laması gibi mane-
vi zararlarımızı da bunlara ilâve etmek lazım gelir.

Bütün bunların demokrasinin tabii netice ve tecellilerinden oldu%u fikri ta-
mamiyle yanlı$ oldu%u gibi milletçe zararlarımızın devamına ve memleketimizin 
birtakım tehlikeli tecrübelere maruz bırakılmakta devam olunmasına hakkımız ol-
mamak lazım gelir.

!$te bu sebepledir ki, 1950-1954 senelerini bir intikâl devresi saymanın ve acı 
tatlı hatıralariyle onu tarihin sinesine tevdi etmenin yerinde olaca%ına inanıyoruz. 
Bundan böyle yıkıcı ve anar$ik usullerin devamını önlemek ve demokrasinin kötü 
örneklerini de%il, fakat insan haysiyet ve $erefine en uygun olan bu idare tarzını; 
her $eyde oldu%u gibi, en iyi neticeler vermi$ örneklerine göre tatbik etmek kara-
rındayız.

Hürriyet nizamını her türlü sarsıntılardan korumak, memlekette siyâsi hu-
zur ve sükunla maddi ve manevi asayi$i en mükemmel $ekilde tahakkuk ettirmek 
memleketimizin iç ve dı$ emniyetini daha da mükemmel hale getirmek ve mem-
leketimizin bir an evvel tam bir refah ve sâadete kavu$masının yollarını bulmak 
hükümetimizin hattı hareket ve siyâsi nokta-i nazarının esasını te$kil etmektedir.

Esasen vatanda$larımız, hürriyet nizamını müstakar bir hale getirmek, istik-
rarlı bir idareye sahip olmak huzur ve sükunu içinde asırlık ihtiyaç ve mahrumiyet-
lerine çare ve tedbirler bulunmasını temin etmek istedi%ini son seçimlerde izhar 
etti%i iradesiyle tesbit etmi$ bulunuyor.

Bu itibarla 2 Mayısta hiçbir $ey olmamı$ gibi devri sabıkın bütün kötü arazı ile 
$uursuz, yıpratıcı ve haysiyetsiz kavgalariyle, yalan ve iftiraya dayanan sözde siyâsi 
mücadele usulleriyle devamına müsâade etmiyece%iz. Çünkü son seçimler neticele-
ri, memleketin kaderi üzerinde çok ehemmiyetli ve devamlı tesirleri görülecek olan 
bir büyük hadisedir ve son seçimler ondan evvelki intikâl devriyle $imdi ba$lamak-
ta olan safhayı birbirinden kesin surette ayırmı$ bulunuyor.

2 Mayısın manâsını biz böyle anlamaktayız.

Çok kıymetli milletvekili arkada$larım,

Demokratik idarenin en sa%lam teminâtını kalplerde ve vicdanlarda ona kar$ı 
duyulan hürmet ve hasret hislerinde aramak icabeder. Aynı zamanda demokrasinin 
her $eyden evvel bir zihniyet, bir ya$ayı$ ve tefekkür tarzı oldu%unu unutamayız. O 
halde demokratik idarenin kurulu$unda, meselenin manevi cephesi yani zihniyet 
inkılâbını tahakkuk ettirmek hususu her tedbirin ba$ında gelir.



Manevi cephesinden demokrasi, bir terbiye, nezaket ve müsamaha rejimidir 
denilebilir. #ereflere, haysiyetlere, insanlık vakarına kar$ılıklı hürmet göstermek 
demokratik zihniyetin esasını te$kil eder. Aksine olarak, demagojinin ve $ahsiyetin 
fikir münâka$a ve mücadeleleri yerine kaim olması, hakaretin, iftaranın, sövüp say-
manın hatta hürriyet nam ve hesabına ayaklanma tahriklerine kadar te$ebbüslere 
giri$ilmesi ve en kötüsü bütün bunların tabii telâkki olunması demokrasiyi süratle 
soysuzla$tıran ve onu yok eden sebeplerin ta kendisidir.

!ktidarı, muhalefeti ve tarafsızlariyle vatanda$ların hiç olmazsa en büyük 
ekseriyeti bunu böyle anlar, idaresi, adliyesi ve bütün müesseseleriyle Devlet 
fâaliyetlerini bu anlayı$a göre tanzim ederse memlekette demokrasinin manevi ik-
limi yaratılmı$ ve demokratik idare en kuvvetli teminatına kavu$mu$ olur.

Aziz Arkada$lar,

Rejimimizin ehemmiyetli meselelerini Yüksek Meclisiniz kar$ısında ve milleti-
mizin huzurunda oldu%u gibi ele almak $iarımızdır. Dört yıldır demokrasi nam ve 
hesabına ne türlü demagojik fikirlerin ve hatta safsataların yapılmasına çalı$ıldı%ı 
yüksek malumunuzdur. Bunların mahsus maksatlarla yapılmakta oldu%unu derhal 
anlıyabilmek için bunları nadide cevherlermi$ gibi ileri sürenlerin bir müddet evvel 
demokrasi aleyhtarı fikirleri ne kadar gayret ve hünerle müdâfâa etmi$ olduklarını 
hatırlamak kâfidir. Mü$ahade buyurmu$ olaca%ımız üzere bütün gayretleri, demok-
rasiyi $iddetle müdâfâa ve daha ileri bir hürriyet taraftarlı%ı eder gibi görünerek 
memlekette anar$ik bir hal ve manzara yaratmak yollarında sarfolunmaktadır: An-
cak bu suretle iktidarımızı yıkmak mümkün olabilece%ini ve millet nazarında iade-i 
itibar etmenin tek çaresi bu oldu%unu hesaplıyorlar.

#urasını yüksek dikkatinize arz etmek isteriz ki bir memlekette hürriyet fikri 
ve demokratik nizam aleyhinde artık açıkça konu$mak zararlı ve harekete geçmek 
ise imkânsız bir hal olacak kadar rejim benimsenmi$ olursa o takdirde muvaffaki-
yet için takip olunacak tek yol benimsenmi$ olan prensipleri son derece itrafa gö-
türmek suretiyle rejimi soysuzla$tırmaktan ibaret kalır. Bir zamanlar demokratik 
rejimin memlekette yerle$mesini türlü politika oyunlariyle, tehdit, cebir ve tazyik-
lerle, hatta 1946 seçimleri gibi görülmemi$ siyâsi zorbalık tatbikaatiyle önlemeye 
çalı$anların, iktidardan dü$er dü$mez a$ırı ve müfrit hürriyet taraftarı kesilmi$ ol-
malarını ba$ka bir izaha ba%lıyabilmek imkânsız görünüyor.

#imdi bunlar demokrasiyi istedikleri gibi tefsir etmekte bazı mefhumları da 
mahsus maksatlarına göre manâlandırmaya çalı$maktadırlar. Milletimizin takibet-
mekte oldu%u inkılâp ve itilâ yolu üzerine dizilmek istenen ve sıralanmaya çalı$ılan 
türlü maniaların ve birtakım heyula ve korkulukların hakiki hüviyetlerini ortaya 
koymakta çekinece%imiz hiç bir cihet yoktur.

Kıymetli Arkada$larım,

Biraz önce demokrasinin manevi ikliminin yaratılmasının ehemmiyetinden 
bahsetmi$tik. Devlet memurlarının bu iklimin yaratılması ve demokrasimizin te-
kemmül ettirilip payidar hale getirilmesindeki tesir ve hizmetlerinin büyük ola-



ca%ına i$aret etmek yerinde olur. Bu sebeple, rejimimizin meselelerinden olarak, 
Devlet memurlarımız hakkında da bazı mütâlalar serdetmemize müsadelerinizi 
rica ederim.

Evvela $urasını arzedelim ki, Devlet Memurlarımızın $u veya bu memuriyette 
bulunmaları aralarında hiç bir esaslı bir tefrikin zaruretine delalet etmez. Aynı içti-
mai muhitte yeti$en, aynı ilim müesseselerinden feyiz alan memleket evlatlarının 
devletin farklı fâaliyet $ubelerinde bulunmalarına ra%men aynı $erefe ve kıymete 
sahip bulunduklarına kaniiz. Hangi vazifede bulunursa bulunsun Devlet memurla-
rımızın hususiyle yüksek makamlara gelmi$ bulunanların sırasına göre, milyonlar-
la ifade olunabilecek veya memleketin umumi menfâatlerini ehemmiyetli suretle 
alakadar edebilecek çok mühim tasarruflarda bulundukları açık bir hakikattır. Me-
murlarımız ancak bulundukları hizmetlerin hususiyetlerine göre hükümlere tabi 
olurlar ve bu hükümler bir imtiyaz manâsına gelmez. Umumiyetle Devlet memurla-
rımızın en büyük ekseriyeti demokratik rejimimizin inki$afını derin gönül ferahlı%ı 
içinde kar$ıladıklarını ve ona hizmet için ellerinden gelen her gayreti sarfetmekte 
olduklarını memnuniyetle ifade etmek isteriz.

Bu memlekette daha yakın zamanlara kadar totaliter bir idarenin hüküm sür-
mü$ oldu%unu ve Devlet memurlarımızın büyük ço%unlu%unun böyle bir idarenin 
gereklerine ve isteklerine göre yeti$tirilmeye çalı$ılmı$ bulundu%unu hatırlamak 
bugünkü vaziyetin ne derecelerde memnuniyeti mucip bulundu%unu derhal kavra-
mak için kâfi gelir sanırız.

Bu memlekette yakın zamanlara kadar bütün unsurlariyle bir tahakküm ida-
resinin hüküm sürmü$ oldu%unda kimse $üphe edemez. Partilerin kurulmasından 
evvelki devir, yani en küçük ve ehemmiyetsiz bir itiraz ve tenkidin bile vatan ihane-
ti sayıldı%ı yıllar, örfi idareler, fevkalâde mahkemeler, vatanda$ların toptan nefyi ve 
ta%ripleri ve Varlık Vergisi devirleri malum. Fakat çok partili devir ba$ladıktan son-
ra dahi siyasi kanâatlerinden dolayı vatanda$lar tatbik edilen zulüm ve tazyik $ekil-
leri, hele 1946 seçimlerinin bütün vatan sathında nasıl bir siyâsi zulüm ve zorbalık 
hadisesi $eklinde tatbik edilmi$ oldu%unu da henüz kimse unutmu$ de%ildir. !$te 
sabık idare zamanında Devlet memurumuz da o rejimin türlü tatbikatına mâalesef 
ve kanâati ra%mına herkes gibi boyun e%mek mecburiyetinde kalmı$tır.

Fikrimizi daha açmak için devam ediyoruz.

Bugün üniversite muhtariyetinin iktidarımız tarafından zedelendi%i haykırıl-
makta ve mahkemelerimizin tazyik altında bulunduklarından $ikâyet olunmak-
tadır. Eski devrin $imdilik bahsetmi$ oldu%umuz türlü tazyik ve zulüm hadiseleri 
cereyan ederken o zaman da muhtar oldu%u ilân edilen üniversitelerimizin ilmi 
istiklâl ve muhtariyetlerinin icabı olarak nazari sahada ve talebelerini bile tenvir 
etmek imkânına sahip olamamı$lardır. Bugün ise, bu muhtariyetin hudutları za-
man oluyor ki günlük ve fiili politika yapmaya kadar geni$letilmi$ bulunuyor.

Müstakil oldu%u ilân olunan mahkemelerimiz ise yine o zaman zati hakka ve 
adalet fikir ve duygusuna muhalif kanun ve tatbikat kar$ısında vicdani kanâati ne 



olursa olsun sadece ve tabii ve haklı olarak seyirci kalmak mecburiyetinde bulunu-
yordu.

Çünkü hürriyet bir bütündür. Bütün memleket hürriyetsizli%in çemberi içine 
alınmı$ken sen muhtarsın veya sen müstâkilsin demekle ve bir bini$ giydirmekle 
ne muhtariyet ne de istiklâl gerçekle$tirilmi$ olur. Bu sözlerimizle Devlet memurla-
rımızın nerelerden gelip bugüne kadar hepimizin gö%üslerini kabartacak bugünkü 
mükemmel demokratik zihniyete sahip olarak vazife görmekte olduklarına ve bu-
nun en güzel tarafını bir kat daha tebarüz ettirmi$ bulundu%umuza kaniiz.

Muhterem Arkada$lar,

Demokrasinin tekemmül ettirilmesinde adalet cihazının vazifesinin ehemmi-
yeti a$ikârdır. Bu itibarla demokratik rejime dair olan bahsi kapamadan bu mevzua 
da kısaca temas etmek istiyoruz.

Siyâsi tenkid ve fikir hürriyeti ile sövüp sayma, hakaret ve tezyif, hatta cemi-
yetin nizamını bozma te$ebbüs ve hareketleri arasındaki hudut kolaylıkla te$his 
edilebilecek kadar muayyen olmak lazım gelir. #ayet bu hududun bazı noktalarda 
muayyen olmaması veya hürriyetin manasının yanlı$ anla$ılması neticesi olarak 
hakaret ve saire gibi memnu fiil ile fikir ve tenkid hürriyetinin birbirinden ayırtedi-
lememesi hali, demokrasimizin soysuzla$madan ve garbın örnek tatbikatına uygun 
olarak geli$tirilmesi mevzuunda hususi bir ehemmiyet arz eder.

Bu takdirde memnu fiillerin hududunu daha sarih olarak çizmek ve suç unsur-
larını daha kati olarak tarif etmek hürriyet ve haysiyetlerin korunması ve nihayet 
demokratik rejimin selameti bakımından bir zaruret olur. Binâenaleyh tatbikattan 
ders olarak suç hudut ve unsurlarını kimsenin yanılmıyaca%ı bir katiyetle tesbit 
etmek hususunda Yüksek Heyetimizin kanuni tedbirlerin alınmasına lüzum göre-
ce%ine kaniiz.

Vatanda$ların, politikacıların siyâset adamlarının $ahsi $eref ve haysiyetlerini 
ayaklar altına almak ve hürriyetlerini daima tehdit altında bulundurmak bir itiyat 
haline gelmi$ ise buna yüksek müdâhalenizle süratle son vermek icabeder.

Muhterem Milletvekili Arkada$larım,

Tefekküre $ayan bir hakikat olarak, ifâde edeyim ki, adalet mensuplarının 
büyük ekseriyeti bu mevzuda hakiki demokratik zihniyeti lâyikiyle kavrıyarak ge-
reken hassasiyeti göstermektedirler. Ancak zaman zaman ve yer yer, hatta ehem-
miyetli yerlerde ve kilit noktalarında demokratik anlayı$ın zayıf oldu%unu bazan 
elemle mü$ahade etmekte oldu%umuzu yüksek huzurunuzda ifade etmekten de 
çekinmiyece%iz. Çünkü adaletin eline onun tatbik edece%i kanunları veren yüksek 
heyetinizdir.

Muhterem arkada$lar,

Demokratik rejimimizin önümüzdeki yıllarda muhtemel inki$afları hakkın-
daki görü$lerimizi böylece arz ettikten sonra Devletin di%er fâaliyet sahalarındaki 
hattı hareket ve siyâsi nokta-i nazarımızın izahına geçece%im.



Sözlerimize 1950 senesinde iktidara geldi%imiz zaman tatbika koydu%umuz 
programın esaslarını bir kere daha hatırlatmayı bundan sonraki çalı$malarımızın 
istikametlerini daha vazıh bir $ekilde göstermek bakımından faydalı bulmaktayız.

Aziz Arkada$larımız,

Hatırlanaca%ı vechile 1950’de partimizin hükümet programı iki kısmı ihtiva 
etmekte idi.

Birinci kısım, elimize mamur bir vatan, devredilmekte oldu%u iddialarına kar$ı 
o günkü durumu hakiki çehresiyle Büyük Meclise arz etmek, memleket i$lerinin 
umumi manzarasına kısaca göz atarak, kar$ısında bulundu%umuz mesele ve mü$-
külleri bir arada gözden geçirmek gayesini istihdaf ediyordu.

Filhakika uzun süren tek parti hakimiyet devrinden bize intikâl eden milli ve 
siyâsi murakabeden mahrum bir idarenin, hata, israf ve ifratlarla dolu iktisâdi ve 
mali bir politikanın, imtiyazlı bir himaye altında verimsiz çalı$an pahalıya maleden 
ve pahalı satan Devlet i$letmecili%inin, memleket menfaatlerine bir türlü uyduru-
lamıyan kredi prensip ve usullerinin ve hemen her hizmet sahasında yer tutmu$ 
sakim yollar, kötü itiyat ve hatalı zihniyetlerin önümüze çıkarmı$ bulundu%u en-
gelleri, nereden ve ne $ekilde i$e ba$ladı%ımızı gösterme bakımından, umumi efkar 
önünde kısaca da olsa açıklamakta zaruret vardı.

1950 Hükümet programımızın ikinci kısmına gelince, bu kısımda az zaman 
neler yapmak istedi%imizi, izah ederken ba$lıca esas olarak, milletimizin yüksek va-
sıflarına, yurdumuzun sahip bulundu%u geni$ tabii kaynaklara uygun bir iktisadi ve 
mali politika takibi suretiyle, asırlarca geri kalmı$ olan memleketimizin bugünün 
ileri milletleri seviyesine yükseltilmesinin hedef tutulaca%ını ifade etmekte idik.

!ktisadi ve mali politikamızın esasları neler olaca%ına dair o zamanki tasavvur-
larımız ise $öylece hulasa olunabilir:

l. Nüfusumuzun % 80’inin i$tigal mevzuunu ve geçim vasıtasını, milli ekono-
mimizin temelini, sanayi ve ticaretimizin ana kayna%ını te$kil eden ziraatimiz bü-
yük bir dikkat ve ehemmiyetle ve ön planda ele alınacaktır.

2. Memleketin iktisâdi cihazlandırılması süratlendirilecek, bütün mali ve 
iktisâdi imkânlarımız, azami nispette iktisâdi kalkınmanın emrine tahsis oluna-
caktır.

3. Hususi te$ebbüsün çalı$ması ve geli$mesi için lüzumlu hukuki ve fiili emni-
yet havasının yerle$mesini temine matuf bütün tedbirler alınacaktır. Memlekette 
mevcut sermaye ve tasarrufların istihsâle akması te$vik ve temin olunacaktır.

4. Yabancı te$ebbüs, sermaye ve tekni%inden geni$ ölçüde faydalanmanın $art-
ları tahakkuk ettirilecek ve icapları yerine getirilecektir.

5. Devlet bütçelerinin cari hizmetler ve sarfiyatında azami tasarrufla hareket 
edilecek, memleketin iktisâdi takatiyle mütenasip denk ve muvazeneli bütçeler ge-
tirilecek, buna mukabil iktisâdi kalkınmaya ve bir kül halinde bütün vatanda$la-



rın istihsâl gayretleri ve faaliyetlerini desteklemeye matuf sermaye yatırımlarına 
mümkün olan en geni$ hissenin ayrılması temin edilecektir.

!$te be$ maddede hülâsa etti%imiz o zamanki programımızın iktisâdi ve mali 
kısmının 1950 Mayısından bugüne kadar geçen dört yıl içinde mütemadi gayret 
ve çalı$malarla tatbiki sayesindedir ki, evvelden tasavvuru dahi mümkün olmayan 
emsalsiz kalkınma hamleleri tahakkuk ettirilmi$tir. Ba$ta zirâatimiz olmak üzere 
bütün istihsâl kollarında, ihracat ve dı$ ticaret hacmimizde üç misline yakın artı$-
lar elde edilmi$tir. Milli gelirde Devlet gelirlerinde, Devlet bütçelerinde ve Devlet 
bütçelerinden ayrılan istihsâle sermaye yatırımlarında görülmemi$ artı$lar temin 
olunmu$, Devlet yolları, il ve köy yolları, limanlar, sulama tesisleri, barajlar, elektrik 
santralleri gibi belli ba$lı bayındırlık ve imar i$leriyle ana iktisâdi tesisler in$âatında 
daha evvel tasavvuru dahi mümkün olmıyan ba$arılar elde edilmi$ ve ayrıca sa%lık, 
mâarif ve zirâat hizmetlerinde mühim adımlar atılmı$, hülâsa bir kül halinde mem-
leket ekonomisine çok geni$ imkânlar ve kuvvetler getirilmi$tir.

Arkada$lar,

1950 yılında iktidara geldi%imiz tarihlerde mali ve iktisâdi imkânlarımızın son 
derece mahdut bulunmasına ra%men bu kadar büyük neticeler elde etmi$ olan ik-
tidarımızın düne nazaran bugün çok daha geni$ imkânlara sahip bulundu%u göz 
önünde tutuldu%u takdirde gelecek dört yıllık devre zarfında, umumiyetle mem-
leketin kalkınması ve imarı hususlarında, milletimizin hayat seviyesinin yükseltil-
mesi ve her sahada bütün Devlet hizmetlerinin daha tatmin edici bir $ekilde ifası 
mevzularında kolaylıkla çok daha büyük ba$arıların elde edilebilece%ini katiyetle 
ifade edebiliriz. Çalı$kan Türk milletinin ve Türk iktisâdi zekâsının bu ba$arıların 
elde edilmesinde esas unsuru te$kil etti%i muhakkaktır.

Hususi te$ebbüs erbabının, bütün çiftçi ve i$çi vatanda$larımızın, devamlı gay-
retleri ve randımanlı çalı$malariyle Hükümet tedbirleri birle$ince yurdumuzun kısa 
bir zamanda mamur hale gelece%inden $üphemiz yoktur.

Muhterem Arkada$larım;

Müsâadenizle iktisâdi ve mali politikamızın esasları üzerinde sözlerime de-
vam edece%im. Memleketin iktisâdi kalkınmasını tahakkuk ettirmek ve iktisâdi 
cihazlanma gayretlerimizi süratle ve geni$ mikyasta artırmak hususundaki azim ve 
kararımızı ifâde ederken bütün çalı$malarımızda, iktisâdi ve mali istikrara büyük 
kıymet ve ehemmiyet vermekte devam edece%imizi bilhassa belirtmek isteriz.

#imdiye kadar elde edilen müspet neticelere ilâve olarak bundan sonra daha 
büyük i$leri tahakkuk ettirmek için iktisâdi ve mali istikrarın muhafazası ehemmi-
yetlidir. Deflasyoncu bir politikanın bütün iktisadi ve mali kaynakları kısırla$tırıp 
akamete u%rattı%ında $üphe olunamaz. Buna mukabil iktisâdi ve mali politikada is-
tikrarı muhafaza gayesinden uzakla$manın da aynı derecede zararlı oldu%una kani 
bulunuyoruz.

Paramızın kıymetinin muhafazası mevzuunda katiyetle ifâde edece%imiz ka-
rarımız $udur ki, her türlü menfi propagandaların hilâfına paramızın kıymetinde 



hiçbir de%i$iklik asla hatırımıza gelemez. !ktidara geldi%imiz günden beri milletçe 
ve Hükümet olarak iktisâdi ve mali sahada azimli ve dikkatli çalı$maları icabet-
tiren büyük bir kalkınma hamlesine giri$mi$ bulunuyoruz. Memleketi, hakiki ve 
devamlı bir refaha götürecek tek yolun da bu vadideki çalı$malar oldu%una kani-
iz. Bu kanâatle çalı$an ve bu çalı$maları müspet ve fiili neticelerini daha $imdiden 
elde etmeye ba$lamı$ bulunan bir iktidarın para kıymetinde de%i$iklik yapmak gibi 
suni usullere müracaat etmesi katiyen bahis mevzuu olamaz. (Soldan, bravo sesleri, 
alkı"lar)

Zira para kıymetinde yapılacak de%i$iklikler memlekette istihsâle yatırılacak 
sermaye maliyetlerini yükseltmek, için piyasada suni bir surette fiyatları zorlamak, 
milli eme%in de%erini dü$ürmek, istihsâl mallarımızın ve ihracatımızın satın alma 
kudretini azaltmak, dı$ memleketlere kar$ı vecibelerimizi a%ırla$tırmak ve külfetle-
rimizi artırmak demek olur. Binâenaleyh para kıymetinde yapılacak ayarlama veya 
dü$ürmelerin süratli in$a ve inki$af safhasında bulunan milli ekonomimizi ve milli 
kalkınma hamlelerimizi sekteye u%ratmaktan ba$ka bir netice vermiyece%ine kani-
yiz. Görülüyor ki, memleketin iktisadi ve mali durumunda bizi bu neviden ameliye-
lere zorlıyan hiçbir sebep mevcut de%ildir.

Muhterem Arkada$larım,

#imdi bankacılı%ımız ve kredi mevzuuna geliyorum.

Milli istihsali artırmaya matuf gayretlerin ve bilcümle iktisâdi fâaliyetlerin 
müsait kredi imkânlarına, sa%lam esaslar üzerine kurulmu$ kuvvetli ve mazbut 
banka hizmetlerine ihtiyaç arzetmekte oldu%u malumunuzdur. !stihsâle sermaye 
yatırımlarının te$viki ve milli tasarrufun istihsâl fâaliyetlerine tevcihi için Bakanlar 
Kanunu ile menkul kıymetler ve kambiyo borsaları mevzuatının bu yeni anlayı$-
la ele alınmasını ve bilhassa sanayi erbabı ve madencilerle denizcilerimizin kredi 
imkânlarına kavu$turulmasını icabettirmektedir. Gerek bu sahaların ve gerek di%er 
istihsâl ve i$ kollarının ihtiyaçlarını gözönünde tutarak hazırlanacak olan yeni ka-
nun tasarıları önümüzdeki devrede tetkik ve tasvibinize arzolunacaktır.

Bu memleketin iktisâdi kalkınmasının süratle tahakkuk ettirilmesinde ve 
istihsâl hacminin artırılmasında hulasa umumiyetle iktisâdi fâaliyetlerde hususi 
te$ebbüs ve sermayeyi esas addetmekte ve ona en büyük kıymeti atfetmekteyiz. 
Gerek Parti programımızda gerekse 1950 Hükümet beyannâmesinde açıkça ifâde 
edildi%i veçhile hususi te$ebbüs ve sermayenin geli$tirilmesine emniyet ve huzur 
içinde ve Devlet iktisâdi te$ebbüsleriyle e$itlik $artları içinde çalı$abilmesini temin 
edecek $artların tahakkukuna, ayrıca geni$ imkân ve yardımlardan faydalandırıl-
malarına, lâyık oldu%u ehemmiyeti vermekte devam edece%iz. Bu cümleden olmak 
üzere son dört sene içinde büyük bir inki$afa mazhar kılınan küçük sanat erbabı 
ve esnaf te$ekküllerinin takviyesine, muasır memleketlerdeki emsalleri seviyesine 
çıkarılmasına ve kredi ihtiyaçlarının kar$ılanmasına çalı$aca%ız. (Soldan, alkı"lar)

Yabancı sermayeyi Te$vik Kanunu ile petrollerimizin i$letilmesi mevzuundaki 
tedbirlerimizde de gayet kararlıyız.



Memleketin sanayile$mesinde, zengin tabii kaynaklarımızın ve petrollerimi-
zin bir an önce i$letmeye açılmasında ve milletimizin hizmetine arzında yabancı 
sermaye ve teknik bilginin te$viki mesaisine verdi%imiz ehemmiyet, her türlü men-
fi ne$riyat ve propagandalara ra%men, milletimizin tasvibine mazhar olmu$ bulun-
maktadır.

Geçen devre zarfında Yüksek Meclisin kabul buyurdu%u kanunlar arasında, 
Yabancı Sermaye Yatırımları Te$vik Kanunu ile Petrol Kanunu, iktisâdi kalkınma-
mızda ve Milli inki$afımızda hususi bir ehemmiyet ve mevki i$gal edecektir. Henüz 
birkaç ay önce meriyete vazedilmi$ olan bu kanunların tatbikatından bekledi%imiz 
feyizli neticeleri asıl önümüzdeki yıllardan itibaren elde etmeye ba$lıyaca%ız. Mem-
leketimize gelerek, yerli sermaye ve te$ebbüsün yanı ba$ında ve onunla i$ birli%i 
halinde çalı$mak isteyen yabancı sermaye ve te$ebbüs erbabı ve teknisyenler her 
türlü kolaylık ve imkân sa%lanmı$ bulunmaktadır. Bu vadideki faaliyetlerimize ve 
yabancı sermayenin memleketimize akmasını temin hususundaki gayretlerimize 
hızla devam eyliyece%iz.

Kıymetli Arkada$larım,
#imdi memleketimizde yapılmakta olan misli görülmemi$ sermaye yatırımları 

ile milletimizin hayat seviyesinin süratle yükselmesi kar$ısında ortaya çıkan geni$ 
ithalât yapmak ihtiyacı ile dı$ tediye zorlukları hakkında kısaca izahta bulunaca-
%ım.

Bütün memleket mikyasında bu derecede azametli ve süratli iktisâdi kalkınma 
hamleleri kolay ve rahatça tahakkuk ettirilen neviden bir $ey de%ildir. !ktisâdi ci-
hazlanma safhasında bulunan ve bu cihazlanmayı en kısa zamanda kuvveden fiile 
çıkarmak azmi ile çalı$an her memleket, zaman zaman birçok mü$külâtla mücadele 
etmek, muayyen devrelerde bazı sıkıntılara gö%üs germek mevkiindedir. Hususi-
yetle son zamanlara kadar istihsâl kaynakları geli$tirilmemi$, her türlü sınai te-
sisten mahrum bırakılmı$, en basit ihtiyaç maddelerini dahi hariçten ithâl etmek 
durumunda bulunan memleketimiz için bu husus, üzerinde ehemmiyetle durula-
cak bir vakıadır. Bir taraftan ihracatımızı artırıp ithalâtımızı memleketimizde ku-
raca%ımız sanayi mamullerinin istihlâki suretiyle aramak için istihsâl hacmini artı-
racak envestismanlara gitmek di%er taraftan da iktisâdi kalkınma dolayısiyle artan 
istihlâk seviyesini tatmin etmek, yabancı memleketlerden geni$ miktarda ithalât 
yapılmasını icabettirmektedir.

!ktisâdi kalkınma devrelerinin zaruri bir $artı bulunan bu yüksek seviyeli 
ithalâtın mucip oldu%u muvakkat tediye güçlükleri ve geçici döviz darlı%ının tesir-
lerinin izalesi mevzuu üzerinde dikkat ve hassasiyetle durulmakta devam oluna-
caktır.

Memleketin iktisâdi kudretini artırmaya ve bütün vatanda$ların istihsâl 
fâaliyetlerini desteklemeye matuf temel tesislere ait sermaye yatırımlarını uzun ve 
orta vadeli dı$ kredilerle finanse etmek hususundaki faaliyetlerimize hız ve vüsat 
verilecektir.

Memleketimizin bugünkü geni$ ihtiyaçları, mahrumiyetleri ve dertleri 1950 
senesine kadar yapılan yatırımların hiç bir mâna ifade etmiyecek kadar az ve ve-



rimsiz sahalara tevcih olunmasından ileri gelmektedir. !ktidarımız tarafından gi-
ri$ilmi$ bulunan muazzam sermaye yatırımları tahakkuk ettikçe, kurulan tesisler 
i$letmeye açıldıkça müstakbel refah ve kalkınmamızın kaynakları da süratle inki$a-
fa mazhar olacaktır.

Son dört yıl içinde sarfetti%imiz gayretler neticesinde süratle artmaya ba$lan-
mı$ bulunan milli istihsâlimiz ve daha $imdiden birkaç mislini bulmu$ olan ihracat 
kudretimiz sayesinde ve yakın bir istikbalde, halihazır geçici tediye güçlüklerimizin 
bertaraf edildi%i ve dı$ mali ve iktisâdi münasebetlerimizde hakiki ve çok yüksek 
seviyeli bir muvazeneye ula$ıldı%ı vakit bugünkü çalı$malarımızın ve gayretlerimi-
zin kıymet ve ehemmiyeti daha iyi anla$ılmı$ olacaktır.

Muhterem Arkada$larım,
Bütçe ve vergi politikamızın esaslarının izahına gelince, bu mevzuların iktida-

rımızın bütçe gerekçelerinde ve bütçe nutuklarında teferruatlı olarak Yüksek Mec-
lise ve bütün memleket efkârına defaâtla arz edilmi$ bulundu%u malumunuzdur.

1950 senesinde iktidarı devraldı%ımız günden beri merhale merhale tatbik 
mevkiine koydu%umuz bu esaslar sayesinde bütçelerimiz, yüksek seviyeler ve de-
vamlı bir inki$af seyri içinde memleketimizin ihtiyaçlarına uygun hakiki bir muva-
zene ve denkli%e ula$tırılmı$. Devlet sarfiyatında, her türlü lüks, israf ve ifratlardan 
kaçınılmı$.

Eski devirlerde Devlet bütçeleri için a%ır ve iktihamı güç bir yük te$kil eden, 
gösteri$li oldukları nispetinde verimsiz ve akim mevzulara tevcih edilmi$ bulunan 
tahsisler tamamen bertaraf olunmu$, memleketin iktisâdi kalkınmasının temel 
mevzularını te$kil eden sahalara ve istihsâle sermaye yatırımlarına, nâfıa, sa%lık, 
mâarif ve zirâat hizmetlerine lâyık oldukları ehemmiyet verilmi$tir.

Bu suretle bir taraftan bütçe kaynakları takviye ve tarsin edilirken di%er taraf-
tan Devletin, vergi $eklinde halktan aldı%ı paralar, yeni istihsâl kaynakları, servet, 
sermaye ve çe$itli Devlet hizmetleri $eklinde ve daha büyük kıymetler halinde tek-
rar aziz milletimizin istifadesine ve emrine arz edilmi$ bulunmaktadır.

Hükümetimiz bundan sonra da, aynı istikametteki çalı$malarına hızla devam 
edecek, halen 1950 senesine nispetle bir misli artmı$ bulunan mali kaynaklarımız 
ve bütçe imkânlarımızla iktisâdi ve milli kalkınmamızı süratle tahakkuk ve tekem-
mül ettirmeye, amme hizmetlerini daha çok verimli bir hale getirmeye, memleket 
ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeye, halkımızın huzur, refah ve sâadetini daha mü-
kemmel $ekilde tahakkuk ettirmeye çalı$acaktır.

Bütçelerimizin, yurdun iktisâdi takati ile mütenâsip ve hakiki manası ile muva-
zeneli ve sa%lam karakterinin muhafazasına dikkat olunacaktır.

Malum oldu%u üzere, geçen dört yıl zarfında Devlet gelirlerinin ve vergi poli-
tikamızın esaslarını tayin ederken, gelir mevzuatının, memlekette inki$af etmekte 
olan i$ hayatını $u veya bu $ekilde tazyik etmemesine ve bu geli$menin normal ve 
tabii istikametlerini her hangi bir $ekilde bozmamasına, vergilerimizin memleket-
te sermaye te$ekkül ve terakümünü zedelememesine büyük bir hassasiyetle itina 
edilmi$tir.



Bu esaslara göre tanzim olunan gelir politikamızın hedefi, devamlı surette ar-
tan milli gelirle mütenâsip olarak, Devlete daha fazla varidat sa%lamak ve bu vası-
ta ile memleketin gittikçe hızlanan kalkınma hamlelerini, bunlara muvazi olarak 
desteklemek ve bugünün telâkkilerine uygun bir surette amme hizmetlerini daha 
geni$ ve daha tatminkar bir $ekilde ifa eylemek olmu$tur.

Bu hedefler tayin edilirken, verginin bir mali vasıta oldu%u kadar sosyal ve 
ekonomik maksatlara müteveccih bulunması lazım geldi%i hususu da gözönünde 
tutulmu$ bulunmaktadır.

Bu gayelerin tahakkuk ettirilmesi için, 1950 yılından bu yana yaptı%ımız ça-
lı$malar ve ba$ardı%ımız i$ler arasında Gelir, Muamele, Yol, Hayvanlar ve #eker 
!stihlâk Vergileriyle Gümrük Resmi kanunlarında ve Vergi Usul Kanununda esaslı 
tadilât ve ıslahat yapılmı$, milli istihsâl ve milli gelir sahalarında elde edilen ar-
tı$lara dayanan muazzam miktarlarda gelir tezayütleri sa%lanmı$, aynı zamanda, 
vasıtalı vergilerle küçümsenmiyecek indirimler yapılmı$, az kazançlı vatanda$ların 
vergilerinde ehemmiyetli hafiflemeler temin olunmu$tur.

Önümüzdeki devre zarfinda, vergi ıslahat programımıza biraz evvel ifâde etti-
%imiz prensipler ve hedefler dairesinde devam olunacaktır.

Bu cümleden olmak üzere, vergi sistemimizin temelini te$kil eden Gelir ve Ku-
rumlar vergilerini memleket realitelerine ve Devlet ihtiyaçlarına; vergi ve sosyal 
adalet kaidelerine daha uygun bir $ekilde tadil ve ıslah edece%iz.

Esnaf Vergisi süratle ele alınacak ve kazançları az olan yüz binlerce küçük esna-
fın mutlak surette vergi dı$ında bırakılması teklif olunacaktır. (Soldan, bravo sesleri 
ve alkı"lar)

Geçen devrede kısmen kaldırılmı$ olan Hayvanlar Vergisinin bakiyesinin de 
1955 yılında ilgasını teklif etmek suretiyle bu iptidai vergiyi tamamiyle tasfiye et-
mi$ olaca%ız.    (Soldan bravo sesleri ve alkı"lar) Veraset ve !ntikal Vergisi de ıslah 
edece%imiz vergiler arasına alınmı$ bulunmaktadır. Böylece esasları hazırlanmı$ 
bulunan vasıtasız vergilerimiz ahenkli bir manzume haline getirilmi$ olacak ve za-
manla tekâmül ettirilmesine çalı$ılacaktır.

Vergi sistemimizin ikinci grubunu te$kil eden Muamele ve !stihlâk vergilerinin 
esaslı surette ıslahı, bu devrede yapaca%ımız vergi çalı$malarının ba$lıca mevzula-
rından birini te$kil etmektedir.

Sınai hayatımızın inki$afı bakımından mahzurları malumunuz bulunan !malât 
Muamele Vergisini, bugünkü $ekil ve tatbikatı ile ortadan kaldırmaya karar vermi$ 
bulunuyoruz.

Böylece mükellef tatmin edilmi$ olacak ve bu vergiye tevcih edilmi$ olan bütün 
$ikâyetler tamamen ortadan kalkmı$ bulunacaktır.

Muhterem Arkada$lar,

Zirâat i$lerimizi de kısaca gözden geçirmek yerinde olur.



Zirâat istihsâl mevzuunda, Hükümetinizin isabetli tedbirleri sayesinde elde 
olunan neticeler, eski devirlerle kabili kıyas olmıyacak derecede farklı ve memle-
ketimizin yüzünü güldürür mahiyette olmu$tur. Bu mevzu da dört seneden beri 
takibetmekte oldu%umuz ziraat politikası, yeni Hükümetinizin de üzerinde dik-
katle yürüyece%i politika olacaktır. Bu politikanın isabetini, sadece yakın senelere 
kadar halkımızın yiyece%i ekmeklik bu%dayı hariçten ithal ederken iki, üç sene gibi 
çok kısa bir devre zarfında hububat istihsâl eden memleketler arasında altını ve 
ihracatçı memleketler arasında da dördüncülük gibi ehemmiyetli bir mevki almı$ 
bulunmamız sarahatle göstermektedir. (Soldan, alkı"lar ve bravo sesleri)

Memleketimizin ana gıda ve ihraç maddesi olan hububatın ıslah ve standar-
dizasyonu üzerinde daha esaslı ve geni$ çalı$malarda bulunmak zirai plan ve prog-
ramlarımızın ba$lıca mevzuları meyanında bulunmaktadır.

Hububat mevzuundaki çalı$malarımız daha büyük bir itina ve titizlik ile de-
vam ettirilerek, bu arada dı$ piyasaların istedi%i evsaf ve çe$itlerin yeti$tirilmesine 
ve taammümüne gayret sarf olunacaktır.

Dı$ ticaretimizde ehemmiyetli bir mevkii olan pamu%unda bilhassa sulama, 
gübreleme ve iyi vasıflı tohumlukların te$hisi suretiyle istihsâl miktarının arttırıl-
ması ve kalitesinin yükseltilmesi hususundaki planlı çalı$malara devam olunacak-
tır.

Daha bugünden dünya pamuk istihsâlinde yedinci ve pamuk ihracatında da be-
$inci dereceyi almı$ bulunuyoruz. Zirai kalkınmamızın ba$lıca mevzularından zirai 
mücadele, köy sulama, kimyevi gübre ve toprak, ba%cılık ve meyvecilik, çayır mera 
ve yem nebatları, hayvancılık, zirai ö%retim ve bakım i$leri de ön planda ve ehem-
miyetle ele aldı%ımız ve geni$ mikyasta tatbikatına geçti%imiz zirai meselelerimiz 
arasındadır.

Gayretlerimizin derecesine bir mikyas olarak hububat tohumu tevziatı mevzu-
unda bir, iki rakam arz edelim. Eski iktidar zamanına ait olan 1946 - 1949 tarih-
leri arasındaki dört yıllık devre zarfında da%ıtılan hububat tohumlarının yekünü 
148.637 ton iken bizim yalnız bu yıl da%ıttı%ımız hububat tohumu 174.030 tonu 
bulmu$tur. (Soldan alkı"lar)

!stihsâlimizin artı$ında en mühim amillerden biri olarak telâkki etti%imiz 
zirâatimizin makinelestirilmesi i$ine devam edece%iz ve çiftçimizi bir taraftan trak-
törlerle, di%er taraftan da hayvanla çekilen modern zirâat aletleri ile cihazlandıra-
ca%ız. Hususi küçük zirâat i$letmelerimizin büyük bir hızla teçhizi zirâatimize daha 
da ileri bir veçhe vermekte gecikmiyecek ve ka%nı ve karasaban son senelerini de 
ikmal ederek tarihe karı$mı$ olacaktır. (Soldan alkı"lar)

Zirâatimizin süratle inki$afını bir taraftan da elveri$li bir fiyat politikasının 
tatbiki ile alâkalı görmekteyiz.

Zirai mahsullerimizin fiyatlarını dünya fiyatlarına intibak ettirmek arzu ve 
gayretlerimizin yanında istihsalimizi arttırmak için gereken yerlerde te$vik edici 
bir fiyat politikası takibetmeyi de lüzumlu görmekteyiz.



Bu%day fiyatlarını dü$ürmemek de esaslı prensibimiz olacaktır. (Soldan bravo 
sesleri, alkı"lar)

Ormanlarımız mevzuunda teessürle kaydedece%imiz cihet, yeni Orman Kanu-
nunun geçen devrede çıkarılamamı$ olmasıdır.

Ancak iktidara geldi%imiz günden itibaren mevcut kanunun halkımız aleyhin-
de olan tatbikatını hafifletmi$, had bir halde bulunan umumi $ikâyeti kanun de%i$-
memi$ oldu%u halde asgari hadde indirmi$ bulunuyoruz. Kanunu süratle çıkarmak 
yüksek heyetinize mevdu bir keyfiyet oldu%u gibi önümüzdeki yıllarda memleket 
ormancılı%ını kıymetlendirmek için gereken tedbirleri peyderpey almakta devam 
edece%iz.

Hayvancılı%ımıza gelince:
Memleketimizin geni$ bir istihsâl $ubesi ve servet kayna%ı olan hayvancılı%ı-

mıza öteden beri ehemmiyet vermekteyiz. Ancak bir istihsâl ve servet kayna%ı ol-
manın yanında, hayvancılı%ımız bugün ba$lıca gıda maddelerimizle sanayiimizin 
muhtaç bulundu%u ham maddelerin kayna%ı olmak bakımından birden bire yeni bir 
ehemmiyet kazanmı$ bulunuyor.

1950 yılında memleketimizde mevcut hayvan miktarı 48 milyon iken bugün 64 
milyona yükselmi$ ve hayvan ihracı da son derece tahdit edilmi$ olmasına ra%men 
memleket ihtiyaçlarının tatmin edilememesi gibi bir mesele olarak kar$ımızdadır.

Filhakika bütün istihlâk maddelerinde oldu%u gibi memleketimizde hayvan 
artı$ının büyük bir hızla devamı, artan ihtiyaçlarımızı kar$ılayabilmek için hayvan-
cılı%ımızı süratle inki$af ettirmek zaruretini ortaya çıkarmı$ bulunuyor.

Hayvancılı%ımızın istikbalini $iddetle alakadar eden bir mesele de ziraat arazi-
sinin 1950’ye nazaran % 40 nispetinde artmı$ olması ve daha da artmakta devam 
edece%inin $üphesi bulunması ve netice olarak meralarımızın süratle daralmakta 
olmasıdır.

!$te bu sebepledir ki entansif hayvan yeti$tiricili%inin süratle inki$afını temin 
etmek, her bakımdan daha $ümullü ve geni$ tedbirlerin tatbikine giri$mek, hay-
vancılık kredisini süratle arttırmak, neslin ıslahı için gerekli yerlere suni tohum-
lama istasyonları vücuda getirmek ve hastalıklarla mücadeleyi $iddetlendirmek 
kararındayız. 

Geçen dört yıl zarfında, maziden intikâl edip gelen çe$itli zorluklar ve kötü iti-
yatlar ciddi gayretlerimizle birer birer yenilerek yurdun her tarafında hususi te$eb-
büsün de müessir i$tirakiyle yeni yeni fabrikaların, termik ve hidroelektrik enerji 
santrallerinin, baraj ve benzeri muazzam tesislerin temelleri atılmı$ ve inanılmaz 
bir $evk ve gayretle bunların in$alarına girilmi$tir.

Yapılan ve yapılmakta olan yollar ve köprüler, limanlar, iskele ve barınaklar 
ve hava meydanları bu fabrika, baraj ve santrallerle bir arada dü$ünülecek olursa 
bütün bunların ancak ve ancak iktidarımız tarafından yurt hizmetine ve millet re-
fahına verilen ehemmiyet ve neticeye kar$ı duyulan inancın büyüklü%ü ve derinli%i 
sayesinde tahakkuk ettirilmekte oldu%u anla$ılır.



Büyük çaplı muazzam in$aatın yanı sıra köy yolları ve köy sularına verilen 
ehemmiyet ve elde olunan muvaffakiyetli neticeleri de hatırlatmak yerinde olacak-
tır.

Önümüzdeki çalı$ma devrelerinde yalnız bugün ba$lanmı$ olan i$lere devam 
etmek de%il, aynı zamanda yeni yeni hamlelere giri$mek her çe$it imkânlardan is-
tifade ederek zirai ve sınai kalkınmamızı hızlandırmak, yollarımızı, barajlarımızı, 
limanlarımızı hava meydanlarımızı, köy yolları ve içme sularını yapmak, köy mes-
kenlerinin in$ası, köylerimizin elektri%e kavu$ması için gerekli tedbirleri almak ve 
bu memleketi en kısa zamanda bir mamure haline getirmek azim ve kararındayız. 
(Soldan, alkı"lar ve bravo sesleri)

Memleket müdafaasından iktisâdi kalkınmaya kadar müessiriyet derecesi ve 
$ümulü malum olan ve buna ra%men yıllar boyunca sürüp giden acı bir kararsızlı%ın 
kurbanı olarak, toprak altında mühmel ve faydasız uyuyup kalan petrollerimizin 
yurt faydasına ve milletimizin istifadesine girmesini temin için aldı%ımız kararın 
Büyük Millet Meclisince, kanunla$tırılmak suretiyle tasvip buyuruldu%u malumu-
nuzdur.

Bu husustaki çalı$malarımıza asla ara vermeksizin devam ederek petrollerimi-
zi memleket için müsmir bir hale getirece%iz.

Toprak tevzii ve tapulama i!lerine gelince,
Bu i$lerde son dört yıl zarfında elde edilmi$ bulunan ve iktidarımızdan önceki 

devrelere nazaran 12 misli bir hacim ifâde eden büyük ba$arılar, Büyük Meclisçe 
9’uncu devrede kabul edilen kanunlar ve yapılan bazı tadillerden de istifade oluna-
rak hızlandırılaca%ı gibi, metot de%i$iklikleri ve idarelerin teknik cihazlarla teçhizi 
sayesinde daha süratli ve daha müspet neticeler alınaca%ı $üphesiz bulunmaktadır.

Muhterem arkada$lar,

Adalet i$lerimizde ise kabul etti%imiz prensip ve tuttu%umuz yol, vatanda$-
larımızın huzur ve emniyet içerisinde rahatça çalı$ma ve ya$amları için $art olan 
teminâtlı ve umumi vicdanı tatmin eyliyecek bir adalet ve vatanda$ın muhabbet ve 
itimadına dayanan bir idare sisteminin tahakkuk ettirilmesi olmu$tur.

Di%er amme hizmetlerinde oldu%u gibi adalet ve idare i$lerinde de hizmetleri 
mümkün mertebe halka yakla$tırmak ve bunların ifâsında sürat, intizam, sadelik 
ve verimlilik sa%lamak dört yıldan beri sarfetti%imiz gayretlere istikamet vermi$tir. 
Bundan böylede çalı$malarımıza aynı istikamette devam edece%iz.

Sıhhat i!lerimize gelince:
Sıhhat hizmetleri sahasında da dört yıl zarfında yapılan çalı$malar ve elde edi-

len neticeler verimli ve pek büyük olmu$tur.

1950 yılında sa%lık i$leri için tahsis edilen 60 milyon liraya mukabil 1954 
de 128 milyon lira tahsis edilmi$ bulundu%una devralınan 16 sa%lık merkezinin 
242’ye, yatak adedinin 7.759’dan 15.871’e çıkarılmı$ oldu%una, sadece 7 adedden 
ibaret bulunan verem hastane ve pavyonlarının 84’e ve bunlardaki yatak adedinin 



de 1.097’den 6.357’ye çıkarıldı%ına i$aret etmek sa%lık sahasındaki gayretlerimizi 
açıkça gösterebilir.

Önümüzdeki devre zarfında da sa%lık sahasında giri$ilen bu gayretlerimize de-
vam edece%imiz gibi Milli sa%lı%ın ve onunla çok sıkı bir irtibat halinde bulunan 
nüfus artımının kıymet ve ehemmiyetini gözönünde tutarak vatanda$ sa%lı%ını 
mutlak koruma ve bu husustaki çalı$maları köylere kadar götürme kararındayız. 
(Soldan, bravo sesleri).

Muhterem Arkada$lar,

#imdi de mâarif i$lerimize gelece%im:

Hür ve müstakil bir millet olarak ya$amının teminatını yalnız memleketin 
maddi kudret ve takatinde de%il, aynı zamanda halkın ve gençli%in manevi de%er-
lerle teçhizinde bulan iktidarımızın mâarif sahasına hayati bir ehemmiyet atfetme-
si elbette ki tabii idi.

1950 yılında iktidara geldi%imiz zaman ilk i$ olarak iktisâdi kaynaklarımızı ve 
mali imkânlarımızı takviye edecek i$lere giri$mi$ olmamıza ra%men maarif hizmet-
lerine 1950’nin 197 milyon lirasına mukabil 1954 yılında 313 milyon lira tahsis 
etmi$ bulunuyoruz.

!ktisâdi tedbirlerimizin müspet neticeleri ve mali takatimizde husule gelen 
inki$af üzerine önümüzdeki devrede, bütün idari hizmet $ubelerinde oldu%u gibi, 
mâarif sahasında da, iktidarımızdan evvelki devirlerle mukayese edilemiyecek de-
recede hummalı hareketlere giri$menin zamanı artık gelmi$ bulunmaktadır. Gele-
cek yıllarda, bu sahada çok mühim neticeler elde edece%imizden emin bulunuyoruz.

!$ hayatımıza gelince:
Geçen son dört yıl zarfında memleketimizin kavu$tu%u büyük iktisadi inki$af 

ve i$ hacminde meydana gelen artı$ i$çi ve i$veren münâsebetlerini iktidarımızdan 
evvelki zamanlara nispetle çok daha ehemmiyetli bir hale getirmi$ bulunmaktadır. 
Bu sebeple önümüzdeki devrelerde de i$verenlerimizle i$çi münâsebetlerinin içti-
mai adalet prensiplerine uygun olarak kanun ve nizam yollarıyle düzenlenmesine 
bilhassa dikkat ve itina gösterilecektir.

Dı! Siyâsetimize gelince:
Takibedece%imiz dı$ siyâset hakkında da uzun izahlara giri$mek istemiyoruz, 

çünkü dört yıldan beri dı$ münâsebetlerimizi idare eden ana prensipler, her vesile 
ile izah edilmi$ oldu%u gibi, bunların nasıl tatbik edildi%i ve ne gibi müspet netice-
ler elde olundu%u da, memleketin içinde ve dı$ında tamamiyle malum bulunuyor.

!ktidara geldi%imiz zaman, dünyanın yegane mü$terek emniyet te$kilâtı olan 
Atlantik Paktı dı$ında bırakılmı$ bulunan memleketimiz, iki yıldan az bir zaman 
zarfında bu te$kilât içinde yer almı$ ve böylece, kendi emniyetini ve müdafâa 
imkânlarını çok geni$ nisbette sa%lamakla beraber NATO ya da mühim bir kuvvet 
unsuru temin etmi$tir. Halbuki bizden evvelki iktidar, bu hususta sarfetti%i mesai 



hiçbir netice vermeyince, Türkiye için bu Pakta girmek imkânı olmadı%ını son ba$-
vekilinin lisanı ile itiraf zorunda kalmı$tı.

Biz NATO Te$kilâtı içinde, mü$terek dünya emniyetinin sa%lanması hususun-
daki fâaliyetimizi devam ettirirken, di%er taraftan da cihan sulhünün yeni tertip-
lerle temin ve takviyesi hususunda çalı$maktan geri durmadık. Yunanistan ve Yu-
goslavya ile akdetti%imiz Ankara Andla$masını her imkân ve $eraitin müsaadesi 
nispetinde daha kuvvetlendirmeye sarfı mesai etmekteyiz.

Bu vesile ile dost Yugoslavya’nın Sayın Devlet Reisi Mare$al Tito’nun memle-
ketimize yaptı%ı ziyaretin mesut hatırasından bahsetmekten büyük bir memnuni-
yet duymaktayız.

#u son aylarda Pakistan ile de bir anla$ma akdetmi$ bulunuyoruz. Bu anla$ma-
lar Atlantik Paktı gibi, Birle$mi$ Milletlerin yüksek ideallerine dayanan mü$terek 
sulh ve emniyet tertipleridir.

Dünya sulhünü ve medeniyetini tehdit eden umumi tehlike kar$ısında, bunu 
kar$ılayacak kudrette ve gediksiz bir emniyet sistemi veya birbirini tamamlıyacak 
emniyet sistemleri kurmak, sulh ve hürriyet a$ıkı bütün milletler gibi bizim de 
ba$lıca gayemizdir. Bundan dört yıl evvel, Birle$mi$ Milletler tarafından Kore’de 
mü$terek emniyet cephelerinin kurulmasında Türkiye’nin takibetti%i fâal ve dü-
rüst siyâset o günden bugüne kadar her meselede tecelli etmi$ ve dı$ siyasetimizin 
sa%lam ve insani prensiplere ba%lı oldu%u umumiyetle kabul edilmi$tir.

Mü$terek emniyet meselesinden bahsederken, bu hususta $imdiye kadar mad-
di ve manevi büyük fedakârlıklar yapmı$ ve yapmakta olan Birle$ik Amerika’ya kar-
$ı $ükran ve muhabbetlerimizi ifade etmek ve kar$ılıklı itimat ve görü$ birli%ine 
dayanan bu münâsebetlerin her gün daha kuvvetli inki$afından duydu%umuz bah-
tiyarlı%ı belirtmek isteriz. (Bravo sesleri ve alkı"lar)

Dost Amerika Birle$ik Devletleri Hükümetinin ve halkının Sayın Reisicumhu-
rumuza son seyahatlerinde göstermi$ oldukları samimi ve sıcak kabul Türk Milleti-
ni minnettar bırakmı$tır. (Bravo sesleri ve soldan, alkı"lar)

Eski ve vefakar müttefiklerimiz Fransa ve !ngiltere ile her sahada yapmakta 
oldu%umuz i$ birli%inin her an daha kuvvetlendi%ini söylemekle büyük bir mem-
nunluk duymaktayız.

Bu arada, !talya ve Almanya ile dostluk münâsebetimizin çok hızlı bir $ekilde 
geli$ip kuvvetlendi%ini $ükranla ifâde ederken Alan $ansölyesi Adenaur’ın mem-
leketimizde bıraktı%ı unutulmaz hatıraları da yad etmek isterim. (Soldan, alkı"lar)

Önümüzdeki dört yıl zarfında bütün bu münâsebetleri mütemadi surette tak-
viyeye çalı$aca%ız. (Soldan bravo sesleri)

Bugün yalnız dost müttefiklerimiz de%il, iyi niyet sahibi ve sulh ve hürriyet 
taraftarı bütün milletler bizim dört yıldan beri takibetti%imiz azimli realist yapıcı 
siyâsetimizi anlamakta, bize itimat etmektedirler. Bunun neticesi olarak Türkiye 
artık yalnız de%ildir, onun samimi ve kuvvetli dostları ve müttefikleri vardır. Onun 
i$birli%i aranmakta ve dünya sulhünün ba$lıca istinatgâhlarından biri olmak itiba-



riyle ona yardım edilmektedir. Memleketimize bugünün en kuvvetli mü$terek em-
niyet sistemi içinde $erefli bir mevki teminine muvaffak olan, ona bütün dünyada 
büyük bir itibar ve muhabbet sa%lıyan dört yıllık dı$ siyâsetimizi, bundan sonra da, 
faaliyetlerimizi imkânlarımız nispetinde artırarak, takibedece%iz. (Soldan, bravo 
sesleri, alkı"lar )

Aziz Arkada$larım

Milli Savunmamıza gelince:
Milli varlı%ımızın en büyük teminâtı olan kahraman ordumuz dört yıldan beri 

gösterilegelen devamlı gayretler sayesinde, miktarı her gün biraz daha artan ve mo-
dern silah ve vasıtalarla teçhiz olunarak $anlı tarihimize lâyık büyük bir kuvvet ve 
kudretli bir varlık haline gelmi$ bulunmaktadır. (Bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)

!ktisâdi ve mali imkânlarımızın takati nispetinde ve maddi manevi bütün kay-
naklarımızdan istifade etmek suretiyle kahraman ordumuzu bugünün icaplarına 
uygun ve her türlü tecavüzü kati olarak önliyecek bir varlık haline getirmek için ça-
lı$malarımıza devam edece%iz. (Alkı"lar) Esasen iktisâdi tedbirlerimizin ve kalkın-
mamızın hedeflerinden ba$lıcası mümkün oldu%u kadar kısa bir zamanda büyük 
bir orduyu kendi vasıtalarımızla elde tutmaktır. Bunun için iktisâdi kalkınmamızı 
aynı zamanda memleketimizin bekâsını temin bakımından da zaruri addediyoruz. 
#imdiye kadar oldu%u gibi Milli gelirimizin arttı%ı nispette ordumuza ayırdı%ımız 
tahsisat da artacaktır.

Büyük dostumuz Birle$ik Amerika’nın, $ayanı $ükran olan maddi ve teknik yar-
dımlarından mü$terek anlayı$ içerisinde daha geni$ ölçüde ve daha süratle istifade 
imkânlarını temine çalı$aca%ız. (Alkı"lar)

Muhterem Arkada$lar,

Önümüzdeki dört sene zarfında bütçelerimiz Devlet Gelirleri yeniden büyük 
bir inki$afa mazhar olmu$ karasaban ve ka%nı Türkiye hudutlarından tamamen dı-
$arı atılmı$, zirâat, sanayi, madencilik sahalarındaki istihsalâtımız, ihracat ve dı$ 
ticaret hacmimiz bugünkü seviyesine nispetle birkaç mislini bulmu$, hayvancılı%ı-
mız çok inki$af ettirilmi$ köy yolları ve köprüleri in$âatı büyük nispette ikmâl edil-
mi$, yol $ebekemiz pek ziyade geni$letilmi$, bugün in$alarına ba$ladı%ımız baraj ve 
elektrik santralleri ve modern tesislerinden ço%u i$letmeye açılmı$, yeni barajlar ve 
santraller in$âatına da giri$ilmi$ bulunacaktır. Köy elektrifikasyonu davasına da 
ba$lanmı$ ve hatta ilerletmi$ olaca%ız, radyo istasyonlarımızı, limanlar, hava mey-
danları, silolar, depolama ve yükleme tesislerimizin in$âatını da ikmâl etmi$ bulu-
naca%ız. Çiftçi ve köy evleri in$ası hususundaki hamlelerimiz meyvelerini vermeye 
ba$lamı$ olacak, içme suyu getirilmemi$ köy bırakılmayacak, elektrik ve su tesisatı 
olmıyan kasaba ortaokulu ve sa%lık merkezi veya hastanesi olmıyan kaza merkezi, 
lisesiz vilâyet merkezi kalmamı$ olacak, hulasa memleketin çehresinden orta ça% 
mahrumiyetlerinin son izleri de silinecek ve hür, mesut ve müreffeh Türkiye idea-
linin tahakkuku için lüzumlu bütün tedbirler alınmı$ ve vasıta ve imkânlar temin 
edilmi$ olacaktır.



Bu suretle birinci hükümet programında mü$ahede ve tesbite çalı$ılmı$ olan 
1950 Türkiye’sine mukabil iki devrelik Demokrat Parti iktidarı sonunda memleke-
tin ilerleme manzarası bu derece farklı bir hale gelecek ve iktidarımızdan öncesiyle 
kıyaslanamıyacak bir seviyeye ula$mı$ bulunacaktır. (Soldan, bravo sesleri, "iddetli 
ve sürekli alkı"lar)

RE"S — Sayın Ba$vekil Adnan Menderes, kurdu%u Hükümetin programını 
okudu. Bu program hakkında açılacak müzakereye dair Riyasete verilmi$ iki takrir 
vardır. Birisi, Bursa Mebusu Hulusi Köymen, di%eri Kır$ehir Mebusu Osman Bölük-
ba$ı tarafından verilmi$tir. Her ikisini de okutup yüksek tasvibinize arz edece%im.

24.V.1954 

Yüksek Riyasete
Hükümet programı üzerinde muhalefetin tetkiklerini temin maksadiyle prog-

ram müzakeresinin 26 Mayıs 1954 Çar$amba gününe talikına karar verilmesini arz 
ve teklif ederim.

Bursa Mebusu
Hulusi Köymen

24.V.1954 

Yüksek Ba!kanlı#a
Ba$vekil tarafından okunan Hükümet programı hakkında muhalefetin görü$ 

ve temennilerini ifade edebilmek için, program üzerindeki müzakerenin 26 Mayıs 
1954 Çar$amba gününe bırakılmasını, teessüs etmi$ bulunan teamüle istinaden arz 
ve teklif ederim.

Kır!ehir Mebusu
Osman Bölükba$ı

RE"S — Okunan takrirlerin ikisi de aynı mealdedir. Her iki takriri yüksek tak-
dirinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. !ttifakla kabul edil-
mi$tir.

Encümen seçimlerine geçilecektir. Seçimden evvel oturuma 15 dakika ara ve-
riyorum.

Kapanma saati: 16.25



TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 10 Cilt 1 Birle!im 4

Sayfa 48-82
26.05.1954 Çar!amba

B!R!NC! CELSE
RE!S — Reisvekili Tevfik %leri

KÂT!PLER: Sedat Baran (Çorum)
"hsan Gülez (Bolu)

Açılma saati: 15.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

RE"S — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyorum.

!stanbul Mebusu Adnan Menderes’in Kurdu$u Hükümetin Programı üze-
rinde görü#meler

RE"S — Hükümet Programı üzerindeki müzakerelere ba$lıyoruz.

Söz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına Server Somuncuo%lu’ndur.

C.H.P. MECL"S GRUPU ADINA SERVER SOMUNCUO%LU (Sinob) — 
Muhterem arkada$lar, Yeni kurulan Hükümetin beyannamesini dikkatle dinledik, 
bırakılmı$ zaman içinde de önemle inceledik.

#imdi huzurunuzda C.H.P. Grupu olarak beyannamenin belli ba$lı meseleleri 
üzerinde görü$ümüzü arz edece%iz.

Her $eyden önce $u noktayı belirtmek isteriz ki, demokrasinin iyi geleneklerle 
i$ledi%i memleketlerde partiler, iktidar ve muhalefet olarak ayrılmaksızın seçim-
lere ilerde yapacakları icraatı ve millete kar$ı aldıkları taahhütleri gösteren seçim 
beyannameleriyle katılırlar. !ktidar Partisi 1954 seçimlerine böyle bir beyanname 
yayınlamadan girmi$ oldu%u için Hükümet beyannamesinde daha mü$ahhas yolla-
rın ve açık taahhütlerin yer alaca%ını beklemekte idik. Umdu%umuz çıkmadı.

(Bu noktayı istitraden arz ettikten sonra di%er meselelere geçiyoruz)

!ç politika mevzuları:

Hükümet, beyannamesinde 1950 - 1954 devresini bir intikal devri olarak gös-
termi$, acı, tatlı ne varsa tarihin sinesine tevdi etmenin yerinde olaca%ına inanıyo-
ruz, demi$tir.

Memlekette gelen devrin geçmi$ devirlere nazaran daha iyi olmasını istemek, 
içtimai tekâmülü kabul etmek ve ona kıymet vermek demektir. Bu itibarla hu 
mülâhazanın taraftarı oldu%umuzu açıkça beyan etmek isteriz.

Fakat beyannameyi dinlerken ve tetkik ederken vardı%ımız netice o olmu$tur 
ki, Hükümet 1950-1954 devrini bir intikal devresi olarak vasıflandırmakla yetin-



memi$, aksine o devre içindeki hâdiseleri bir taraflı görü$lerle izaha çalı$arak koy-
du%u esastan bizzat kendisi ayrılmı$tır.

Beyannamenin hakikatte büyük bir kısmının geçmi$ iktidar ve muhalefet 
hakkında indî ve tek taraflı görü$leri ve yersiz ithamları ihtiva etmi$ olmasını iç 
politika bakımından yeni bir verimsiz ve lüzumsuz çeki$me devresinin hazırlık ve 
ba$langıcına delâlet etmesi sebebiyle üzüntü ile kar$ıladık.

Ayrıca $ahsiyattan uzak kalmak; tezyif ve hakaretten sıyrılmak zaruretini tek-
rar eden beyannamenin iktidarımız ve muhalefetimiz zamanından ve $ahıslardan 
bahsederken seçmi$ oldu%u üslubu, kullandı%ı tezyifkâr kelimelere Yüksek Mecli-
sin dikkat nazarını ehemmiyetle çekmek isteriz.

Memlekette huzurun sa%lanması ve bilhassa Büyük Millet Meclisi çalı$maları-
nın selâmeti geçmi$ münaka$aların tekrarında olmadı%ına inanarak bu yolda Hü-
kümeti takibetmemeye gayret edece%iz.

Ancak $urasını hemen kesin olarak arz edelim ki, beyannamenin 1950 - 1954 
devresinde ve 2 Mayıs seçim kampanyasında sıralanmı$ hâdiseleri ve yapılmı$ mü-
naka$aları ele alarak muhalefeti daima hatalı çıkarmak ve onu itham etmek istiyen 
anlayı$ını katiyyen haksız buluyoruz.

!ntikal devresi diye vasıflandırılan geçmi$ dört senenin türlü mücadelelerle 
dolu oldu%u do%rudur; ancak bunların muhalefetin de demokrasinin esaslı ve te-
minatlı rüknü oldu%unun bir türlü kabul edilmemesinden ve çe$itli yollarla tasfiye 
gayretleri kar$ısında muhalefetin varlık mücadelesine mecbur bırakılmasından, kı-
sacası demokratik nizamın en basit bedahetlerinin müdafaa ve münaka$asından 
do%up devam etti%i de a$ikâr bir hakikattir.

Di%er taraftan bu hengâme sırasında kötü hareketlerin ve a%ır vaziyetlerin 
do%mamı$ olmasını hükümet sadece iktidar tarafından alınan tedbirlerle izaha ça-
lı$maktadır.

#ayet memlekette elem verici büyük hâdiseler do%mamı$ ise bu neticede mu-
halefetin kanunların verdi%i haklara ve onların hudutlarına tam bir sadakat ve ria-
yet gösteren zihniyetinin en büyük payı oldu%unda $üphe yoktur. (Sa!dan, alkı"lar. 
Soldan, hiç de öyle de!il sesleri).

Demokrasinin bir zihniyet, bir ya$ayı$ ve tefekkür tarzı oldu%u malûmdur. 
Onu soysuzla$tıran menfi âmillerden ayıklama bizim samimî görü$ümüzdür. (Sol-
dan, vah vah sesleri).

Rejimin muhtaç oldu%u mânevi iklimin yaratılması bahsinde üniversite, kaza 
kuvveti’ ve Devlet memurları hakkında sarfedilmi$ sözleri çok müphem buluyoruz. 
(Soldan, açık, açık sesleri).

Bütün bu sıralanmı$ mütalâaların özlenen iklimin yaratılmasına de%il gecik-
tirilmesine âmil olacak birtakım tasarruf ve icraatın gerekçesini ve mazeretini 
te$kil etmesi ihtimali bizi ciddi $ekilde endi$eye sevketmektedir. Daha mü$ahhas 
ve teferruata inen görü$ ve mütalâalarımızı Hükümet beyannamesinde i$aret edi-
len yeni kanun tasarıları geldi%inde Yüksek Meclise arz edece%imiz tabiîdir. Ancak 



matbuata intikal eden ve halk arasında $ayi olan icraatı mevcut kanunların her va-
tanda$ gibi memur ve hâkimlere tanıdı%ı teminatı bir tarafa bırakarak giri$ilmi$ 
muameleler telâkki ediyor ve son derece zararlı buluyoruz.

Memurlar ve hâkimler ve umumiyetle vatanda$lar hakkında siyasî 
mülâhazalarla ayıklama ve tasfiye muamelesi $imdiye kadar tarihimizde birçok si-
yasi devirlerde tecrübe ve tatbik olunmu$tur. Hiç birinde arzu edilen siyasi mak-
satlar elde edilememi$ birçok aileler, vatanda$lar haksız yere ıstıraba ve ümitsizli%e 
sevk olunmu$tur. (Soldan, sizin zamanınızda sesleri).

Büyük Millet Meclisinin adaletin hak teminatının bekçisi olarak böyle muame-
leleri tasvip etmiyece%ine itimadımız vardır. Hükümetin tamiri mümkün olmıyan 
hareketlere girmeden evvel bu meseleleri tekrar ve insaf ile tetkik ederek basiret 
yoluna girmesini temenni ederiz.

Demokratik hayatın önümüzdeki yıllarda muhtemel inki$afından bahseden 
beyannamenin Anayasa tadilâtını sükûtla geçi$tirmesine mana vermek güçtür. Zira 
1950 Hükümet beyannamesi bu zarurete i$aret etmi$ “Vatanda$ hak ve hürriyet-
lerini kâfi teminat altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle 
millet hakimiyeti yerine tek parti hakimiyetinin kurulmasına mâni olamamı$tır.” 
demek suretiyle demokratik nizamın tamamlanmasına taraftar görünmü$tür. Ar-
kada bıraktı%ımız dört yıl içinde ele alınamıyan bu çok esaslı tadilâtı bu devrede 
yapmak zaruridir. Siyasi huzuru en çok ihlâl eden cihetlerden biri Anayasaya aykırı 
kanunların çıkabilmesi imkânı olmu$tur.

RAUF ONURSAL ("zmir) — Onu siz çıkarttınız.
C.H.P MECL"S GRUPU ADINA SERVER SOMUNCUO%LU (Devamla) — 

Kuvvet muvazenesine dayanan Anayasa tadilâtı temel hakları teminat altına alaca-
%ı gibi Anayasaya aykırı kanun çıkması ihtimalini de imkânsız hale koyaca%ı için bu 
bahiste büyük bir huzur ve tekâmül unsuru olacaktın.

Hükümetin Anayasa tadilatındaki görü$ünü bilmekte fayda vardır.
Siyasa huzura taalluk edeni noktalar arasında radyonun kullanılı$ tarza, resmî 

ilânların tevzii $ekli bugünkü siyasi havamızın halline acele olanak ihtiyaç duydu%u 
mevzulardır. Hükümetin bu mevzulardaki görü$ü üzerinde de aydınlatılmaya ihti-
yaç duymaktayız.

Maarif i$lerine önem vererek memleketin bu husustaki ihtiyacına cevap verile-
ce%ini ifade eden görü$ü tasvibederiz.

Millî Müdafaamızda $anlı ordumuzun her gün biraz daha artan modemi silâh 
ve vasıtalarla teçhiz edildi%ini ö%renmek ve kahramanı silâhlı kuvvetlerimizi her an 
aziz vatanın müdafaasını tesirli surette yapmaya muktedir kılan gayretlerin sarfe-
dilece%ini duymak bizi memnun eder.

Dı! politika:
Dı$ politika mevzununda Birle$mi$ Milletler idealine samimiyetle ba%lı kalma-

ya ve NATO gibi mü$terek müdafaa te$kilâtı içindeki $erefli mevkiimizin idamesin-
de mâtuf gayretlerle tam bir mutabakat halindeyiz.



Türkiye - Yugoslavya - Yunanistan Paktiyle sulha yardım eden çalı$mayı tak-
dirle karsılarız. Ancak bu Paktın askerî mahiyette geni$lemesinin Atlantik Paktı 
âkidleriyle olan kar$ılıklı mükellefiyetlerle kabili telif olması zaruretini $art say-
maktayız.

Atlantik Paktiyle vücuda getirilmesi lâzım gelen müdafaa tertiplerinin bir an 
evvel tahakkuk ettirilmesini bütün müdafaa manzumesinin selâmeti için esaslı bir 
ihtiyaç sayıyoruz. #imdiye kadar bu tertip askerî mahiyette beklenen neticeyi he-
nüz temin edememi$tir. Bu cümleden olarak Avrupa Müdafaa Birli%inin kurulma-
sında ve Garbi - Almanya’nın müdafaa terkibinle i$tirak ettirilmesinde vukua gelen 
teehhürlerden üzüntü duymaktayız.

Sulhün emniyetle tesis olunmasından bir müttefik, olarak Türkiye ne kadar 
alâkadar ise mü$terek müdafaa tertiplerindin tahakkuk ettirilmesinde de o derece 
yakından ilgilidir. Müttefikler arasındaki münaka$aların bir an evvel halledildi%ini 
görmek bizim için hayati mesele ve çok samimî bir grizudur.

Kıymetli müttefiklerimiz !ngiltere ve Fransa ile yapılan ve on be$ yıllık mazi-
si bulunan !ttifak Anla$masının müddeti sona ermek üzeredir. Muahedede derpi$ 
edilmi$ müddetler içinde vazgeçildi%ine dair taraflarca bir arzu izhar edilmedi%i 
takdirde be$ yıl için ittifak kendili%inden yenilenmi$ olacaktır. #imdiye kadar ta-
raflardan böyle bir arzu izhar edilmedi%ini ve binaenaleyh !ttifakı Muahedesinin 
yeniden be$ yıl yürürlükte kalaca%ını Hükümetten ö%renmek bizi son derece mem-
nun edecektir.

Birle$ik Amerika’nın askerî ve iktisadi sahada Türkiye’ye yaptı%ı yardımları 
memnunlukla kaydeder ve Hükümetin te$ekkürlerine i$tirak ederiz.

Almanya ve !talya ile münasebetlerin geli$ip kuvvetlendi%ini i$itmek bizi mü-
te$ekkir etmi$tir.

Alman #ansölyesi Adenauer’in ziyaretinin mesut hâtırasını memnuniyetle 
kaydederiz.

Yugoslavya Devlet Reisi Mare$al Tito’nun memleketimizle seyahati vesilesiyle 
Hükümetin gösterdi%i memnuniyete biz de i$tirak ederiz.

Pakistan’la yapılan siyasi paktı bir sulh vasıtası olarak memnunlukla kar$ılıyo-
ruz. Atlantik Paktının #ark’a do%ru geni$lemesi bu Paktın üçüncü safhası mahiye-
tinde görülmektedir. Zeminde ne derece istidat hâsıl olaca%ını bize zaman göstere-
cektir.

Bu durum muvacehesinde Hükümetin dı$ politika mevzuunda sık sık Büyük 
Millet Meclisine izahat verece%ini ve dünya sulhunun kurulması için yapılan gay-
retleri, izah edece%ini umanız.

!ktisadi ve mali meseleler: Memlekette süratli kalkınmayı sa%lıyacak olan iki 
mühim esasın Hükümet beyannamesin de yer alamamı$ oldu%unu görmekteyiz. 
Bunlardan birincisi istihsal faaliyetinin programa ba%lanması, ikincisi iktisadi gay-
retlenin koordinasyonudur.



!stihsalde istihsal nev’i, istihsal, mıntakaları, fiyat politikası, kredi $ekilleri ve 
istihsal vasıtalarının tedariki ve onarımı belli bir programa ba%lanmadıkça kalkın-
maya muhtaç ve buna her bakımdan hak kazanmı$ olan memleketimizde mevcut 
imkânların yerinde ve zaman kaybına yer vermeden kullanılması kabil de%ildir. 
Memleketimizdeki mütehassıslarla Birle$mi$ Milletlerin mütehassıs te$kilâtının 
tavsiyeleri de bu yoldadır.

Yürüyen hayatın idaresiyle u%ra$ırken çarçabuk bir program hazırlanmasının 
kolay bir i$ olmadı%ını müdrikiz. Fakat ne zaman ba$larsak ilerisi için temin edece-
%i faydaların o kadar yakla$mı$ olaca%ı $üphesizdir. Bu bakımdan Hükümet görü-
$ünü noksan buluruz.

Di%er taraftan çe$itli istihsali artırmak için yatırımlara gitmek artan ihtiyaç 
kar$ısında ithalâtı temin etmek bunların yanı ba$ında Devlet hizmetlerinin birçok 
sahalarına imkân hazırlamak çok önemli fakat kolay olmıyan bir i$tir.

Bu i$lerde $artların zaruri kıldı%ı ahengi kurmak için bir koordinasyona mut-
lak, surette ihtiyaç vardır. Muvazeneli bir iktisada eri$menin yolu budur. Hükümet 
beyannamesinde ayrı ayrı sıralanmı$ görünen birçok faaliyetler arasında tasavvur 
etti%imiz koordinasyonun kurulaca%ına dair her hangi bir kayda rasgelmedik. Bu 
noksana da i$aret etmek isteriz.

Hayat pahalılı%ı Hükümet iktisadi edebiyatından tamamen çıkarılmı$tır. !kti-
dar tarafından 1950 yılında a%ır bir yük ve içtimai sefaletin âmili olarak mütalâa 
edilen bu derde beyannamede temas edilmemesini izah etmek kabil de%ildir. Hayat 
pahalılı%ı 1950’deki seviyenin altına mı dü$mü$tür ki bununla artık me$gul olmaya 
lüzum duyulmamaktadır?

Günlük hayatında bunun her gün ezici tesirini hisseden aile reisinin kar$ısında 
ne kadar nazari izahlar yapılmak kabilse yapılsın onun bu dertten duydu%u ıstırabı 
tahfife imkân yoktur.

Ba$ıbo$ gidi$ten Hükümetin ümitsizli%e dü$erek beyannamesinde hayat pa-
halılı%ından söz açmaması dü$ündü%ümüz ihtimallerin en acısıdır. Bunların ya-
nıba$ında memleket ekonomisinin mesnedi olan ziraate verilen öneme i$tirak et-
mekteyiz. Makinele$meden elde edilen faydaların küçük ziraat yapan vatanda$lara 
da te$milini ciddî bir temenni olarak izhar ederiz. !hracatı mümkün kılan ve dı$ 
pazarlarda rekabet imkânı veren fiyat politikasını zaruri görmekle beraber istihsali 
kamçılayan fiyat desteklemelerine de taraftarız.

Hayvan yeti$tirmede, mütehassısları tarafından hazırlanmı$ iyi bir progra-
ma ihtiyaç oldu%unu tekrar edece%iz. Zira hayvancılık zirai hayatımızın çok büyük 
imkânlar sa%lıyacak bir kolu ve zirai hammadde olarak zaman zaman ihracında 
zorluk çekece%imiz maddeler yerine kolayca dı$ pazarlarda satabilece%imiz ihraç 
maddesinin elde edilmesi yoludur.

Köylü kalkınmasını ve köy ihtiyaçlarını temin etmek için alınan ve alınacak 
olan tedbirleri çok yerinde buluruz. Köyde ilkö%retimin bir an önce tamamlanma-



sını, köy yollarının ve sularının israfa meydan vermiyecek bir program ile süratle 
temin edilmesini ve sa%lık vazifelerinin, koruyucu olanlar da dâhil, bir an önce köye 
götürülmesini bütün gücümüzle destekliyece%iz.

Sanayi ve maden sahalarının ve bu aradı esnafın muhtaç oldu%u kredinin sa%-
lanması için giri$ilecek gayretlerin mahiyeti sarahatle anla$ılmamakla beraber, 
bunların mesele olarak ele alınmasını müspet i$aret saymaktayız.

Hükümet beyannamesinde Yabancı Sermaye Kanunu ile Petrol Kanunundan 
ehemmiyetle bahsedilmi$tir. Mevzuun ehemmiyeti tereddüde lüzum göstermez. 
Biz bu kanunlar hakkında Yüksek Meclis huzurunda serdedilmi$ mütalâa ve $artla-
rımızı tamamiyle muhafaza ediyoruz. Görü$lerin do%rulu%unu müstakbel tatbika-
tın tesbit edece%ini hesaba katarak bu konuda münaka$a açmayı bugün için lüzum-
suz buluruz. (Soldan, gülü"meler).

Yabancı sermaye yatırımları için salahiyetli merci tarafından verilen müsaade-
lerin zaman zaman yatırım sahaları ile hacimlerine ait teferruatla birlikte âmme 
efkârına açıklanması için Hükümetin tedbir almasını temenni ederiz.

RAUF ONURSAL ("zmir) — Vatanı satıyorlar, dediniz.

SERVER SOMUNCUO%LU (Devamla) — Böyle bir usulledir ki, kanun tatbi-
katını takip ve murakabeye imkân bulaca%ız.

Ticari sahada etrafı belli edilmi$ bir görü$e, beyannamede tesadüf etmek ka-
bil olmadı. Tediye güçlükleri ve döviz darlı%ı üzerindeki mütalâalar bunların gide-
rilmesi için alınacak tedbirleri göstermekten ziyade zorlu%u ve darlı%ı yaratan se-
bepleri izah için sıralanmı$tır. Hemen söyliyelim ki Hükümetin bu neticeye sebep 
olarak gösterdi%i âmillerin yanıba$ında programsızlık ve koordinasyon yoklu%u bü-
yük rol oynamı$tır. Bugün olan olmu$tur. Beyannamede yazıldı%ı gibi hassasiyetle 
üzerinde durulmaya devam edilece%i $eklindeki mütalâa büyük bir $ey ifade etmez. 
Müspet çareler bulmak zorundayız. Uzunca bir vâdede tahakkuk edecek çarelerden 
gayrı yakın gelecekte tesirini gösterecek tedbirlere olan ihtiyaç da çok $iddetlidir. 
Bugünkü borçları uzun vâdelerle ödemek imkânlarını temin edecek anla$malara gi-
ri$mek cari ithalâtı da ihracat kudretimize göre hemen ayarlamak dü$ündü%ümüz 
acele tedbirlerdendir.

Dı$ piyasaya kar$ı borcun mevcudiyetini kabul etmek ve vâdesinde behemahal 
ödemeyi sa%lıyarak emniyeti tesis etmek müstakbel inki$afların anahtarı olacaktır. 
Aksi halde dı$ ticaretteki intizamsızlık hem iç ve hem de dı$ piyasada huzursuzlu-
%un âmili olmaya devam edecek çok muhtemeldir ki yatırımların temposunu a%ır-
la$tırmaya da sebep olacaktır.

Malî meselelere gelince:
Her $eyden evvel para kıymeti üzerinde bir de%i$iklik yapılmıyaca%ı teminatını 

veren beyanı ya$ıyan bir ihtiyacın kar$ılı%ı telâkki ederiz, Bizim kanaatimize göre 
de içinde bulundu%umuz zorlukların bir para ameliyesiyle halledilmesi mümkün 
de%ildir.



Fakat iradi olarak Türk parası kıymetinde indirmelerin yapılmıyaca%ını beyan 
eden Hükümetin, iktisadi âmillerin tesiri altında Türk parası kıymetinin gerek iç 
piyasada ve gerek yabancı dövizler kar$ısında dü$memesi için de tedbirler almaya 
mecbur oldu%unu dü$ünüyoruz.

Zincirleme birbirine ba%lı iktisadi ve malî hayatın her safhasındaki tedbirin 
di%er safhalardaki tedbirlerle ahenkli olması icabetti%ini hatırlatmak isteriz.

Parti olarak dü$ündü%ümüz bazı vergi ıslahatının Hükümet beyannamesinde 
derpi$ edildi%ini görmekteyiz. (Soldan, gülü"meler). Gelir Vergisi ile Kurumlar Ver-
gisi ve Usul Kanununda tadilâtın zaruret oldu%una inanıyoruz. Küçük esnafın vergi 
yükünden kurtarılaca%ı, Esnaf Vergisinin ihtiyaca uygun hale getirilece%i, Hayvan 
Vergisinin tamamen kaldırılaca%ı hakkındaki tasavvurları görü$lerimize uygun 
olmasa, bakımından yerinde telâkki ederiz. (Soldan, gürültüler, Varlık Vergisinden 
bahsedelim sesleri) Sanayi hayatını geli$meden alıkoyan imalât Muamele Vergisinin 
bugünkü $ekil ve tatbikatiyle kaldırılaca%ını tasvip etmekteyiz. Bunların dı$ında 
Gelir Vergisi Kanunu ve Usul Kanunu 1950 yılından bu yana tatbikat görürken, 
kasdi olanlar dı$ında, birçok masum vatanda$ların yeni bir rejime intibak hususun-
daki tecrübelerinin azlı%ı yüzünden çok a%ır vaziyetlere dü$tükleri bir hakikattir. 
Hükümetin bu mevzuu tetkik etmesini teklif ederiz.

Muhterem arkada$lar; Hükümet beyannamesi hakkındaki görü$lerimizi kısa-
ca arz etmi$ bulunuyoruz. Tasvibetti%imiz cihetleri açıkça ifadeye çalı$tık. Pren-
siplerde ve tatbikatta mutabık olmadı%ımız kısımları hiçbir yanlı$ anlayı$a mahal 
vermiyecek bir vuzuhla ifade etmeye ehemmiyet verdik.

Muhalefet olarak vazifemiz bu devrede de dü$ündüklerimizi ve gördüklerimizi 
samimî bir anlayı$la Yüksek Meclise ve Türk âmme efkârına arz etmektir. Bu suret-
le Meclisteki kadromuz ne olursa olsun geni$ vatanda$ kütlesinin bize tevdi etti%i 
murakabe vazifesini bütün gücümüzle ve imkânlarımızla yapmaya devam edece%iz.

Büyük Millet Meclisinin önümüzdeki çalı$ma devresinin aziz Türk milletine 
hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sa!dan, alkı"lar).

H"KMET BAYUR (Manisa) — Hükümetin programı üzerinde konu$an her 
kesin evvel be-evvel Demokrat Partinin son yıllarda geli$tirdi%i ekonomik i$leri tak-
dir etmesi lâzımdır. Ben de bu husustaki takdirimi ifade etmekle i$e ba$lıyorum. 
(Soldan, bravo sesleri) Bunu muhalefet inkâr edemez, her kes gibi onun da bu ciheti 
takdir etmesi lâzımdır, yoksa söylediklerinin kıymeti dü$er. Bu bakımdan da bunu 
kabul etmek lâzımdır.

Bu günkü Hükümet, memleketi en iyi yolda sevk ve idare etmektedir, bundan 
da ancak iftihar edilir. Hükümet aynı zamanda Batı anlayı$ı ile cesur olarak bazı 
esaslı kararlar almı$ ve memleketi ileriye do%ru götürmü$tür. Bilhassa köylünün 
birkaç yıl evvelki durumu ile bugünkü durumu büyük fark arz etmektedir. Bu da 
ekonomik i$ler kadar önemlidir. Çünkü nihayet bu memleketin temel halkı köylü-
dür. Bunları muhakeme ederken $unu belirtmek isterim: Biz yüzlerce yıl geri kal-
mı$ bir millete mensubuz. 300 yıldan beri yalnız felâket görmü$üz denebilir. Biz 



Atatürk devrinde hamleler yaptık, ilerledik. Ondan sonra 12 yıl kadar geçti. 1938 
ile 1950 arası büyük bir durgunluk devridir. Bunun 5-6 yılı dünya sava$ı ile izah 
edilebilir. Fakat 7 yılı dünya sava$ı ile izah edilemez. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar).

#u vardır: Türk milleti birtakım #ark milletleri gibi esasen âtıl bir millet midir? 
Ve tesadüfen bir dâhinin gelmesiyle mi 10-15 yıl parlak bir tarihe mazhar olmu$-
tur? Onun için bu gayritabiî bir ilerleme midir? Yoksa iki yüz yıllık yıkım devrinin 
devamı mıdır içinde bulundu%umuz devir? Atatürk’ten sonra dahi kendini göstere-
cek hamleler yapmı$ olarak öbür Batı milletleri kadar ileri gidecek midir?

Son dört yıl bize göstermi$tir ki, bunların hepsi kabildir. Biz Atatürk’ten sonra 
dahi ileri gidebiliyoruz, hamleler yapabiliyoruz. Bir kısım Do%u milletlerinde vâki 
olan durgunluk bizde yoktur. Bu bakımdan son dört yıllık devrede, bilhassa son iki 
üç yıl bu hamlelerin $ükrana de%er neticelerini gördük. Tenkidler yapılıyordu. Ben 
de tenkid yaptım. Tenkid yapılır, fakat müspet neticeleri gördükten sonra onları 
takdir etmek lâzımdır. Biz de hamleci bir millet oldu%umuzu son yıllarda göstermi-
$izdir. (Alkı"lar) Esasen halk bunu anlamı$tır. Halkla yaptı%ımız konu$malarda ve 
temaslarda bunu anlamı$tık. Oy verirken de takdir etti%ini göstermi$tir.

#imdi bunları söyledikten sonra yapılmadı istenilecek i$lere gelmek istiyorum. 
Bunlar üzerinde, leyhte ve aleyhte türlü mütalâalarım olacaktır. #imdi arkada$lar, 
antidemokratik kanunlar meselesi var. Bunu ben ele alırken $unu belirtmek iste-
rim:

Bundan altı, yedi yıl evveline kadar antidemokratik kanunlar ba$ka türlü ele 
alınırdı, bugün ba$ka türlü ele alınıyor.

Son yıllarda ne gördük? Komünizmin $iddetli ve büyük baskısı altında birçok 
demokrat memleketlerde teyakkuz, hattâ bu teyakkuzun icabı olarak anayasalarına 
ve insan haklarına aykırı hareketler görüldü. #imdi bunları birtakım örnekler vere-
rek “hatırlataca%ım Amerika, demokratik memleketlerin ba$ındadır. Burada birçok 
memurlar sıygaya çekildi, komünist misin, de%il misin, komünistlikle ilgin var mı? 
Diye, sualler soruldu, batta bu, sinema yıldızlarına kadar te$mil edilmi$tir.

#imdi Anayasa ve insan hakları ele alınır ve bir kimse herhangi bâr fiiliyatta 
bulunmadı%ı halde sırf kanaatinden dolayı sorguya çekilmesi ve i$inden mahrum 
edilmesi tecviz edilemez. Dolayısiyle bu gibi Sorgular Anayasa ve !nsan Hakları-
na aykırıdır. Ama bazı zaruretler bunu yaptırıyor ve Amerika’da yapılmı$tır. Keza 
bugün Fransa’da komünist, idareye alınmaz, orduya subay olarak alınmaz, emni-
yete ve saireye alınmaz. Halbuki Anayasa ve !nsan Haklarına göre e%er o kimse 
fiiliyatta bir $ey yapmadıysa bu gibi vazifelerden mahrum edilemez. Ben de bütün 
antidemokratik kanunlardan bahsederken bu gibi kayıtlar altında, fakat bugüne 
kadar bizde yapılmı$ olandan daha fazlasının yapılmasını dileyerek konu$uyorum. 
Antidemokratik kanunların belliba$lıları hakkında ilmî heyetin verdi%i rapordaki 
nokta-i nazarları sıra ile derece, derece istenildi%i ölçüde tatbik edilebilir. Bu yapıl-
malıdır.



#imdi, arkada$lar, Ba$vekilin evvelki günkü beyanatından bir parça alaca%ım 
Diyor ki “Bir memlekette hürriyet fikri, demokratik nizam aleyhinde artık açıkça 
konu$mak zararlı ve harekete geçmek ise imkânsız bir hal olacak kadar rejim be-
nimsenmi$ olursa o takdirde muvaffakiyet için takip olunacak tek yol benimsenmi$ 
olan prensipleri son derece ifrata götürmek suretiyle rejimi soysuzla$tırmaktan 
ibaret kalır.”

Bu, gayet do%ru bir $eydir. Bunu her yerde görüyoruz, buna Fransızlar “La 
politique du pire” derler. Biz de demokrasiyi Soysuzla$tırmak istiyenlerin nokta-i 
nazarından i$i ele alacak olursak, eski bir tıp tâbini ile “Tedavii fasit ba efset” diye-
biliriz. Bu komünist takti%idir, bilinen bir $eydir, her $eyi mütemadiyen soysuzla$-
tırmak, iflâsını istemek ve ondan sonra da bu durumdan istifade etmek. Tutulan 
yol malûm; hürriyet ve demokrasi sayesinde iktidara gelmek, sonra da demokrasiyi 
yok etmek. Bizde komünizmden ayrı bir de irtica var, fakat aynı gayeyi güder. Ko-
münizm tehlikesi daha ziyade Avrupa’da vardır, bizde, irtica vardır. Antidemokratik 
kanunlardan bahsederken bunların kaldırılması keyfiyeti ona göre ayarlanmalıdır. 
Fakat bu antidemokratik kanunların kaldırılması i$ine bir an önce ba$lanmalıdır.

#imdi hürriyeti, demokrasiyi ifrata götürüp soysuzla$tırmak istiyenlerin ne 
gibi amaçlar güttüklerine gülelim. Bu amaçlar ba$lıca iki tanedir:

1. Ülkeyi anar$iye götürmek. O sayede bir $ey yapmak, kapmak.

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

O da iktidarı $a$ırtmak, baskı yapmaya sevk etmek, istibdat yapmaya sevk et-
mektir. Böylelikle Hükümete kar$ı memnuniyeti azaltmak. Mütemadiyen hürriyet 
diye ba%ırmak ve iktidarı $a$ırtmak. Bu büyük bir tuzaktır. Muhalefet mütema-
diyen patırtı, gürültü yapar, o vakit iktidar $a$ırır. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) 
Dolayısiyle arkada$lar; bu gibi memleketi tahrik edenlere kar$ı tedbir alırken ik-
tidarın so%ukkanlılı%ını kaybetmemesi lâzımdır. Bu yüzden istibdada kaçan yola 
gidilmemelidir. Çünkü kar$ı tarafın kurdu%u tuza%a dü$mek olur. Yurdumuzda iki 
büyük parti vardır, ötekiler ufaktır. Bunların ikisi de nihayet Atatürkçüdürler Yani 
Atatürk’ün inkılâplarını, devrimlerini onun devrinde yapılmı$ olan devrimleri ka-
bul etmi$ olan partilerdir. Ancak, bunlardan birisi, bugünkü tecellisi ile dinamiktir, 
faaldir; öbürü âtıl durmu$tur. #imdi ne yazık bir $eydir ki, dinamik ve faal olan kı-
sım, bu antidemokratik olan kanunları bugün imkân dairesinde ortadan kaldırmak 
ve hafifletmek yoluna girmemekle birçok samimî hürriyet sever aydınları, Atatürk-
çü partilerin âtıl kısmına do%ru sevk ediyor. Birçok hürriyet sever gençlik vardır 
ki, bugün muhaliftir. Niçin? Antidemokratik kanunlar yüzünden. Halbuki bunları 
tashih etmek imkân dairesindedir. Komünist ve irtica tehlikesini göz önünde tuta-
rak tashih etmek kabildir. O vakit bütün bu gençlik ye münevverler tamamiyle D.P. 
ye yani dinamik partiye katılabilir.

Keza irticai ele alalım. Atatürk’ten evvelki devirleri alalım. Ne kadar geriye git-
sek, bin yıl da geriye gitsek yine istibdattan ba$ka bir $ey göremeyiz. Be%enmedi-
%ine kâfir, zındık demi$tir, adam idam ettirmi$tir. Ne bileyim, bizim gençli%imizde 



saçları görülen kadınlar, karakola giderdi. Oruç yiyenler, hapse giderdi. Fakat bu-
gün yine bunlar da vicdan hürriyeti diye ba%ırıyorlar. Ve antidemokratik kanunlar 
gerekti%i gibi ıslah edilmedi%i için birçok aydınlar da bunlara kapılıyorlar. Binaena-
leyh irticaın bu gibi imkânlardan mahrum edilmesi memleketin ve demokrasinin 
menfaati icabıdır.

Bu antidemokratik kanunların nasıl ıslah edilmesi lâzımgeldi%i koca bir rapor-
la buraya gelmi$tir. Meselâ basında komünizmi veya irticayı önleyerek birçok ısla-
hat yapmak; meselâ gazetelere birini tenkid edince ona ispat hak kını tanımak, bü-
yük bir terakki olacaktır. Bu hak i$ ba$ındakilerin $erefi bakımından da faydalıdır! 
Radyoda daha cömert davranmak, ilân veren gazetenin ilânını ne$retmek lâzımdır. 
Umumiyetle daha cömert davranmak, hürriyeti seven gençli%i iktidara daha çok 
yakla$tırır.

Memurlar için son münaka$aya karı$mak istemiyorum. !ki tarafın da do%ru ve 
yanlı$ tarafları olabilir. Yalnız ne olacaksa, tasfiye midir, nedir? Bir defaya mahsus 
olarak yapılmalıdır. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar). Ondan sonra, memur da, yargıç 
da tam vicdan hürriyeti, tam teminat içinde çalı$malıdır. Bu zaruri bir $eydir. Yoksa 
ondan sonra ben, her yirmi be$ seneyi ikmal edeni tekaüde sevk ederim telâkkisi 
memuru, yargıcı tamamiyle mefluç bir hale sokar ki bu do%ru bir $ey de%ildir. Bu-
gün, suçlu ise tasfiye edersin, kötü ise tasfiye edersin, ondan sonra dürüst memur, 
dürüst yargıç tam bir emniyetle, vicdan huzuru ile vazifesine devam eder.

Arkada$lar; Ba$vekil bahsetmedi ama memleketimizde bir Seçim Kanunu 
dâvası vardır. Bu, bilhassa son seçim esnasında muhalefet tarafından ileri sürül-
mü$tür. Bu böyle bırakılırsa en fena $ekilde çözülme yoluna gidebilir. Gerçi bu ka-
nunun münaka$asının sırası $imdi de%ildir. Fakat derim ki, iktidar ve Hükümet 
dahi ufak dairelik seçime do%ru gitse, ilçe seçim bölgesi olsa, böyle bir derece ihdas 
edilse daha âdilâne olur. Büyük fark olan yerlerde meselâ; !stanbul’da iktidarla mu-
halefet arasında yüz bin gibi bir fark vardır. (%ki yüz bir, sesleri). Evet pardon, iki yüz 
bin. Orada ilce seçim bölgesi de olsa, muhalefet bir$ey kazanamaz. Anglo - Sakson 
dünyası gibi demokrasinin kökü olan memleketlerde böyledir. Ankara’da dört il-
çede muhalefet kazanabilirdi. Yozgad’da, Tokad’da Adana’da bunlar olabilirdi. Bu 
suretle bir emniyet subabı kurulmu$ olur. Nispî seçim gibi kötü bir yola gitmekten-
se ufak bölgeler üzerinde bir tecrübe yapılabilir. Herkes nispî seçim diyor, bundan 
bahsediyor. Böyle devam ederse 8 - 10 yıl sonra nispî seçim zihinlerde yerle$ecektir. 
Ondan korktu%um için ufak daire, ilçeyi seçim bölgesi meselesi $imdiden ortaya 
atılmı$ olsun.

Arkada$lar; tarım i$lerinden bahsedece%im; benim bu hususta uzmanlı%ım 
yoktur. Herkesin gördü%ü bazı $eyler vardır. Bizdeki tarım piyango ve kumar ha-
lindedir. Bir dolu, bir sel gelir veyahut $u ve $u sebepler dolayısiyle bazı tarlayı ha-
rap eder, yanındaki tarlayı oldu%u gibi bırakır. Zarar gören adamın kabahati nedir? 
Dünya bunun çaresini tarım sigortasivle bulmu$tur. Umarız ki, bu dört yıl içinde 
bu i$ ele alınsın ve halledilsin. Bu hususta Hükümetin yardımı oluyor, birçok i$lerde 
oldu%u gibi. Felâkete u%rayanın vergisi hafifletiliyor, Ziraat Bankasına olan borcu 



tecil ediliyor. Fakat esas gaye, onun kaybının % 80 veyahut % 70’i ödensin. ikincisi 
Hükümetin yardımı i$inde borç tecili, vergi tecili ve saire yanında bu fiyat dü$ülme-
si de itibara alınmalıdır.

Bu husus bizim memleketimizde $imdiye kadar nadiren nazara alınmı$tır. 
Meselâ bu sene üzüm 80 kuru$tan satılmı$tır. Müstahsil gelecek sene seksen kuru$ 
hesabiyle çalı$acaktır, fakat fiyatlar birden 30 kuru$a dü$ebilir ve dü$üyor. Bu va-
ziyette müstahsil çok mü$kül durumda kalmaktadır. Bu $artlar altında Hükümetin 
prim ve saire yardımları da olmadı%ı takdirde, bu müstahsillerin vergi ve banka 
borçları tecil edilmelidir. Yoksa bir vatanda$ zümresinin lüzumsuz yere ezilmesine 
sebebiyet verilmi$ olur.

Ba$bakan hububat ihracatımızdan bahsetti, hepimiz memnun olduk, iftihar 
duyduk. Yalnız benim bu hususta bir ricam olacaktır: Bundan dört yıl sonra bu%-
day ihracatından bahsedildi%i vakit aynı zamanda denilebilsin ki, çünkü Birle$ik 
Amerika’da ve Kanada’da ihracattan bahsedilirken insan ve hayvanların tamamen 
doymu$ oldu%u, bu ifade tahtında müstetirdir. Bizde insan ve hayvanlarımızı ta-
mamen doyurmu$ olarak $u kadar ton bu%day ihracettik diyebilmeliyiz. (Soldan, 
gülü"meler). Bugün memleketimizde insanlarımızı doyuruyoruz. Fakat hayvanları-
mıza istihkakları olan yemi verdi%imize yani onları doyurdu%umuza kani de%ilim. 
(Soldan, fazlasiyle doyuyor, hattâ israf bile var sesleri). Bu husus da temin edilerek, 
bunlar yapıldıktan sonra bu kadar ihracat yapıyoruz demek, $üphesiz ki, bizim için 
bir kuvvettir.

!$çi dâvaları üzerinde de duraca%ım;
!$çileri ilgilendiren dâvaların, ekonomik bünye içinde halledilmesi temenniye 

$ayandır. Yani i$çi ile i$ verenin arasındaki dâvalar kendi aralarında bir dereceye ka-
dar, halledilebilmelidir. Bu da $u veya bu ölçü ile i$çilere grev hakkının tanınmasiyle 
olur. Ben bu grev hakkından bahsederken, birçok yerlerdeki mutlak grev hakkını 
anlamak istemiyorum. Bundan 4-5 yıl kadar evvel Amerika’da Huver Kanunu ile 
grev hakkında bir tahdidat konulmu$tur. Yani i$çiler greve ba$lamadan evvel hake-
me gitmek gibi $u veya bu $ekilde birçok kademeler, merhaleler mevcuttur. Binae-
naleyh bu kademeler içinde bizim de ekonomik geli$memiz nazarı itibara alınarak 
memleketimizde de i$çilerimize grev hakları tanınırsa bu çok iyi olur ve bu suretle 
memleketimizde i$ barı$ı kurulmu$ olur.

Arkada$lar, kurulmakta olan fabrikalarda, santrallerde vesairede pek çok i$çiye 
ihtiyaç olacaktır. Buna göre artık geciktirilmemelidir. Anglo-Sakson ve Cermen ül-
kelerinde i$çi ve i$veren münasebetleri nispeten barı$ içinde geli$mi$ ve az sarsıntı 
do%urmu$tur. Çünkü i$çilere verilen haklar, fazla gerginli%e mahal verilmeden ger-
ginlik husule getirmeden verilmi$tir.

Her hangi hak ki, iktidar güç durumda bulundu%u sırada biraz da zorla alınırsa 
o hak daima önce dü$ünülenden çok daha fazlasiyle alınır. Hangi hak ki, iktidar ta-
rafından adalet dairesinde vaktinde verilirse a$ırı yollara götürmez ve memlekette 
sarsıntı yapmaz. Bu bakımdan önümüzdeki dört sene içinde grev meselesi, önemle 
ele alınmalıdır.



Arkada$lar; birçok kanunlar üzerinde konu$tum. Bunların bir kısmı takdir, bir 
kısmı tenkiddir. Yalnız kürsüden inerken $unu söyliyeyim: Bugünkü ekonomik ge-
li$me devam eder ve Hükümet itidalini muhafaza eylerse bütün dâvalarımız hiç 
sarsıntısız ve millete zahmet ve külfet vermeden halledilir. Halledilmiyecek bir sı-
kıntılı durumumuz yoktur. Gelece%e güvenle bakabiliriz. Ve millet dâvalarında çok 
iyi neticeler elde edebiliriz. Elverir ki, ekonomik geli$me, böylece devam etsin. Her 
derde çare bulunur, her parasızlı%a çare bulunur. Bunları söylemek istedim. (Alkı"-
lar).

"HSAN HAMÎD T"GREL (Diyarbakır) — Muhterem arkada$lar, ben de, ben-
den evvel konu$an muhterem Hikmet Bayur gibi, her türlü parti mülâhazaları hari-
cinde ve parti kayıtlarından azade olarak memleketin bazı ana meseleleri üzerinde 
görü$lerimi ve fikirlerimi yüksek heyetinize ve Hükümetin dikkatine arz etmek 
isterim.

Memleketin ana meseleleri denince ba$ta muhalefet partisinin temas etti%i 
üzere Anayasanın tadili meselesi hatıra gelir. Tek parti zihniyetine ve tek parti sis-
temine göre tedvin edilmi$ olan Te$kilâtı Esasiye Kanunumuz bugünkü ihtiyaçları 
ve bugünkü telâkkileri kar$ılamaktan çok uzaktır. Ferdin ve cemiyetin hak ve hür-
riyetini tahdit eden maddeler oldu%u gibi, ferdin ve cemiyetin hak ve hürriyetini te-
minat altına alan maddelerde de, vüzuhsuzluk, müphemiyet ve kifayetsizlik vardır. 
Gerek bu bakımdan, gerek Devlet idaresi $eklini tâyin bakımından, yani kuvvetle-
rin ayrılması, muvazenesi bakımından meseleyi ele almak, tahlil etmek bir zaruret 
halindedir.

Bu nokta hakkında görü$lerimi arz ettikten sonra Hikmet Bayur arkada$ımı-
zın temas ettikleri Seçim Kanunu hakkında da görü$lerimi kısaca arz edeyim.

Ekseriyet usulüne dayanan Seçim Kanunu, zaman olabilir ki Büyük Millet Mec-
lisini yalnız bir partinin idaresine tevdi edebilir ve netice de%i$ebilir. (U!ultular)

E%er 64 vilâyetten dördünü muhalefet partisi kazanmı$sa, bu; demokrasinin 
geli$mesi için, $ans telâkki edilmelidir.

Bunun aksi de olabilir. 4 sene, sekiz sene sonra her hangi bir partinin büyük 
bir ekseriyeti veya tamam bir partinin Büyük Millet Meclisini i$gal etmesi varittir. 
Bunun için ekseriyet usulü mü, yoksa dar bölge usulü mü, yoksa nispî seçim usulü 
mü tercih edilmelidir? Bunun için Seçim Kanunu üzerinde durmak ve bir rötu$a 
tâbi tutmak bence zaruret halindedir.

Programda mevzuubahis edilmiyen bu meseleyi kısaca anlattıktan sonra Hü-
kümetin üzerinde ehemmiyetle durdu%u iktisadi geli$meler hakkında görü$lerimi 
arz edece%im.

4 senelik Demokrat Parti iktidarının memlekette geni$ mikyasta bir iktisadi 
inki$af temin etti%ini memnuniyetle mü$ahede etmekteyiz. Bu iktisadi inki$afa hız 
vermek için alınacak tedbirler vardır. Bilhassa ziraat sektöründeki inki$afı çok bü-
yük bir memnuniyetle telâkki ediyoruz. Ancak bu geli$menin yanında ortaya bir de 
içtimai dert çıkmı$tır. Bu içtimai dert de köylünün toprak davasıdır.



Evvelce birçok mıntakalarda geni$ araziye sahip olan kimseler bu ar azil erini 
maraba suretiyle, ortaklık suretiyle veya icar suretiyle köylüye verilirdi ve ondan 
hem kendisi istifade ederdi, hem de köylü bundan. müstefit olurdu, ziraatinin ya-
pardı. Fakat bugün $ayanı memnuniyet olan makime ziraatinin yanında köylünün 
bu araziden istifadesi imkânı azalmı$tır. #u halde yapılacak $ey; köylüye toprak 
tevzii meselesine hız vermek, Toprak Kanunu üzerinde tadiller yaparak mülkiyet 
hakkını tanımak suretiyle fazıla arazi sahiplerinin elinden de%er pahasına alınacak 
araziyi köylüye tevzi etmek lâzımdır Aksi halde köylüyü hu içtimai dertten kurtar-
ma imkânı yoktur.

Hükümetin toprak tevzi meselesini esasen ele aldı%ını memnuniyetle mü$ahe-
de ediyoruz. Ancak, Toprak Kanunu tadil edilmedikçe ve arazi sahiplerinin mülki-
yet hakkına da riayet etmek suretiyle de%er pahası verilmedikçe meselenin halline 
imkân göremem.

"SMET USLU (Seyhan) — Apartmanları da taksim edelim, meskeni dâvası 
halledilmi$ olur.

"HSAN HAM"D T"GREL (Devamla) — Kar$ımdaki arkada$ın, titiz davran-
dı%ını görüyorum. Evvelâ söyliyeyim ki; ben de arazi sahibiyim. Ben de de%er paha-
sıyla elimdeki araziyi köylüye memnuniyetle veririm.

Muhalefet sözcüsünün, bu%day fiyatı hakkındaki nokta-i nazarını, Hükümetin 
nokta-i nazlarına göre telif etmesi mucibi memnuniyettir. #imdiye kadar yaptıkla-
rı beyanatta, yazdıkları yazlılarda, bu%day fiyatlarının yüksek oldu%una ve dünya 
piyasasına uymadı%ını ve bu sebeple indirilmesi lâzım geldi%ini ileri sürüyorlardı. 
#imdi Server Somuncuo%lu arkada$ım; Hükümetim takib etti%i bu%day politikası-
nın yerince oldu%unu ifade ediyorlar. Bunu ifade etmeleri mucibi memnuniyettir.

Hükümet, programımda bankacılık ve kredi mevzuu üzerimde bir kanun geti-
rece%ini ifade etmi$tir. Hükümetin, Bankalar Kanununu tadil ederken bilhassa bir 
noktaya ehemmiyet vemesini hassatan rica ederim.

Bankalarımız birer piyango, talih gi$esi mahiyetini almaktadır. Birkaç müte-
$ebbis, buldukları bir miktar sermaye ile bir banka kuruyor, apartman dairesi, altın 
vadediyor ve bu suretle vatanda$lardan kendisine kredi temin etmek yoluna giri-
yorlar.

Arkada$lar, iktisadi hayat normal yürüdü%ü takdirde bunun kıymeti olmıya-
bilir. Fakat 1928 - 1929 krizi gibi bir kriz dünyayı sarsarsa bu küçük bankaların 
vatanda$ların haklarını nasıl kar$ılıyabilece%ini dü$ünmek lâzımdır. Böyle bir kri-
zin daima muhtemel bulundu%unu iktisadi mevzularla u%ra$an Avrupa muharrir-
lerinin yazılarından anlamaktayız. Bu itibarla Hükümet bu piyango i$ine bir son 
vermelidir. Esasen hiçbir banka, bankacılık i$i ile u%ra$tı%ı takdirde bu masrafları 
kar$ılamak imkânlarına malik de%ildir.

Ancak elde etti%i paraları i$tirak suretiyle ba$ka i$lere yatırarak aradaki farkı 
telâfi eder. Bir iktisadi buhran yüz binlerce vatanda$ı nereye kadar götürür.



$EF"K BAKAY (Kırklareli) — Osmanlı Bankasına yatırsın.

"HSAN HAM"D T"GREL (Devamla) — !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin, faa-
liyetini de yeni ba$tan gözden geçirmek lâzımdır. Bakınız Sayın Ba$vekil 1950 be-
yannamesinde ne diyorlardı:

(Devlet !ktisadi Te$ekküllerinin, her türlü gümrük duvarları ve türlü imtiyaz-
lar himayesinde verimsiz çalı$maları ve mamullerini pahalıya maledip pahalıya sat-
maları memleketi tazyik eden çok büyük bir yük te$kil etmektedir.)

O günden bu güne !ktisadi Devlet Te$ekkülleriyle alâkalı kanunlarda hiçbir de-
%i$iklik olmadı%ına göre Muhterem Ba$vekilin ileri sürdükleri bu mahzur bu gün 
dahi mevcuttur.

!dare meclisleri dedi%imiz te$ekküller vazifelerini lâyikiyle yapabilmek 
imkânına malik de%illerdir. Bu meclisler maalesef, bazan bir melce bir meva vazi-
yetine dü$mektedir. Onun için evvel emirde bu idare meclisleri üzerinde durmak 
lâzımdır. !ktisadi Devlet Te$ekküllerinin murakabesini Umumi Murakabe Heyeti 
yapar. Sonra, bu müesseselerin murakabesini Meclis namına da Meclis âzalarının 
bâzıları tarafından te$kil edilmi$ olan bir te$ekkül ifa eder. Bu usulü tekemmül et-
tirmek için bir kanuna ihtiyaç vardır.

$EF"K BAKAY (Kırklareli) — Kanun tasarısı hazırdır.

"HSAN HAM"D T"GREL (Devamla) — #efik Bakay arkada$ımız, kanunun 
tasarısının hazır oldu%unu söylüyor, te$ekkür ederim.

Arkada$lar; bütün iktisadi inki$aflara, demokratik inki$aflara na%meni idare 
cihazında büyük bir aksaklık mevcut oldu%unu da mü$ahede etmekteyiz. Vatanda$-
lar i$lerini dairelerden çok geç çıkartıyorlar. Kırtasiyecili%in önüne bir türlü geçile-
memektedir. Nihayet bir haftada, on günde çıkartılacak bir i$ mahkemelerde olsun, 
dairelerde olsun, aylarca ve aylarca sürünmektedir. Bunun için Hükümet memur 
tasfiyesi... (Böyle bir "ey yok sesleri) veya sair sebeple ıslahatı ele alırken mevzuatı-
mız arasına bir de (!lmî mesuliyet) hükmünü de koymak lâzımdır.

Nasıl bir memur vazifesini iyi yapmaz veya suiistimal ederse, kendisinin kanu-
nun pençesine sevki gerekirse ihmalkârlık yüzünden vatanda$ın hakkını sürünce-
mede bırakan memurları aynı $ekilde mesul etmek lâzımdır. Bunun için mevzuatta 
icra-i mesuliyet yanında bir de (ihmali mesuliyet) hükmünü koymak yegâne çaredir.

Muhterem arkada$larım, Hükümet programında mevzuubahis olmıyan bir 
dâvayı, bir memleket dâvasını son olarak arz etmeme müsaadenizi rica ederim. 
Memleket bir küldür, Türk milleti bir vahdeti kâmile içindedir. Bunu $ükranla mü-
$ahede etmekteyiz. Memleketi Garp vilâyeti, #ark vilâyeti diye ikiye ayıran, #arkta 
keyfî muamele tatbik eden, vatanda$ı muhakemesiz alıp nefiy ve ta%rip eden ve 
ıslahat namı altında mektepleri kapıyan zihniyetin hüsranını görmek bahtiyarlı-
%ına ermi$ bulunuyoruz. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) Bugün memleketimizde 
#ark vilâyeti halkı da, Ruzvelt’in dedi%i gibi, korkudan kurtulma hürriyetine sahip 
olmu$tur. Korkudan kurtulma hürriyetinin ne demek oldu%unu o devir içinde ya-



$amı$ olanlar çok iyi bilirler. Bir vatanda$ ak$am evine gittikten sonra yarın kalkıp 
da nereye gidilece%ini bilmemezlik gibi bir korkunun, bugün bu demokrasi idaresi 
sayesinde ve bilhassa son devir icraatının müspet tezahürü kar$ısında yeri kalma-
mı$tır. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) Vakıa bugün de bazı çatlak sesler bu vahdeti 
bozacak $ekilde çalı$makta, hattâ #ark vilâyetlerini siyasi haklardan mahrum et-
mek, seçim hakkı tanımamak gibi bazı gazetelerin ba$ sayfalarında seçim mücade-
lesi zamanında bazı yazıtlar gördük. (Sa!dan, kimi kasdediyorsun? Açık söyle sesleri) 
(Soldan, gürültüler, devam devam sesleri).

RE"S — Cevap vermeyin efendim, devam ediniz.

"HSAN HAM"D T"GREL (Diyarbakır) — Arkada$lar arzu ederlerse isim de 
verebilirim. (Soldan ve sa!dan, isim ver sesleri) Ulus ve Dünya gazeteleri (Halk Partili 
bir mebusa müteveccihen) arkada$ımı tatmin edebildim mi acaba? Arkada$lar, bu te-
zahürleri ben kötü bir $ovenizmin tecellisi olarak de%il gözlerini ihtiras ve menfaat 
bürümü$ olan bazı hasta dima%ların hezeyanı veya tabiî bir indifaı olarak telâkki 
ediyorum.

Bu, böyle olmakla beraber muhterem arkada$larım, memleketin bazı kısımları-
nın politik vaziyeti itibariyle Cenuptan ve #arktan ve her zaman #imalden gelmesi 
melhuz olan birtakım tesirlerin tazyiki altında birtakım tehlikeler kar$ısındayız. 
Hükümet aldı%ı ve alaca%ı inzibati ve idari birtakım tedbirlerle bu tesirleri önlemek 
kudretine mâliktir. Buna güvenim vardır. Fakat ben bu idari ve inzibati tedbirleri 
kâfi görmüyorum.

Arkada$lar, bu mıntakalarda tehlikeye kar$ı en büyük silâh iktisaden ve irfa-
nen yükseltilmek yoluna gitmektir. (Üniversite geliyor sesleri)

Dört sene içinde büyük bir memnuniyetle mü$ahede etti%imiz Türkiye çapın-
daki iktisadi imkânlardan, teessürle ifade etmek isterim ki, o mıntıkanın nasibi az 
olmu$tur, (öyle de!il sesleri) Benim bu sözüm daha iyi i$ yapma arzusundan müte-
vellit bir temenni olarak kabul etmenizi rica ediyorum.

#arkta bir taraftan yollar, köprüler yapılırken bir taraftan da maarif i$i de 
ehemmiyetle ele alınmalıdır. Diyarbakır’ın 1 000 köyü vardır. Burada dört senede 
80 mektep yapılmı$tır. Bu 80 mektep kâfi de%ildir Esasen nüfusunun kesafet vazi-
yeti, köylerin da%ılı$ vaziyeti buralarda ayrı bir maarif sisteminin, ayrı bir maarif 
programının tanzimini lüzumlu göstermektedir. (Soldan, hayır havır sesleri).

Muhterem arkada$larım, bu sözlerimin ayrılık manasına alınmamasını rica 
ederim. Çünkü köylerimizin da%ınık vaziyetleri itibariyle Fransızların (Ecol des roc-
hes) dedikleri mektepler tarzındaki mektepler vücuda getirmek suretiyle daha kısa 
zamanda çocukları okutabilmek arzusundan ibaret bir temennidir.

Bütün bu fikirlerimi huzurunuzda arz ettikten sonra tek sözüm Muhterem Ad-
nan Menderes Kabinesine büyük ba$arılar temenni etmek, yurdun kalkınması yo-
lundaki mesailerinde, intikal devresinin tabiî aksaklıklarından azade olarak devam 
edip muvaffak olmalarım temenni etmekten ibarettir. (Sa!dan, soldan alkı"lar).



OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Muhterem arkada$lar, Hükümet prog-
ramı hakkında C. M. Partisi Meclis Grupunun görü$ ve temennilerini açıklamadan 
evvel demokratik bir nizamın her türlü $artlarını gerçekle$tirmek gibi tarihî ve $e-
refli bir vazife ile kar$ı kar$ıya bulunan yüksek heyetinizi saygı ile selâmlarım.

Hiçbir vatanda$ın gayret ve himmetinden müsta%ni kalamıyacak olan vatanı-
mızda iktidar ve muhalefete mensup olan bütün vatanda$larımızın vatanperverane 
bir $uur hamlesi içinde her türlü ayırıcı hisleri bir tarafa bırakarak siyasi mücadeleyi 
medeni ölçülere göre ayarlamaları ve demokrat ve müreffeh bir Türkiye’nin mimarı 
olmaları en halisane temennimizdir. (Bravo sesleri) Bu ruh ve zihniyetle hareket et-
mesini diledi%imiz D.P. iktidarının muvaffakiyetini mü$terek bir kader $uuru içinde 
kendi muvaffakiyetimiz sayaca%ımızı yüksek Meclise arzetmek isteriz.

Program vesilesiyle yapaca%ımız tenkidler, ister acı, ister tatlı telâkki edilsin 
hepsi bu hedef ve gayenin emrinde olacaktır.

Muhterem arkada$lar, Sayın Adnan Menderes’in okumu$ bulundu%u Hükümet 
programının mühim bir kısmı dört senelik hâdiselerin kendi görü$ zaviyelerinden 
tahliline inhisar etmekte ve bir Hükümet programından ziyade bir mücadele nutku 
intibaını vermektedir. Burada temas edilen hususlara icabeden cevapları vermeden 
evvel umumi kanaatimiz olarak $unu söyliyeyelim ki, Mecliste ezici bir ekseriyet te-
min ederek iktidarda kalan bir parti Hükümetini daha mutedil ve serin bir üslûpla 
konu$masını, adalet ölçülerini tek taraflı kullanarak muhalefeti a%ır ithamlar altın-
da bulundurmamasını ve kelime ve cümlelerin arkasında gizlenen mızrak uçlarına 
lüzum hissetmemesini gönül çok arzu ederdi.

Muhterem arkada$lar, Hükümet programında mü$ahede etti%imiz en büyük 
noksanlık, iktidar ve muhalefetin dört yıllık siyasi çatı$malarının ana mevzuunu 
te$kil eden rejim meselelerine yer verilmemi$ bulunmasıdır. Âdeta program bu 
mevzuda muallâkta bir mesele kalmamı$ intihabını vermek gayesini takibeder 
gözükmektedir önümüzdeki dört sene içerisinde içme suyu getirilmemi$ köy bıra-
kılmıyacak diyen Hükümet, tâbiri caizse, mânevi susuzlu%u giderecek ve her türlü 
kalkınmanın kayna%ı olan huzur ve emniyet duygusunu tesis edecek olan rejim, 
çe$melerinin ikmal edilece%ine dair bir beyanda bulunmak lüzumunu hissetme-
mektedir. (Soldan, gürültüler).

Müstakbel inki$aflar hakkında görü$lerini açıklamadan evvel dört yıllık 
hâdiseler üzerinde duran ve memlekette demokratik hayatın inki$afı bakımından 
bunları bir tahlile tâbi tutmak lüzumunu hisseden Hükümete muvazi olarak, biz de 
hâdiseleri konu$turarak, görü$ ve temennilerimizi tesbite çalı$aca%ız.

Muhterem arkada$lar, bilinen bir hakikattir ki, bir memlekette yeni bir devrin 
açılması, hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması $ahımların yer de%i$tirmesi 
ve sözde kalan teminatlar ile de%il, iktidara hâkim olan zihniyetin de%i$mesi ve bu-
nun ifade ve tezahürü olarak yeni devrin icaplarının kanunlarda ve müesseselerde 
manasını ve yerini bulmasiyle mümkündür.



Demokratik bir nizamın kurulmu$ sayılabilmesi için her $eyden evvel Garp 
dünyasınca mutearife halinde tesbit edilmi$ olan birtakım esasların, Devlet bünye-
sinde kamun ve müessese olarak ya$aması her $eyden evvel lâzımdır

Bu hakikatler Demokrat Parti tarafından da muhalefette bulundu%u yıllarda 
açıkça beyan ve müdafaa edildi%i halde, $imdi demokrasiyi mücerret bir seçim me-
kanizması telâkki eden yanlı$ bir zihniyet iktidara ve onun hükümetine hâkim gö-
zükmektedir.

Muhterem arkada$lar, Hükümet programında “$imdi bunlar demokrasiyi iste-
dikleri gibi tefsir etmekte, bazı mefhumları da mahsus maksatlarına göre manalan-
dırmaya çalı$maktadırlar” deniyor.

Bu sözlerle kimlerin hedef alındı%ının açıklanması Hükümete dü$er. Biz tahlil 
ve tenkidlerimizi yaparken, Hükümetin “bunlar” diye bahsetti%i kimselerin telâkki 
ve anlayı$larını bir tarafa bırakarak, bizzat Demokrat Partinin vaktiyle ortaya koy-
du%u demokrasi ve hukuk Devleti anlayı$ını kendimize rehber ittihaz edece%iz. Bu 
suretle siyasi hayatımızda sabıkalı bir tâbir olan “maksadı mahsus” ile damgalan-
maktan, tenkid ve muahazeye mâruz kalmaktan kendimizi koruyaca%ımızı ümid 
etmekteyiz.

Muhterem arkada$lar;

“Bir Meclis seçmek ve hattâ bu Mecliste bir miktar muhalif milletvekili bulun-
durmakla demokratik bir idare teessüs etmi$ olmaz. Demokrasi teminatlar rejimi-
dir. Anayasanın vatanda$lara verdi%i hak ve hürriyetler teminat altında bulunma-
dıkça memlekette demokrasiden, hak ve hürriyetten bahsetmeye imkân yoktur.” 
(Soldan, gürültüler, gülü"meler)

RAUF ONURSAL ("zmir) — Millet böyle istiyor. Ne yapalım?

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Arkada$larıma sükûnet tavsiye ederim. 
Bu sözler Menderes’indir. (Sa!dan, sürekli alkı"lar)

Birer mütearife kıymetini ta$ıyan bu fikirleri, muhalefette bulundu%u zaman 
bugünkü Ba$vekilin lisaniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ifade ve 
müdafaa etmi$ bulunan Demokrat Parti, prensip ve müesseselere mutlak bir saygı 
gösterecek yeni bir devir açmak ve bu devrin ifadesi olan kanun ve müesseselerle 
vatanda$ hak ve hürriyetlerini tam manasiyle teminat altına alacak bir Devlet niza-
mı kurmak vait ve mesuliyetiyle iktidara gelmi$ti. (Soldan, kurdu sesleri).

Muhalefet yıllarındaki vaadlere ve 1950 Seçim Beyannamesindeki esaslara 
muvazi olarak, Birinci Menderes Hükümeti tarafından okunan ve Meclisin tasvibi-
ne iktiran eden Hükümet programında ise $u esaslar yer almı$tı.

“Demokratik inkılâbımızın bugüne kadar elde edilmi$ neticelerini mahfuz tut-
makla kalmayıp, Anayasada vatanda$ hak ve hürriyetlerine ve millet iradesine da-
yanan istikrarlı bir Devlet nizamını teminat altında bulunduracak esaslı tadiller ha-
zırlayıp huzurunuza arz etmek kararındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasamızın 
kuvvetler birli%i esasına dayanması ve vatanda$ hak ve hürriyetlerini kâfi teminat 



altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyeti 
yerine tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni olamamı$ bulunmasıdır. Buna 
muvazi olarak kanunlarımızda, ihtiyatlarımızda ve telâkkilerimizde tek parti dev-
rinden artakalan ne varsa tam olarak tasfiye edece%iz...

Yargıçlarımızın, Anayasadan aldıkları teminatı hakkiyle gerçekle$tirecek hü-
kümleri tesis etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için yargıcın hukuki durumu-
nu tâyin eden Hâkimler Kanunu yeni ba$tan gözden geçirilerek kendilerine teminat 
sa%lanması zarureti tesis olunacaktır. Yine memlekette istikrarı teyit ve vatanda$ 
haklarını teminat altında bulundurmak bakımından idare cihazımızın iktidar de-
%i$mesinin tesirlerinden masun ve yalnız kanunun emrinde ve milletin hizmetle-
rinde bulundurulmasını zaruri görmekteyiz. Bu maksatla elde edilmesi her $eyden 
evvel her sınıf memur hak ve haysiyetinin kanunlarla mahfuz; bulundurulmasına 
ba%lıdır. Devlet memurlarının $ahıs veya zümrelerin emir ve arzusuna tâbi olmak-
tan kurtarılmaları esbabı üzerinde duraca%ız”

Hukuk devleti haysiyetine talip bir idarede varlı%ı zaruri olan bu esasların he-
men hiçbirisi biraz sonra arz edece%imiz üzere maalesef bu güne kadar gerçekle$-
memi$tir.

AB"D"N TEKÖN ("zmir) — Ayıp Bölükba$ı, Allahtan utan. Bu milletten sıkıl-
mıyor musun? Ayıp sana. Böyle konu$amazsın bu kürsüden!

RE"S — Abidin Bey, sözünü kesemezsiniz..

Devam edin.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Modern devletin ve âmme hukukunun 
nizamı tesis ederken di%er tarafta da hürriyetleri...

"SMET USLU (Seyhan) — Hangi hürriyet? Hürriyeti tasrih edin! Küfür hür-
riyeti mi?

RE"S — Beyefendi, sözü kesmeyin.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Kabil oldu%u kadar teminat altına ala-
cak çareleri bulmaktan ibarettir. Serbest seçimlerle Devlet idaresinde ekseriyetin 
iradesini hâkim kılmak hürriyetin teminat altına alınması için $üphesiz iyi bir vası-
tadır. Fakat her zaman kâfi de%ildir.”

“Devlet kuvvetlerini elinde bulunduranların ellerindeki kuvvete dayanarak 
millet ve vatanda$ haklarına tecavüz ve millî hakimiyet esaslarını ihmal etmeleri 
ihtimaline kar$ı demokratik rejimlerde bütün anayasalar türlü teminat ve müey-
yideler koymu$lardır. Ye bunun böyle olmasını çok tabiî görmek icabeder. !nsanlık 
tarihi âmme iktidarını elinde bulunduranların türlü sapıklıklar koca milletleri ıstı-
raptan ıstıraba sürüklenenlerin, insanları tebaa ve milletleri de esir haline getirme-
lerinin misalleri ve hikâyeleriyle doludur.

Bu hallerin milletler üzeninde yaptı%ı elim ve fakat uyandırıcı tesirlerledir ki, 
Anayasa rejimleri kurulmu$ ve tekemmül ettirilmi$ ve yukarda söyledi%imiz teca-
vüz ve teaddilerin önüne geçilmeye çalı$ılmı$tır.”



Sayın Devlet Reisimizin Demokrat Parti adına 9 A%ustos 1949 tarihinde 
!zmir’de söyledi%i nutuktan alınan bu parça milletlerin geçirdi%i çok acı tecrübeleri 
anlatmakta ve $ahsi teminatın, hukuki teminatın yerini tutamıyaca%ı hakikatini 
beli% bir $ekilde ifade etmektedir. Filhakika iyi te$kilâtlanmı$, disiplinli müteassıp 
bir ekseriyet hürriyetleri çi%nemek hususunda, bâzan mutlakiyet idarelerine bile 
ta$ çıkartabilir. Bunun içindir ki, “ekseriyetin istibdadı istibdadların en korkuncu-
dur” denmi$tir.

Demokrat Partinin muhalefet yıllarında bir me$ale gibi millete gösterdi%i ve 
bu hakikati çok canlı bir $ekilde ifade eden a$a%ıdaki fikirleri, Yüksek Meclisinizin 
ve milletin takdir ve hafızasına tevdi etmekten kendimizi alamıyaca%ız. 7 Temmuz 
1947 de Demokrat Parti Lideri Celâl Bayar, partisi adına matbuata verdi%i beyanat-
ta aynen $öyle demektedir:

RE"S — Müsaade buyurun Osman Bölükba$ı, Hükümet programı üzerinde 
konu$mak mevzubahistir. E%er Demokrat Partinin kurulu$undan bu yana Demok-
rat Parti liderlerinin bütün sözlerini buraya naklederseniz mevzuun dı$ına çıkmı$ 
olursunuz.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Reis-bey, müsaade buyurun da arz ede-
yim: Hükümet programı rejim mevzuuna temas etmemekte ve bu mevzudaki me-
selelerin halledildi%i intibaını vermeye çalı$maktadır. Bu meselelerin halledilmedi-
%ini ifade edebilmek için kendi görü$lerinden birkaç parçayı huzurunuza getirmi$ 
bulunuyorum. Bu, mevzuun tâ kendisidir, arkada$lar.

RE"S — Bu mevzuda, program mevzuunda bir fikriniz varsa onu söyleyin. Fa-
kat bütün bu sözleri nakletmeye ve $ahıslardan bahsetmeye bu mevzuda imkân 
yoktur.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Müsaade ederseniz arz edeyim Demok-
rat Partinin mesul $ahsiyetlerinin beyanlarını aldıktan sonra kendi görü$lerimi de 
sonunda arz edece%im. (Lüzumu yok sesleri)

RE"S — Kendi görü$lerinizi söyleyin, kendi görü$lerinizi söylemeye devam 
edin, rica ediyorum.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — !nsan hak ve hürriyetlerinin temina-
tını te$kil edebilecek kanunlar olabilece%i gibi, istibdada mesnet ve vasıta olan 
kanunlarımız da vardır. Zamanımızda insan hak ve hürriyetlerini bo%malar artık 
hep kanunlarla yapılıyor. Hitler görülmemi$ istibdadını kanunlara ba%lamı$ ve da-
yamı$tır, bütün istibdatlar kanun adına ve maalesef (memleket menfaatleri bunu 
icap ettiriyor) teraneleriyle kurulmu$ ve devam ettirilmi$tir. Bu itibarla insan hak 
ve hürriyetlerine riayetkâr olmayan kanunlar üzerinde esaslı surette durmak, hele 
Anayasaya aykırı olanları kanun dı$ı saymak ve bunların de%i$tirilmesine hemen 
te$ebbüs etmekle büyük bir vatanseverlik vazifesi yapmı$ olaca%ımıza hepimizin 
inanması icabeder. Bir zamanlar hükümdara ve onun emrinde bulunan idare ve icra 
kuvvetlerine kar$ı, vatanda$ hak ve hürriyetlerini müdafaa maksadıyle kurulmu$ 
ve bu yolda uzun mücadelelerle demokrasi denilen milletlerin insanca ve mede-



nice idaresi usullerini teminat altına almı$ bulunan memleketlerdeki meclislerin 
zamanla ve yer yer, derece derece tereddilere u%rıyarak, yerine ve derecesine göre 
vatanda$ hak ve hürriyetlerine kar$ı baskılar yaratan müesseseler haline geldikleri 
de bir hakikattir. Millete kar$ı giri$ilmi$ bir taahhüt kuvvetini ta$ıyan Anayasaların 
insan hak ve hürriyetlerini teminat altında bulunduran hükümlerinin, milletlera-
rası kar$ılıklı taahhütlerle tahkim edilmi$ bulundu%u bir devri ya$amaktayız. Türk 
yurdunda hürriyet ve insan haklarının teminat altına alınmasında bu görü$lerimi-
zin dikkatle göz önünde bulundurulmasını lüzumlu görmekteyiz.

Bu görü$e muvazi olarak Sayın Celâl Bayar’ın, Demokrat Parti Lideri sıfatiyle 
sabık iktidar liderine cevap olmak üzere söyledi%i 3 Eylül 1949 tarihli ödemi$ nut-
kunda da... (Soldan gürültüler)

RE"S — Osman Bölükba$ı tekrar ihtar ediyorum. Sadet dı$ı bu nevi konu$ma-
lara devam ederseniz tüzük ahkâmını tatbik etmeye mecbur kalaca%ım. Do%rudan 
do%ruya nokta-i nazarınızı ifade edin.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Reis Bey çok rica ederim; demokratik 
nizamın kuruldu%unu iddia eden bir Hükümete kar$ı bu iddiaların varit olmadı%ını 
belirtmek benim hakkım de%il mi? Her $eyin tam oldu%unu söyleyen bir Hükümet 
programı kar$ısında kendilerinin fikirleriyle bu iddialarının varit olmadı%ını belirt-
mek benim tabiî hakkım de%il midir? Bunun sadetten ba$ka nesi vardır rica ederim.

RE"S — Osman Bölükba$ı, lütfen beni dinleyiniz: Mevzuubahis olan müzakere 
1954 yılında okunan Hükümet programı hakkındadır. Yoksa ne 1950 yılı Hükümet 
programının, ne de 1946 yılında söylenen nutukların burada tahlilidir. Çok rica 
ediyorum, 1954 yılında, iki gün evvel okunmu$ olan program üzerinde istedi%iniz 
kadar kendi nokta-i nazarlarınızı savunun. Fakat sadet dı$ında konu$manıza izin 
vermiyece%im.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Rica ederim, biraz evvel burada konu$an 
muhterem bir arkada$ım irticadan ve inkılâptan behsetti. Programda var mı böyle 
bir $ey?

RE"S — Kendi fikriniz olarak istedi%iniz kadar program üzerinde konu$unuz.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — !nsanı söyletirler sonra asarlar ama siz 
daha evvel asıyorsunuz. (Gülü"meler)

RE"S — Tüzük hükümlerinin tatbikına beni mecbur etmeyin rica ederim.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Reis Beyin hiddetine tâbi olalım.

Muhterem arkada$lar, Demokrat Partinin rejim mevzuunda giri$ti%i taahhüt-
leri ifade için yukarda verdi%imiz birkaç misal memleketin bugünkü hukuki ve siya-
si manzarasını ana hatlariyle canlandıracak ve hak ve hürriyetlerin tam manasiyle 
teminat altına alındı%ı ve demokrasinin pürüzsüz bir $ekilde kurulaca%ı yolundaki 
iddiaları çürütecek mahiyettedir.

Filhakika millet, hâkimiyeti yerine bir zümre hâkimiyetine imkân verilebile-
ce%i vatanda$ hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altında bulunduracak müeyyide-



lerden mahrum bulundu%u evvelce Demokrat Parti Hükümeti tarafından kabul ve 
ilân olunan Anayasa oldu%u gibi durmaktadır.

Gerçek demokrasilerin vazgeçilmez ana kaidelerinde olan muhalefetin Mec-
listeki murakabe imkânı ba$ka bir devrin zihniyet ve icaplarını canlandıran Meclis 
!çtüzü%ü yüzünden iktidarın keyfine tâbi tutulmakta devam olunuyor.

Yeni bir devir açacaklarını ve yeni bir zihniyet getirdiklerini iddia edenlerin 
ilk yapacakları i$, hiç de%ilse bu devir ve zihniyetin icaplarını Meclis içinde hâkim 
kılmak olmalı idi. Muhalefet tarafından verilen sual ve istizah takrirlerinin malûm 
olan akıbetleri bu iddiamızı teyide kâfidir kanaatindeyiz.

Demokrat Partinin muhalefetteki mücadelesinde bir bayrak olarak kullandı%ı 
ve bir ayda de%i$tirilece%ini vadetti%i antidemokratik kanunlar, iktidarlarının ilk 
yıllarında Cumhurba$kanının Meclis nutuklarındaki sarih beyanlarına ra%men, iti-
na ile muhafaza olunmakta ve bunlara yenileri ilâve edilmektedir.

Bu mevzudaki taahhütleri hatırlatıldı%ı zaman iktidar ve Hükümeti antide-
mokratik kanunların ehemmiyetsiz oldu%unu ve rejimle alâkalı bulunmadı%ını 
söyliyerek i$in içinden çıkmak yolunu tutmaktadır. Halbuki rejimin siyasi karakte-
riyle birinci derecede alâkalı ve siyasi hak ve hürriyetlerin oldu%u kadar ferdî hak 
ve hürriyetlerin de en büyük mesnedi ve teminatı olan adalet cihazını tanzim eden 
ve dört seneden beri bütün vaadlere ra%men de%i$tirilmiyen Hâkimler Kanununun 
Anayasaya aykırı ve Antidemokratik bir kanun oldu%unu Sayın Bayar’ın 3 Eylül 
9149 tarihli ödemi$ nutku ile ilân eden Demokrat Parti idi. Antidemokratik kanun-
ların rejim bakımından haiz oldu%u büyük ehemmiyeti belirtmek için 1949 da ya-
pılan ikinci büyük kongrelerinde “antidemokratik kanunlar de%i$tirilmezse vaziyet 
ne olacaktır?” sualini soran ve kongreden karar istiyen yine kendileri idi.

AB"D"N TEKÖN ("zmir) — Reis Bey, programla ilgisi olmıyan $eyler bunlar.

RE"S — Rica ederim, müdahale etmeyin, ben takibediyorum. (Soldan, masal 
sesleri)

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Muhterem arkada$larım, bir memleket-
te hâkim olan rejimin hürriyetle alâka ve rabıtasını tâyin ve tesbit için, o memle-
ketin ceza mevzuatını gözden geçirmek kâfidir sanırız. Her vesile ile bir istibdat 
devri oldu%u demokrat parti liderleri tarafından ifade ve ilân olunan tek parti dev-
rinin zihniyet ve icaplarına göre ayarlanmı$ ve i$lenmi$ bulunan ceza mevzuatı da 
demokratik ölçülere göre hafifletilecek yerde, bilâkis $iddetlendirilmi$ ve türlü se-
beplerle yeni suç unsurları ihdas olunmu$tur. O kadar ki, cebir ve $iddet politikası 
takip etmekle Demokrat Parti tarafından devamlı olarak iktiham edilen Recep Pe-
ker Hükümetinin Ceza Kanununa ilâve ettirdi%i hükümler muhalefetin ısrarlarına 
ra%men muhafaza olunmu$tur.

Bu duruma ra%men Hükümet programında yer alan tehditkâr ifadeler, hürri-
yetlerimizin yeniden takyitlere u%rıyaca%ını siyasi mücadele ve tenkid imkânlarının 
daraltılaca%ını göstermektedir. Kendi anlayı$ına göre manalandırdı%ı intikal dev-



rinin bütün vebalini muhalefete yükliyen Hükümet, bu halin devamına müsaade 
etmiyece%ini söylüyor, muhalefetin faaliyeti kanun çerçevesinde cereyan etti%ine 
göre, eski halin devamına müsaade etmiyece%ini söyliyen Hükümet hangi fiil ve 
hareketleri menedecek kanun tasarıları getirmek niyetinde oldu%unu da sarahaten 
ifade etmemektedir. Bu hususta kendisinden izahat istemek ıstırarında bulundu-
%umuzu söylemek isteriz. #eref ve haysiyetleri tecavüzden masun bulundurmak 
parolası altında millî selâmet ve yeni Basın Kanununa konulan hükümleri dahi kâfi 
görmedi%i anla$ılan ve tahkir ve tezyif mevzuunda muhalefeti alabildi%ine suçlan-
dıran Hükümete hatırlatalım ki $eref ve haysiyetlere tecavüzü bir meslek haline ge-
tiren bazı dergi ve gazetelere en yakın alâka ve dostlu%u gösteren ve bunları resmî 
ilân kanaliyle Devlet kasasından besliyen kendisi olmu$tur.

Muhterem arkada$lar; demokrasi ve hukuk devletinin en basit $artı kanun 
hâkimiyeti ve müsavat prensibidir. Bu gayenin gerçekle$mesi ise kanunları tatbik 
mevkiinde olan Devlet memurlarının $ahıs ve zümrelerin emir ve arzularına tâbi 
olmaktan kurtarılmalariyle, yani memur hak ve haysiyetinin keyfî ve indî takdirler 
dı$ında kanunların teminatı altına alınmasiyle mümkündür. Bu gerçek, Demok-
rat Parti programiyle 1950 seçim beyannamesiyle ve 1’inci Menderes Hükümeti 
programiyle kabul ve ifade edilmi$tir. Bu mevzudaki sarih taahhütlerine ra%men 
Demokrat Parti Devlet memurlarını iktidarın zebunu yapan ve kendisi tarafından 
muhalefet yıllarında devamlı olarak tenkid edilen kanunları aynen muhafaza et-
mi$ ve bunlara idare cihazını partizan arzuların tatminine yarıyan bir organ haline 
getirecek mahiyette bulunan yeni hükümler eklemi$tir. Yirmi be$ soneyi dolduran 
memurların ve hâkimlerin, kaza merciine müracaat hakkı dahi tanınmadan emek-
liye $evki hakkındaki kanun bu iddiamızın delilini te$kil eder.

Her an vazifesinden atılaca%ı endi$esini ta$ıyan bir memurun huzur ve emni-
yet içinde çalı$masının ve iktidarın nüfuz ve tesirine tâbi olmasının ne kadar güç 
ve istisnai olaca%ı a$ikârdır. !ktidarın bu mevzuda tuttu%u yol, elbetteki hukuk dev-
leti ve tarafsız bir idare kurmak taahhütleriyle telif edilemez. Filhakika Sayın Or-
dünaryüs Profesör Sıddık Sami Onar’ın dedi%i gibi, “Devletin te$rii ve idari bütün 
faaliyetleri üzerinde kuvvetli ve tesirli kazaî bir murakabe kurulmadıkça ve bunu 
sa%lıyacak mütehassıs  kudretli ve her türlü imtiyaz ve teminata, malî haklara sahip 
hâkimler ve bu hâkimlerin elinde de maddi vasıta ve imkânlar bulunmadıkça hukuk 
devleti bir arzu ve temenniden ileri gitmi$ olmaz”

Muhterem arkada$lar, muhalefette bulundu%u zaman idare cihazının tarafgir 
hareketlerini Devlet memurlarının tâbi oldu%u teminatsız hizmeti statü ile izah 
eden ve bunun ıslahını taahhüt eyliyen Demokrat Parti ve onun Hükümeti bu mev-
zuu halledecek hiçbir müspet adım atmadı%ı gibi, Devlet hayatında gayrimesul in-
sanların hâkimiyetine imkân da vermi$tir. Mecliste okunan Hükümet programı ve 
yalnız muhalif partilerden adaylı%ını koyan memurlar hakkında tatbik edilen mua-
mele bu durumun düzelece%ine dair beslenebilecek ümitleri de tamamiyle söndür-
mü$tür. Kanunun verdi%i hakkı kullanarak muhalif bir parti listesinde adaylı%ını 
koyan bir memur, elbette propaganda yapacak ve iktidarı kanunların çizdi%i hudut 



dâhilinde ve kendi ölçü ve inanı$ına göre tenkid edecekler (Soldan, gürültüler). Bu 
hakkı kullanan memur hakkında tenkid etti%i ve hâdisede taraf te$kil eden iktida-
rın kendi sübjektif ölçülerine göre hüküm vermeye kalkı$ması, siyasi emnivet ve 
hukuk devleti mefhumu ile asla ba%da$amaz

Kanunun suç saymadı%ı fiillerden dolayı, aday bir memuru dolambaçlı bir yol-
dan ızrar ve tecziye etmek müdafaa edilir bir keyfiyet de%ildir.

Kanunların verdi%i imkânlar içende hareket eden bir adayı, kanunların Hükü-
mete verdi%i salâhiyetleri gayesi dı$ında kullanmak suretiyle ma%dur etmek, hattâ 
bir suç bile te$kil eder. Böyle bir zihniyet aynı zamanda münevverlerinin büyük 
ekseriyeti memur olan memleketimizde te$riî hayatımız bakımından büyük mah-
zarlar tevlid edebilece%i gibi partiler arasındaki müsavat esasını da ihlâl eder.

!ktidar partisi listesinde aday gösterilen ve her türlü ta$kınlı%ı yapan memur-
ların böyle bir muameleye mâruz bırakılmaması, iktidarın tehlikeli bir temayül 
içinde bulundu%una bir delil sayılabilir.

Demokratik zihniyete intibak edememek gibi, gayet seyyal bir mefhumun göl-
gesinde memur tasfiyesine tevessül edilece%ini ifade eden beyanlar ise, memurları 
ve dolâyısiyle vatanda$ları huzursuzlu%a sevk edecek ve partizan temayülleri takvi-
ye edecek mahiyettedir. (Soldan, gürültüler).

RE"S — Müsaade edin de bitsin efendim.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Muhterem arkada$lar; hak ve hürriyet-
lerin teminatı bahis mevzuu bulundu%u zaman hiç $üphesiz adalet cihazının her 
türlü tesir ve müdahaleden masun olarak tam bir istiklâl havası içinde çalı$ması 
ilk akla gelen $arttır. Anayasamız metni ile ve ruhu ile adalet cihazını icra ve te$ri 
kuvvetinin tesir ve müdahalesinden uzak bulundurmak istedi%ini ifade eylemi$tir. 
Halbuki yukarda da ifade etti%imiz üzere bizzat Demokrat Partinin Anayasaya ay-
kırı ve antidemokratik bir kanun oldu%unu ilân etti%i Hâkimler Kanunu bu istiklâli 
zedeliyecek hüküm ve imkânları icra kuvvetinin eline vermi$tir. Anayasaya aykırı 
bir kanunun kanun dı$ı sayılmasını ve derhal de%i$tirilmesini bir vatanperverlik 
vazifesi olarak telâkki etti%ini muhalefette ilân eden Demokrat Parti, Hükümet 
programındaki sarih taahhütlere ra%men, bugüne kadar, bu ana ve hayati dâvayı 
halletmemi$tir. Yeni Hükümetin programında bu ana dâvanın halledilece%ine dair 
en ufak bir i$aret olmadı%ı gibi, adalet cihazında çalı$an hâkimlerin bazı kararla-
rının bir tenkid ve muahaze mevzuu yapıldı%ını esefle mü$ahede edilmektedir. 
Hâkimlerin kaderi üzerinde mühim kararlar almak imkânını elinde tutan Hüküme-
tin, Anayasaya göre müstakil ve her türlü nüfuz ve tesirden masun bulunan adalet 
cihazının kanun anlayı$ını ve tatbikatını, Meclis kürsüsünde tenkide kalkı$ması 
ve adalete intikal etmi$ meseleler hakkında pe$in hükümler vermek itiyadına tâbi 
bulunması bu cihaz üzerine yapılmı$ mânevi bir baskı telâkki olunabilir ve Anaya-
sanın ruhuna tamamiyle aykırı bir hareket te$kil eder. Bilhassa iktidarın tarafsız 
kalamayaca%ı birtakım siyasi dâvaların görülmekte oldu%u $u günlerde sarahatten 
mahrum olan bu muahaze ve tenkidin endi$e tevlidetmesini tabiî saymak lâzımdır. 



Bu itibarla Hükümeti bu tarzda beyanlara sevk eden hâdiselerin neler oldu%unu 
ve kendi tabirleriyle “Demokratik zihniyete intibak edememek” le itham edilen 
hâkimlerin kimlerden ibaret bulundu%unu açıklamaya davet etmek daha az mah-
zurlu bir hareket te$kil eder kanaatindeyiz.

Muhterem arkada$lar, rejim mevzuunda programın müphem olarak temas 
etti%i tek mesele olan zihniyet inkılâbı ve demokrasinin mânevi iklimi üzerinde 
durmak istiyoruz. Hepiniz takdir buyurursunuz ki, zihniyet inkılâbı diye ifade edi-
len derîn ruhi de%i$iklik kolay kolay tahakkuk edecek bir mesele de%ildir. Filhakika 
itiyatlar insanları daima geriye çeker. Bu de%i$ikli%i bir nesil meselesi telâkki etmek 
dahi mümkündür. Zihniyet de%i$ikli%i iddiasının inandırıcı delilleri, hiç $üphesiz 
kanun ve müesseselerde yer alacak olan yeni esaslardır. Bir devre hâkim olan zih-
niyetin, o devrin kanun ve müesseselerinde ifadesini bulması gayet tabiîdir. Yeni 
kanun ve müesseseler zihniyet de%i$ikli%inin maddi bir ifadesi oldu%u gibi bu de%i-
$ikli%i kolayla$tıran ve takviye eden vasıtalardır.

Kanun ve müesseseleri yeni oldu%u iddia edilen devrin icaplarına göre de%i$-
tirmek, insanı her an geriye çeken itiyatları de%i$tirmekten daha kolaydır. Rejim 
mevzuunda yukardan beri verdi%imiz izahat, memleketin hâlâ tek parti devrinden 
kalan kanun ve müesseselerle idare edildi%ini ve bunların demokratik icaplara göre 
tadil ve ıslahı yoluna gidilmedi%ini göstermektedir. Bu açık hakikate ra%men prog-
ramında rejimin muallâkta olan meseleleri hakkında ümit verici hiçbir beyanına te-
sadüf edemedi%imiz Hükümetin zihniyet inkılâbından bahsetmesi veya ba$kalarını 
türlü $ekillerle ithama kalkı$ması hazin bir tezat manzarası arz etmektedir. Kanun 
ve müesseselerden ibaret olan demokrasinin maddi iklimini gerçekle$tirme mesele-
sini bir tarafa bırakarak, demokrasinin mânevi ikliminin kurulmasından bahseden 
ve bunun üzerinde ısrarla duran Hükümet, tek taraflı ve haksız ithamlariyle bizzat 
kendisi böyle bir iklimin hazırlanmasında, üzerine dü$en vazifeyi yapaca%ı ümidini 
vermemektedir.

"SMET USLU (Seyhan) — “Ba$kanın kellesini isteriz” diyen siz de%il misiniz?

RE"S — Kar$ılıklı konu$mıyalım.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Uslusunuz, uslu duralım.

"SMET USLU (Seyhan) — Ben de usluyum.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — !ki Mayıs seçimlerine Hükümetin verdi-
%i manaya i$tirak etmedi%imizi de açıklamaya mecburuz. Hükümet beyannamesin-
de muhalefeti anar$ist hareketlerle itham ederken milyonlarca vatanda$ın muha-
lefete rey verdi%ini unutmaktadır. E%er verilen reyler bir partinin hattı hareketinin 
mutlak manada tasvibi $eklinde telâkki edilirse bu milyonlarca vatanda$ın da anar-
$ist hareketleri tasvibetti%ini kabul etmek mantıkî bir zaruret olur. Milyonlarca 
vatanda$ı bu tarzda itham etmeye Hükümetin cesaret edece%ini hiç ummuyorum.

"SMET USLU (Seyhan) — Para sarfettiniz, para...

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Ben mi sarf ettim?



RE"S — Dört dakikanız kaldı, devam ediniz.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Grup adına konu$uyorum. Grup adına 
yapılan konu$malar için dakika ile tahdit kabul “edilmemi$tir. Bendeniz teamülü 
hatırlatırım. Ba$kanlıkta yenisiniz.

RE"S — Evet efendim, devam ediniz. Zamanı gelince bu i$ üzerinde tekrar 
duraca%ım.

OSMAN BÖLÜKBA$I (Devamla) — Sayın milletvekilleri; Hükümet prog-
ramlarının, normal olarak, memleketin iç, dı$ ve malî - iktisadi politikalarına ait 
meselelerle ve alelûmum âmme hizmet ve faaliyetlerinin hangi ana görü$ ve istika-
mette ele alınaca%ını ve bu sahalarda giri$ilecek icraat ve ittihaz edilecek tedbirle-
ri ihtiva etmesi lâzımgeldi%i nazarı itibara alındı%ı ânda Ba$bakanın iki gün evvel 
söyledi%i sözlere bir program mana ve de%eri vermek maalesef mümkün de%ildir.

Yakın siyasi tarihimizin hâdiseleri gözümüzün önünde durmaktadır. Geçmi-
$in kötülüklerini sayıp dökmek, hatalarını misal olarak göstermek, ölçülerini esas 
almak gibi geri ve zararlı bir müdafaa ve politika metodunu bir tarafa bırakarak 
memleketin hayati dâvalarına Meclis olarak el koymak ve çare aramak mevkiinde 
bulunuyoruz. Böyle bir vazife anlayı$iyle Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Hükümeti Meclisin itimat toyuna ba$vurmadan evvel a$a%ıdaki mühim ve 
millî meseleler hakkındaki görü$lerini açıklamaya davet ediyorum.

I - !ktidar, iki Mayıs seçimleri sonuçları muvacehesinde seçim sisteminin 
millî iradenin do%ru ve âdil bir $ekilde temsiline imkân vermedi%ine ve rejim 
dâvalarımızın ana meselelerinin ba$ında Seçim Kanununun do%ru temsile imkân 
verecek $ekilde de%i$tirilmesi meselesinin bulundu%una kani midir?

II - !ktidar, memleketin, Devlet Ba$kanının dahi parti politikasına sürüklen-
mesine imkân veren bir Anayasa ve rejim buhraniyle kar$ı kar$ıya oldu%unu kabul 
ediyor mu?

III - !ktidar, mahkemelerin istiklâli ve hâkimlerin teminatı meselesinin kökün-
den halli için adalet te$kilâtını Hükümetin nüfuz ve müdahalesinden kurtarmak 
üzere bir yüksek hâkimler meclisi te$kilini dü$ünüyor mu?

IV - Anayasaya aykırı ve antidemokratik ı mevzuatın hükümsüz hale getirilme-
sini ve bir daha bu $ekilde kanun çıkmaması için bir anayasa mahkemesi kurulma-
sını zaruri görüyor mu?

V - Hükümet, memurlar statüsünü teminatlı bir hale getirmek lüzum ve zaru-
retini kabul ediyor mu?

VI - !lk tahsil i$inin kökünden halli ve alelumum halk kültürünün yükseltilmesi 
için hazırlanmı$ bir program var mıdır? Bu hususlarda alınması dü$ünülen tedbir-
ler nelerdir? (Soldan bravo sesleri).

VII - Sa%lık ve içtimai yardım sahasında 22 milyon vatanda$ı istihdaf ve ihata 
edecek ne gibi tedbirler alınacaktır? Bu mevzuda muasır milletlerin tatbik etti%i 
metotlardan istifade edilerek hazırlanmı$ bir program var mıdır?



VIII - Alelûmum iktisadi meselelerimizi ihata edecek bir “plân - program” ha-
zırlanması dü$ünülüyor mu? Sanayile$me ve mahsullerimizi de%erlendirme husu-
sundaki tedbirler neler olacaktır

IX - Dı$ ticaret ve tediye muvazenesi sahasında kar$ıla$ılan güçlüklerin hangi 
tedbirlerle bertaraf edilece%i dü$ünülmekte midir? Hükümetin bu hususta almayı 
dü$ündü%ü tedbirler nelerdir!

X - Paramızın de%erini sa%lamla$tırmak halline mecbur oldu%umuz en mühim 
mesele oldu%u kanaatindeyim.

XI - Hayat pahalılı%ının, siyasi bir mesele olmadı%ını vatanda$ın ya$ama hak-
kına taallûk etti%ini ve yoktur demekle ortadan kalkmıyaca%ını kabul ederek esaslı 
tedbirler alınması zaruretine Hükümet kani de%il midir? Ve bu hususta ne gibi ted-
birler ne olacaktır?

Muhterem arkada$lar, Cumhuriyetçi Millet Partisinin Hükümet programı üze-
rindeki görü$lerini ana hatlariyle ifade etmi$ bulunuyorum. #imdi kısaca dı$ politi-
ka mevzuuna temas edece%im.

Birle$mi$ Milletler idealine samimiyetle ba%lı kalmamıza parti olarak tarafta-
rız. Müttefiklerimizle, ba$ta Amerika olmak üzere, sıkı münasebetler tesis ve idame 
etmemize $iddetle taraftarız. Hükümetin bu mevzuda haklarımızı koruyacak bir 
tarzda alaca%ı tedbirlere daima müzahir olaca%ımızı buradan ifade etmek isteriz.

Muhterem arkada$lar, Hükümet programının mazinin tahliline taallûk eden 
satırlarının ümit kırıcı havasına ra%men ilerde daha mutedil bir hattı hareket taki-
bedece%i ümidi ile kendisine muvaffakiyet temenni etmeyi bir vazife sayarız. (Sa!-
dan, alkı"lar)

RE"S — Demokrat Parti Meclis Grupu adına Samet A%ao%lu.

DEMOKRAT PART" MECL"S CRUPU ADINA SAMET A%AO%LU (Mani-
sa) — Çok muhterem arkada$lar, Anayasa hükümlerine göre umumi seçimlerden 
sonra Hükümet istifa etti. Yine Anayasa hükümlerine göre siyasetini takip edece%i 
hattı hareketini gösteren programını hazırladı; Büyük Millet Meclisine takdim etti. 
#imdi onun müzakeresi yapılıyor. Ben söz alıncaya kadar muhalif partiler mensubu 
hatipler ve iki müstakil milletvekili arkada$ımız konu$tular, mütalâalarını bildirdi-
ler.

#imdi ben program hakkında ve zaruri olarak muhalefet gruplarına mensup 
bazı hatip arkada$larımızın ortaya attıkları mütalâalar üzerinde grpumuz namına 
konu$mak mevki-indeyim. #ayet muhalefetin ortaya attı%ı mütalâalar, hatiplerin 
cümlece malûm tabiat ve mizaçları itibariyle mevcut üslûp farkları müstesna, dört 
seneden beri takibettikleri metodun hemen hemen aynı olmasaydı mâruzâtım çok 
kısa olacak, hattâ bir cümleden ibaret bulunacak ve diyecektim ki Hükümetin ha-
zırladı%ı program Demokrat Parti programına tamamen uygundur, tasvibediyoruz.

Fakat mâruzâtımı biraz uzatmaya mecbur kalaca%ım ve sebebini de böylece arz 
etmek mecburiyetindeyim. Tekrar ediyorum; bir iki saatten beri muhalefet grupu 



hatiplerinin ortaya atmı$ oldukları iddia ve mütalâalar, 4 seneden beri çok çetin 
mücadelelerini yaptı%ımız, yüksek huzurunuza biraz tereddütle kullanaca%ım, de-
magojik yolda halâ saplı kaldıklarını göstermektedir, bunu yeni girdi%imiz bir dev-
renin daha ba$ındayken ifade etmeyi faydalı ve zaruri görüyorum. (Bravo sesleri)

!zin verirseniz, size bundan iki buçuk ay evvel 1954 Bütçesinin müzakeresi 
sırasında, yine Demokrat Parti Grupu adına mütalâalarımızı arz ederken muhalefet 
saflarından, benîm sarilik yaptı%ım yolunda vaki iddialara kar$ı cevap vermek mev-
kiinde kaldı%ım zaman, iki parma%ımı kaldırarak, iki ay kaldı, sabrediniz dedi%imi 
hatırlataca%ım. (Alkı"lar).

!ki ay geçti ve benim o zamanki sözlerim, parmak i$areti ile gösterdi%im iki 
ayın, o zaman ifade etti%i manası tamamen) tahakkuk etti. O zaman da söyledi%im 
gibi o günü, Türk milleti yeni iktidarın yalnız maddi icraatı kar$ısında de%il, mânevi 
icraatı karcısında da verece%i hükmü hazırlan ordu o iki ay geçti ve Türk Milleti katî 
hükmünü vermi$ bulundu arkada$lar. (Alkı"lar).

#unu da yine ba$ta arz etmek mecburiyetindeyim ki; Osman Bölükba$ı’nın 
eday-i siyasisinde kendisine biraz kendine çeki düzen vermeye çalı$makla beraber 
mü$ahede etti%im, hissetti%im bir gurur hali var! Bu gurur hali; her halde muhale-
feti, Türk milletinin muhalefetini temsil etmesinden ileri gelmiyor, çünkü geçen iki 
ay içinde muhalefet, Türk milletinin katî hükmü ile bugünkü vaziyete dü$tü, af bu-
yurun arkada$lar; o halde Bölükba$ı’nın gururu harabeler arasında ya$arken incir 
a%acının gururuna benzetmektedir, (Soldan, bravo sesleri ve alkı"lar).

#imdi muhalefetin ortaya attı%ı iddialara kısa kısa cevaplar vermeye çalı$aca-
%ım.

Server Somuncuo%lu arkada$ımızdan bahsedece%im: Derhal tebarüz ettire-
yim ki, üslûbu nazikti. Ama söze ba$larken, dedi%im gibi hakikaten 4 seneden beri 
Cumhuriyet Halk Partisi saflarında, de%i$ik üs hin tarzlarına ra%men mü$ahede 
etti%imiz aynı nokta-i nazarlar aynı metotlarla ileri sürüp burada $öyle bir cümle 
kullanıyor: “Bırakılmı$ zaman içinde önemle programı inceledik.” Arkada$ımız hu-
kukçudur. Partisinde de hukukçular vardır. Anayasa zaman bırakmıyor. Anayasava 
göre Hükümet kurulduktan sonra bir hafta içinde programı okunur ve müzake-
resine geçilir. #ayet muhalefete 48 saat mühlet verilmi$ ise buna te$ekkür etmek 
lâzımgelir ve tenkid sebebi olmaması icabederdi. (Soldan, alkı"lar). Bunu ince bir 
nokta oldu%u için söylüyorum.

Yine Server Somuncuo%lu arkada$ımız; Demokrat Parti seçim beyannamesi 
ne$retmedi, halbuki demokratik memleketlerde bu bir teamüldür, diyorlar. Kim 
diyor bunu arkada$lar? Filân memleketin teamülü budur, falan memleketin tema-
mülü de $udur. Yoksa yeknesak bir kaide yoktur. Biz demokrasi teamüllerimizin 
esasını evvelâ kanunlarımızda arıyaca%ız. Kanunlarımızda ise, seçimlere girerken 
partilerin muhakkak surette seçim beyannamesi ne$redece%i hakkında her hangi 
bir hüküm var mı? #ayet seçim beyannamesi ne$retmemekten mütevellit bir zarar 
melhuz ise, niye endi$e ediyor1ar, o bize müteveccihtir, iktidar partisi Türk mille-



tinin huzuruna ne yapaca%ını bildirmeden çıktı demektir. Ona ra%men Türk milleti 
kahir bir tarzda bizi tuttu ise beyhude yere bu mütalâalara niçin gidiyorlar. Yorma-
sınlar kendilerini. (Soldan alkı"lar).

1950 - 1954 arası, programda ve Sayın Ba$vekilin nutkunda bir intikal devri 
idi, mazide kaldı. Ama bu söze programın ta ba$ından maziden bahsetmek suretiyle 
Hükümet kendi sözüne riayet etmiyor diyor Server Somuncuo%lu. Hatırlatırım ar-
kada$lar; 1950’nin ilk celsesinden beri Halk Partisi maziyi unutturmaya çalı$mı$tır. 
Sözlerime ba$larken dedim ki, aynı metot Sözcü aynı metoda gidiyor; niçin maziyi 
hatırlıyorsunuz diyor! Hatırladı%ımız lâalettâyin bir mazi de%ildir. 1954 iki Mayıs 
seçimlerinde de bütün zihniyet ve metoduyla tekrar meydana çıkmı$ olan bir me-
totlar mazisi, haksızlıklar, zulümler ve istibdatlar mazisidir. (Soldan alkı"lar.) E%er 
bunu hatırlıyorsak, hatırlamak lâzımgeldi%i içindir. Sorarım arkada$lar, Türk mille-
tinin tarihinden bu sayfaları çıkaracak mıyız Memlekete demokrasi geldi, muhtelif 
partiler kuruldu, bu partilerden birisi de C.H.P.’dir diye Türk milletinin tarihinden 
1946 seçimlerindeki vicdanlara ve hürriyetlere müdahale hâdisesini çıkaracak mı-
yız? (Soldan asla sesleri) Memleketin örfi idarelerle senelerce idare edildi%ini inkâr 
mı edece%iz? Bunlar yoktu, rüya mı idi? Diyece%iz. Hayır arkada$lar. Tarihimizin 
içindeki karanlık devirleri daima hatırlıyaca%ız, ahlâki bir kaide olarak hatırlıyaca-
%ız. Ensali âtiyenin bugünkü demokratik ve hürriyet nizamını ne kadar uzun, sert, 
acı mücadelelerle elde edilmi$ oldu%unu unutmaması için hatırlıyaca%ız. (Bravo ses-
leri ve soldan alkı"lar)

Bir daha avdet etmesin diye, bir daha fırsatlardan istifade ederek memleketin 
mukadderatına bir insanın veya bir avuç insanın kayıtsız $artsız hâkim olmak he-
vesine kapılmaması için hatırlıyaca%ız. (Soldan alkı"lar)

#ahıslar hakkında tezyifkâr konu$uldu%undan bahsetti. Affedersiniz biraz 
uzatıyorum. Fakat ba$langıçta bu uzatmaya biraz da ihtiyaç vardır. Tamamiyle 
hürmetkârane arz ediyorum. Bu belki de muhalefete bir istikamet verecektir. #a-
hıslar hakkında, Hükümet programında tek a%ır kelime, ve tek a%ır vasıf yoktur. 
Göstersinler sözlerimi geri alayım. Program diyorsa ki, vaktiyle demokratik rejimin 
aleyhinde idiler; öyle de%il midir?

!ktidar muhalefeti daima hatalı çıkarıyor, diyor; bu söze aklımız ermedi. #u ka-
darcık bir mukabeleyi biraz mazur görsünler. Dört seneden beri bütün icraatımızı 
haksız çıkardılar, her $eyi inkâr ettiler. Bıraksınlar da biz de kendilerini biraz haksız 
çıkartalım. Bunda ku$kulanmaya ne lüzum var?

Sonra, hafızalarınızı çok yakın bir maziye getirmek, isterim. Seçim propagan-
dası, esnasında, daha 25 gün evvel, otuz gün evvel takibettikleri metotlar ve kullan-
dıkları ifadeler korkunçtu arkada$lar. Daire-i intihabiyem olan Akhisar’a gitmi$tim. 
Millî Mücadele tarihimizin en kanlı ve $ehametli destanları burada yazılmı$tı. Se-
çim propagandası esnasında burada da konu$tular. Kendilerini dinliyenler arasında 
kendi partilerine mensup olan insanlar ve bitaraflar da vardı. Dinliyenlerin büyük 
bir kısmı o cephede, Millî Mücadelede dö%ü$mü$ insanlardı. Partilerinin en mesul 
adamı; Demokrat Parti burasını Yunan köyü yapacaktır, demekten çekinmedi.



Server Somuncuo%lu niçin kızıyor? #imdi bazı kelimeler kullanılmı$sa! Seçim 
propagandaları esnasında C.H.P. ve di%er partinin kullandı%ı metot, konu$ma tarz-
ları ve takibetti%i yollar hakikaten arkada$lar. Büyük Meclisinizin ileride üzerinde 
duraca%ı bir mesele te$kil eder. Acaba bunlar seçim propagandasının tabiî hududu 
içinde midirler? Türk milletinin vicdanından do%mu$ bir iktidarı senetsiz, sepetsiz, 
hiçbir delil olmadan, vatanın en kıymetli hazinelerini satacaktır, diye itham etmek 
hangi me$ru propaganda anlayı$ının içine girer?

Server Somuncuo%lu neden kızıyor? Bizim yüreklerimiz kanlıdır. Sizin olma-
ması icabeder.

Seçimlerde elem verici hâdiseler olmadı ise bu muhalefetin kanunlara riaye-
tindendir dediler. Hayır arkada$lar. Ben, muhalefet topyekûn kanunlara riayet et-
medi diyemem. Fakat muhalefet namına resmen konu$an onun en salahiyetli ba$ı 
Türk Milletinin kar$ısına çıkar ve derse ki; bunlar vatanın en kıymetli hazinelerini 
salacaklar, bunlar kapitülâsyonları getirecekler, bu, kalkın ey ehli vatan demekten 
ba$ka bir $ey de%ildir; kapitülasyonlar geliyor, kıymetli hazineler iktidar tarafından 
satılıyor, o halde bunun cevabı isyandan ibarettir. Bütün Türk milletinin büyük ve 
tarihî aklıselimi 2 Mayıs seçimlerinde de kendini gösterdi, Tarihler boyunca büyük 
devletler kurmu$ ve idare etmi$ olan milletin her hücresine verasetle intikal eden 
aklıselimi ve emniyet i$lerinde so%ukkanlı hareket etmek hassasıdır ki, 2 Mayıs se-
çimlerini bildi%iniz $ekilde tecelli etmesine sebep olmu$tur. (Soldan Bravo sesleri, 
alkı"lar). Bunu iyi bilelim arkada$lar!

Programda kaza kuvveti hakkındaki sözler müphem dediler. Yok arkada$lar, 
bir müphemlik yok. Hükümet bir program getiriyor. O program, meselelerin, aktü-
el dâvaların bir kısmını teferruatlı, bir kısmını daha az teferruatlı olarak sırlamak-
tadır. Bu programda Devletimizin âmme i$leri, cemiyet i$lerine taallûk eden bütün 
meseleler yer almı$tır.

Bu programda Hükümet diyor ki, bir adli meselemiz var ve derhal adliye men-
suplarının en büyük kısmının vazifelerini vicdanlarının emretti%i $ekilde büyük bir 
hassasiyetle ifa ettiklerini ilâve ediyor Gayet do%ru ve ihtiyatlı konu$uyor.

Memur meselesine aynı $ekilde temas ediyor. Devletimizin ve cemiyetimizin 
bir memurlar meselesi vardır. Fakat bunun nasıl halledilece%ini göstermiyor, esa-
sen gösteremez de Çünkü, bütün bu meseleler cemiyetin ve Devletin o kadar girift 
meseleleridir ki, bunları Yüksek Meclisin evvelden bazı direktifleri olmadan $öyle 
yapaca%ım, böyle yapaca%ım, diye mütalâa serdederek hareket etmesi basiretli bir 
Hükümet için katiyen dü$ünülebilir bir hareket tarzı olamaz.

Sonra not ettim söylemiyece%im.. (Söyle, söyle sesleri) Birtakım fenalıkların gel-
mesinden korkuluyormu$! Hani onu dinlerken aklıma geldi, Nasreddin Hoca’nın 
içti%i $arap gibi! Sizin zamanınızda yapılanlardan daha büyük fenalık nasıl olur?

Sırf metoda i$aret etmek için arz ediyorum.

Anayasa meselesi üzerinde her iki muhalif parti sözcüsü de durdu. Anayasaya 
aykırı kanunlar çıkarılmasına, Anayasa mahkemesi te$kiline temas ettiler.



Yürütelim arkada$lar, bu mevzuları yürütelim. Bir anayasa mahkemesi te$-
kil edelim, hattâ onun üstünde ba$ka mahkemeler kuralım. Bu gün dünyada De-
mokrasi dı$ında tek fikir kalmadı. En müstebit memleketlerden en hür idarelere 
kadar hepsi demokrasiye istinad etmektedirler. #ayet !ngiltere’de Anayasa mahke-
mesi yoksa !ngiltere’de demokrasi mevcut de%il midir? Bunlar teknik mevzulardır; 
her zaman ortaya atmak hata olur. Ve $imdiden sonra bu hatadan içtinabetmek 
lâzımdır. Demokrasi bir milletin kendi kedini idare etmesi rejimidir. En kaba, ilk 
mekteplerden itibaren okutulan de%i$mez kaide budur. Türkiye’de Türk milleti 
kendi kendini idare etmeye ba$lamı$tır. Büyük Millet Meclisi 1950 ve 1954 senele-
rinde en hür millet reyile toplanmı$ bulunmaktadır.

Matbuat tamamen hürriyet içerisindedir. Hürriyet içinde çe$itli partilerin, 
kongreleri senede en az bir defa toplanmakta ve memleket i$lerini, Hükümetin, 
Devletin i$lerini görü$üp gözden geçirmekte, tenkitlerini yapmaktadır. !$te demok-
rasi budur. Bunun dı$ında $u ve bu iddialar bir rejim meselesi olarak ileri sürmek 
hata olur.

Bir noktaya daha, dı$ politika hakkındaki fikirlerine temas etmek istiyorum. 
Dı$ politikada iktidar ile beraberiz demi$ olmalarına, ra%men müttefikler arasında 
$u kavgalar bir bitse, diye bir cümle kullandılar. Ben yerlerinde olsaydım böyle ko-
nu$mazdım. Çünkü çe$itli tefsirlere yol açabilir.

#imdi iktisadi meselelere geçiyorum. Bugüne kadar bu kürsüden mütaaddit 
defalar birçok hatip tarafından, bir plân yoktur, bir program yoktur, plânlara ba%-
lamak lâzımdır, programlara ba%lamak lâzımdır, diye konu$ulmu$tur. Hangi prog-
ramlar? Hangi plânlar? Kendilerinin yaptı%ı be$ senelik programlara mı? Plân ve 
program mefhumunu gayet iyi idrak etmek lâzımdır. Totaliter rejimlerin plân ve 
programları ba$ka türlüdür, gelecek Hükümetleri angaje eder, do%mamı$ çocukla-
rı angaje eder. (Gülü"meler) 20 senelik plânlar yaparlar. Demokratik rejimlerde ise 
plân her $eyden evvel partilerin programlarıdır, arkada$lar. Bu programın tatbiki 
hususunda partinin programı dı$ına katiyen çıkılmamak suretiyle her gelen Hü-
kümetin, öne alaca%ı meseleler vardır, arkaya bırakaca%ı meseleler vardır. Derhal 
arz edeyim, yalnız arz etti%im $ekilde plân anlayı$ını tenkidediyorum. Korkarım ki, 
içlerinden birisi, Samet plansızlık fikrindedir, diye yazar. Hayır... Yalnız anladı%ınız 
manada plân fikrinin aleyhindeyim.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — !$leri yok ki, plânları olsun.
SAMET A%AO%LU (Devamla) — O da var, birazdan gelece%im oraya... Hü-

kümet iktisadi edebiyatından, hayat pahalılı%ı mevzuunu çıkarmı$tır, dediler.
Bir partinin grupu namına konu$ulurken kelimelere çok dikkat etmek lâzımdır.
Demek ki, program da iktisadi meselelere ait bütün o kısımları edebiyattan mı 

addediyorlar? Öyle mi? nasıl olur? Dört seneden beri ba$lamı$ bir iktisadi geli$me-
nin devamını gösteren bir program kar$ısındayız.

Dört seneden beri yapılmı$ olan nihayetsiz iktisadi i$ler vardır, tohumları atıl-
mı$ nihayetsiz, iktisadi i$ler var nihayet plân halinde ve tahakkuk etmesi için ted-
birleri alınmı$ birçok i$ler var. Bütün bunlar bir edebiyattan mı ibarettir?



Seçimlerde birçok Halk Partisi hatiplerini kâ%ıt üstünde fabrikalar diye bir $ey-
ler söylediklerini hatırlıyorum. Bunu yazan eski Ticaret Vekillerindendir, gitti%imiz 
yerlerde bize bunlara ne dersiniz? Diye sordular. Fakat bunları $akaya vermekten 
ba$ka çare yok, ciddî konu$mak mümkün de%il... Dedik ki: Ne âlâ i$ler bunlar. Yap-
tı%ımız birçok mukaveleler var, ecnebi firmalarla alâkalıdır; Almanlar, !ngilizler, 
Fransızlarla alâkalı. Demek ki, kendi halkımız gibi onların da gözünü boyuyoruz, 
aldatıyoruz. Bundan daha iyi idare, bundan daha iyi Hükümet mi istersiniz? Dün-
yayı aldatıyoruz. (Soldan, alkı"lar, gülü"meler.)

Muhalefetimizin bir itiyadı vardır, mü$ahedeleri te$mil eder. Meselâ aile reisi 
ıstırap içindedir, diyor. Bütün Türk aile reisleri namına konu$uyor. Türkiye’nin % 
85’i köylüdür. #ehirlerde ya$ıyanların büyük bir kısmı tüccar... Akrabası, taallûkatı 
kazanıyor. Yüksek memurlar ba$ka. O halde hangi aile reisi ıstırap çekiyor, iktisat-
çı arkada$ıma $unu söyliyeyim, Hükümet programı tenkid edilirken çıkıp anonim 
olarak teke irca etmek suretiyle ıstırap çeken aile reisinden bahsetmesi makbul bir 
metot de%ildir. Parlamentarizmde iyi kar$ılanmaz.

SUAT BA$OL (Zonguldak) — Daha gençtir, ho$ gör. (Soldan, gülü"meler.)
SAMET A%AO%LU (Devamla) — #imdi, Halk Partisinin tenkidlerinden bir 

noktaya daha ili$ece%im.
Yabancı Sermaye ve Petrol Kanunu hakkında Halk Partisi sözcüsü biz Yüksek 

Mecliste bu kanunlar müzakere edilirken serdetti%imiz mütalâaları aynen muhafa-
za edece%iz, dediler.

Size hafızalarımızdan henüz silinmiyen, Halk Partisi Liderinin daha bir an ev-
vel memleketin dört buca%ını dola$arak söyledi%i sözleri hatırlatmak istiyorum.

Kendileri bu sözleriyle kendi reislerinin seçim propagandasında tuttu%u reji-
mi, yolu tekzip etmi$ bulunuyorlar, bu yolda devam etsinler. (Soldan, bravo sesleri), 
iyi bir merhale kazanılmı$ demektir.

Muhterem Hikmet Bayur’un bir cümlesinden aldı%ım ilham ile ona iki cümle 
ilâve etmek için müsaadenizi rica edece%im.

Bir memlekette huzur ve sükûnu yıkmak istiyen bir takım fikir ve nazariye-
lerin metotlarına temas ederek hürriyet istemek suretiyle anar$iyi davet etmek, 
anar$i olduktan sonra da emellere vâsıl olmaktan bahsettiler. Tamamen do%rudur 
dedikleri.

Arkada$lar; maalesef memleketimizde dört seneden beri bu çe$it bir mücadele 
çok $iddetli olarak cereyan etmi$tir. Onuncu Büyük Millet Meclisinin bu çe$it bir 
mücadelenin memlekette hürriyetsizlik nizamını davet edece%ini tamamen idrâk 
edece%inizden eminiz. Bana izin veriniz merhum babamın bir sözünü hatırlata-
yım. Derslerinde talebelerine söyledi. “Hürriyet; hakiki hürriyet; havadaki, havai 
resmindeki rutubettir.” derdi. Havanın rutubeti alındı%ı takdirde o hava teneffüs 
edilmez. E%er bir memlekette anar$ik bir manzara varsa, bir memlekette çe$itli fi-
kirler kayıtsız ve $artsız revaç buluyorsa o memlekette hürriyet havasının rutubeti 
alınmı$ demektir.



O memleketin vatanda$ları artık bu havayı teneffüs edemezler ve hakiki istib-
dat gelmi$ olur. Hürriyetimizi muhakkak muhafaza etmek mecburiyetindeyiz, her 
ne pahasına olursa olsun. Hürriyetimizi muhafazanın temel $artı anar$i ve istib-
dadı her çe$it temayülleri ile kovmaktır arkada$lar. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar).

Geliyorum C.M.P. sözcüsünün sözlerin. Diyebilirim ki, C.M.P. sözcüsü 1950 
seçimleri yapıldıktan sonra bir nutuk yazdı, bu nutku ezberledi, kâh yazılı olarak 
okumakta, kâh ezberden olarak söylemektedir. (Soldan, gülü"meler, bravo sesleri, 
alkı"lar).

Tek nutuktan ibaret. Açınız, zahmet buyurunuz, zabıtları açınız arkada$lar, 
#ayet bugün bir buçuk saat zarfında söyledikleri sözlerin - zabıtlar burada - yüzde 
yetmi$ be$ini eski nutuklarında bulmazsanız ben sözlerimden rücu edece%im. Yüz-
de yetmi$ be$i eski nutuklarında vardır ve onları mütemadiyen tekrar edip duruyor. 
Metot tek metot: Demokrat Parti muhalefette ne söyledi ise orada yazılıdır. Adnan 
Menderes ne söylemi$tir; O zaman partimizin panel ba$kanı Sayın Reisicumhur 
Celâl Bayar ne söylemi$tir hepsi yazılıdır. Hafızasında da vardır. Ezberden de bun-
ları söyler. Hepsi orada yazılıdır. Bunları tekrar eder durur ve ondan sonra mevcut 
hareketlerle onları mukayese etmeye kalkar.

Nasıl bu mukayeseyi yaparsınız? 1946 da hakikaten bu memlekette vatanda$ 
ve insan hak ve hürriyetlerine kayıtsız $artsız ve pervasız müdahale etmekte tered-
düt etmiyen bir zihniyet hâkim idi. O zihniyetin hâkim oldu%u devrin $artları, o 
zihniyetin ebediyen sernügün olup gitti%i devirlerin $artlariyle mukayese edilemez. 
Neyi ne ile mukayese ediyor Cumhuriyetçi Millet Partisinin, hatibi?

Sonra diyor ki; Demokrat Parti Hükümetinin program nutku bir mücadele 
nutkudur. Bu nutkun böyle olması icabetti%ini, bizzat kendisinin saatlerce süren 
$u son mücadele nutku gösterir. Mücadelenin bitmedi%ini kendi nutuklarından da 
anlamak kabildir. !ktidarı illâki yıkmak istiven bir zihniyetin $u arzusuna kar$ı, ma-
zide beraber geçen günler sırasında birtakım ikballeri tahayyül etmi$, fakat hüsra-
na dü$mü$ insanların bu tarzda konu$malarına, sözlerine kar$ı $iddetle mücadele 
etmek lâzımdır. Çünkü arkada$lar siyaset bu de%ildir. (Soldan, alkı"lar).

Sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi sözcüsü, bu kürsünün çok alı$tı%ı bir metot-
la, mütemadiyen tenkid eder, be%enmez. Fakat ne yapılması lâzımgeldi%i hakkında 
da hiçbir $ey söylemez. Büyük Millet Meclisi zabıtlarını açın, Kavanin Müdürlü%ü-
ne gidip evrakı tetkik edin, Meclis Genel Sekreterine sorun, Osman Bölükba$ı’nın 
kaç kanun teklifi vardır? Mahkemeler teminatsız diyorlar. Elinizi kolunuzu ba%la-
yan mı var? Bir kanun teklifi yapsanıza... Kafanız kızdı%ı zaman icabeti%i zaman 
en a%ır kelimelerle en $iddetli tarzda hücum etti%inizi bütün Meclis ve Türkiye 
bilmektedir. Osman Bölükba$ı Cumhuriyetçi Millet Partisini kanun teklif etmek-
ten neden peri bırakıyor? Kanunlar teklif etsin, o kanunlar üzerinde konu$alım. 
Kanunlar teklif edebilmek her $evden evvel bir mizaç meselesidir ve çok so%uk-
kanlı olmak lâzımdır. Arkasından tekni%ini bilmek lâzımdır. Arkasından da özü-
nü. Bölükba$ı’nın sabrı yoktur özünü ö%renmeye. (Alkı"lar). Rejim çe$mesi diye bir 



tâbir kullandı, her halde içimizde bulunan Sayın Hocam Faruk Nafiz Çamlıbel’in 
yüre%i burkulmu$tur. Yoksa çoban çe$mesine nazire mi yazıyor? (Gülü"meler). Re-
jim çe$mesi tâbirleri ciddî de%ildir.

Sonra bir cümlesi çok tehlikelidir, kelimeyi’ bilerek konu$uyorum tehlikeli keli-
mesini bilerek not ettim. Arkada$larım bilirler ki, burada her çıkı$ımda sözlerimin 
partimi ve onun Hükümetini ilzam etmemesi için ölçülü kullanır ve çok dikkatli 
konu$urum. Bu tehlikeli kelimesini de çok dikkatle not etmi$ bulunuyorum.

Diyor ki; Sayın Adnan Menderes’in vaktiyle demin söyledi%im $artlar içerisin-
de söyledi%i bir cümleyi alarak bir miktar muhalif mebus seçtirmekle demokrasi 
kurulmu$ olmaz diyor. Bu cümle üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır arkada$-
lar. Bakınız bühtan ve iftiralar nerelere kadar gidiyor? Ne kadar pervasız bir hal al-
maktadır? Sırf bu hususu açıklamak için bu noktaya temas ediyorum. Arkada$lar, 2 
Mayıs seçimleri Türk milletinin ve bütün dünyanın gözü önünde yapılmı$tır. Türk 
milleti, geçen devreden beri, yapılan bin bir iftira ve bühtanlara cevap vermek üzere 
% 90 gibi büyük bir ekseriyetle sandık ba$larına ko$mu$ ve vicdanının sesini oraya 
getirmi$tir. #imdi onun içinden çıkmı$, çıkabilmi$ olan 20 - 30 muhalif mebustan 
birisi böyle konu$uyor. Bu i$in hakikat tarafı arkada$lar. #akasına gelince, seçilmi$ 
olanlar arasında elimizde imkân olsa idi seçtirmiyeceklerimiz mevcut! E%er $imdi 
kendileri burada olsalardı, bu ima etmek istediklerimin tam tekzibidir.

Son günlerde çok ele alınan ve keskin bir silâh halinde kullanılan bir memur 
meselesi var. #öyle propaganda yapıyorlar: Demokrat Parti iktidarı seçimlerde ken-
disine muhalif rey vermi$ olan memurlarla, seçimlerde kar$ı taraftan aday gösteril-
mi$ olan memurları kayıtsız $artsız tasfiye edecek. Bu, evvelâ bir iftiradır.

Hükümet programında buna ait bir mevzu yoktur. Hükümet programın bir kıs-
mında o da pek cüzi bir kısım memurların adaylık hakkını kullanırken memuriyet 
sıfatını unutmu$ olmasından bahsedilmektedir. Bunun misallerini hepiniz hatır-
larsınız, $ikâyet vardır. Ve onun tedbirleri üzerinde mütalâa vardır. Fakat Hükümet 
programında tedbir olarak tek bir kelime yoktur. Ben söyliyeyim: Niçin askerleri-
miz seçimden $u kadar ay evvel istifa etmek mecburiyetindedir de memurlarımız 
de%ildir. Elbette memur ve hâkimlerimiz, memuriyet, ve hekimliklerini terkedip 
yepyeni bir hayatın içine girerken atılmak istedikleri siyasi hayatın bütün mesuliyet 
ve tehlikelerini göze almalıdırlar. Bunun için de yerlerinden çekilmelidirler. Bu bir 
ıstıraptır ve elbette halletmek icabeder.

Bazı memurlar hakkında alınmı$ olan $iddetli tedbirler mevzuubahis olabilir. 
Bunlar istisnadır. Meselâ birisi var, elinde bir sır varmı$ gibi bir eda ile bu sırları if$a 
edersem Hükümet $öyle bir vaziyete dü$er diye, seçim propagandası yapıyor, Hü-
kümet icraatım sahte diye gösteriyor. Kendi vekilini cehaletle itham ediyor. Kanun 
memurun siyasetle u%ra$masını yasak etmekle adaylı%ı esnasında yapabilece%i pro-
paganda ve mücadelenin hududunu çizmi$ bulunuyor. Bu hududun idrak edilmesi 
lâzımdır. !drak etmiyen memurun elbette ki memur olmaması da icabeder. Bu idrak 
içinde bulunmıyanlar Allah’a hamdolsun ki pek azdır.



Büyük memur kitlemizi, vazifelerini dürüstlükle ifa eden büyük memur kit-
lemizi böyle bir ithamdan tenzih etmek mevkiindeyiz. #unu derhal ilâve edeyim, 
memur meselesini yalnız bir zaviyesinden de%il, Devletimizin demokratik zihniyet, 
demokratik prensipler dâhilinde yeniden ıslah ve tanzimi meselesi içinde mütalâa 
etmek lâzımdır. Hükümetin kararlarından birisi de budur. Zaten daha evvel Hükü-
met bu mevzu üzerinde mâruzâtta bulunmu$tur. Mesele bundan ibarettir.

Dün bir makale okudum, ho$uma gitti. Fransa’da bir siyaset adamının sözü, 
diyor ki, benim fikrimde olmıyan, bana siyaseten hasım olan insanları zorla çalı$-
tıracak de%ilim... Bu söz, hepinizin bildi%i Heryo’nundur. Ba$ka memleketler bu. 
meseleyi halletmi$lerdir.

Osman Bölükba$ı itham ediyor, bizi. Eski itiyatların tesiri altındasınız, diyor, 
zihniyet de%i$ikli%i kolay de%ildir, diyor. Beraberiz; zihniyet de%i$ikli%i kolay de%il-
dir. Bakınız kendisini bir türlü de%i$tiremiyor arkada$lar, dikkat ediniz, (soldan gü-
lü"meler) Bir türlü de%i$tiremiyor. Vicdanının derinliklerinde yalnız ba$ına kaldı%ı 
zaman, kendisini böyle konu$maya sevkeden hislerden kurtulması mümkün olsay-
dı de%i$tiremedi%i fena itiyatların tesiri altında oldu%unu kendisi de itiraf ederdi 
arkada$lar. C.M.P. sözcüsü evamiri a$ere gibi Hükümetten sualler soruyor:

Bir yüksek hâkimler meclisi dü$ünüyor mu Hükümet?

Anayasa Mahkemesi kurulmasını dü$ünüyor mu Hükümet?

Dü$ünmüyor. Ne olacak? Farzedin dü$ünmüyor. Nutkunuzun sonunda bunla-
rı sormakla iktifa etmenizin bir sebebi vardır muhakkak. Açıklayın. Ben diyorum 
ki Ba$vekilin yerinde olsam dü$ünmüyorum, diye cevap veririm. O zaman buraya 
çıkıp ne cevap vereceksiniz, söylesenize? Bizi istibdadı idame etmekle mi itham 
edeceksiniz? Buna imkân var mı? Akıl var, iz’an var. Bunların oldu%u memleketler, 
olmadı%ı memleketler var. Demin söyledim. O halde bu suallerin hiçbir manası yok. 
Bir manası var. Sizin iddianızca bu memlekette demokrasi, her $ey halledilmi$, yal-
nız ve yalnız i$te bunlar kalmı$tır, de%il mi? Bunu itiraf edin, deyin ki, demokrasi 
gelmi$tir. Her $ey yerindedir. Bunu itiraf etsenize? (Soldan, alkı"lar)

Aziz arkada$larım, mâruzâtımın sonuna gelirken iki Mayıs seçimlerine tarihî 
bakımdan verilmesi lâzım gelen bir manaya i$aret etmek zaruretini duyuyorum.

Bu seçimlerde Türk milleti Demokrat Parti iktidarına, icraatını tamamen tas-
vibetti%ini göstermek üzere büyük rey verdi. Fakat istedi%i yalnız bundan ibaret 
de%ildi. !ki zararlı temayülün de bu mübarek vatanın sathında tamamen silinmesi 
lâzımgeldi%ini bu temayüle dü$enlere hatırlatmak gibi büyük bir vazifeyi de yerine 
getirdi.

Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisinin, bize bir türlü bahsettirmek istemedi-
%i mazisindeki istibdat ve tecebbür temayülüne kar$ı, dört sene gibi kısa bir müd-
det sonra tekrar iktidara gelmek temayülüne kar$ı Türk Milleti tedbir aldı.

Di%er taraftan Cumhuriyetçi Millet Partisinin memlekette anar$ik bir hava ya-
ratmak yolunda takibetti%i metoda kar$ı çıktı. Türk milleti 2 Mayıs’ta dedi ki ne is-



tibdat, ne anar$i, yalnız hürriyet, vatanda$ın maddi, mânevi refahını temin eden ve 
memleketi yükseltecek olan hürriyet nizamı iki Mayıs seçimlerinin manası budur. 
Muhaliflerimizin bunu idrak etmeleri lâzım gelir. (Soldan, alkı"lar) Yoksa acı dahi 
olsa söylemek mecburiyetindeyim; büyük milletin katî hükmü kendilerini burada 
bir avuç olarak bırakmı$tır. Bunun manasını idrak etmek suretiyle iyi ve fenayı, akla 
karayı tefrik etmek metoduna artık alı$sınlar. Eski metoda devamı çok yazık olur ve 
önümüzdeki inceli$lerde otuz üçünün üçe indi%ini görmek mümkün olabilir.

Nihayet $unu arz edeyim; mazinin bütün seyyiatlariyle ve en ba$ta millet rey-
lerine müdahale etmi$, seçilmedikleri mevkileri i$gal etmi$ olanlar, bu memleket-
te D.P. nin sinesinde nasıl muhalefeti öldürmeye, nasıl çalı$tıkları, nasıl tefrik ve 
tefrika yarattıkları cümlece malûm olan insanlar bugün muhalefet namına burada 
konu$uyorlarsa bu, bu memleketin benimsedi%i demokratik zihniyetin ve kanuni 
mecburiyetlerin bir tecellisidir. Yoksa mazideki o fiilleri ve hattâ bırakmadıkları ta-
hakküm zihniyetleriyle bu efendilerin bu sıralarda oturmaları mümkün olamazdı. 
(Soldan bravo sesleri ve alkı"lar)

D.P. Grupu adına Hükümetin hazırladı%ı programı tamamen tasvip ediyoruz. 
Bunun mucip sebeplerini arzetmi$ bulunuyorum. E%er Yüksek Meclisimiz temas 
etmedi%im noktalar varsa mazur görsünler. Bizzarure muhalefet hatiplerine cevap 
verme mecburiyeti ile belki unuttu%um noktalar vardır, son olarak arz edeyim, bu 
program 10’ncu Büyük Millet Meclisinin büyük müzaheretiyle ve bu Demokrat Par-
ti iktidarının Hükümetine her an durmadan yeni ilhamlar ve direktifler vermek 
suretiyle bu memleketin maddi ve mânevi kalkınmasında; bu memleketin zihni-
yetinde, ya$ayı$ ve tefekkür tarzında, yeni bir merhalenin ba$langıcı olacaktır. De-
mokrat Parti Grupu bunun içindir ki, programı tasvip etmekte ve reyini müspet 
olarak vermektedir, arkada$lar. (Soldan "iddetli ve sürekli alkı"lar)

RE"S — Nuri Demira%.

NUR" DEM"RA% (Sivas) — Aziz arkada$lar; memleketin imar ve ümran yo-
lunda kalkınmaya do%ru yol almakta oldu%unu sevinçle mü$ahede etmekteyim. 
(Soldan, bravo sesleri, alkı"lar.) Eski sekiz devrelik faaliyetlere nazaran geçen devre-
de büyük bir hamle ve hareket görülmü$tür. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar.) Bu ham-
le ve hareketin içinde bulundu%umuz bu devrede devede kulak kabilinden kalma-
ması için yekpare ve yekvücut bir kütle halinde yorulmadan, asla fütur getirmeden 
çalı$malıyız.

Muhterem arkada$lar, her $ey iktisadi nizam üzerine kurulmu$tur. Bir mem-
lekete hariçten sokulan her nevi mamul madde ve e$yalarla temin edilen bolluk, 
ucuzluk, o memlekete felâket, dahilî, imalât ve istihsalâtla yerli mamulât rekabe-
tinden do%acak ucuzluk ve bolluk da o memlekete refah ve saadet getirir. Biz mik-
roskopla görülebilecek en küçü%ünden en büyük ihtiyaç ve müdafaa vasıtalarımızı 
en son sistem fabrika ve tesislerimizle temine muvaffak olamaz, sanayii geri olan 
karde$ ve dinda$ milletlere de yardıma ko$mazsak medeni Devlet sayılamayız, sö-
mürgelerden de farkımız olamaz.



Muhterem arkada$lar, Devletçilik beldeleri harap eden, hanümanları söndü-
ren, i$, sanat, ticaret hayatını öldüren, milleti fakrü sefalet içinde inleten bir tahak-
küm rejimidir. Bu sistem mutlaka yıkılacaktır.

Medeni memleketlerde fert bir kuvvet, kudret ve servettir. Ferdin onu manen, 
maddeten mutazarrır edecek her $eyden, her engelden beri olması esastır. Bütün 
gaye ferdin manen, maddeten kuvvetli olmasına hizmet etmek olacaktır.

!ktidar partisi sayın liderleri hiçbir zaman hatırı hayalimden geçmeyen mebus-
luk için (Millî Kalkınma Partisi Lideri) olarak listelerinde müstakilen namzetli%imi 
kabul etmemi istediler. Ayrıca Sivas’lı hem$erilerim kendilerinin vekili olarak Mec-
liste bulunmamı yüzlerce mektup ve telgrafla talebettiler. Bu umumi arzu beni bu 
mukaddes vazife için namzetli%imi koymaya sevk etmi$tir. Ve seçimlerde sevgili 
hem$erilerim bana çok rey vererek muhabbet ve itimatlarını izhar etmi$lerdir.

25 yıldan beri zaman zaman her bran$tan mütehassıs ekiplerimle Rusya’dan 
tutunuz #imal memleketlerinde Avrupa’da, Balkanlarda, !ngiltere’de müteaddit de-
falar; evvelki sene Amerika ve Kanada’da, geçen sene Pakistan’da yaptı%ım ve yap-
tırdı%ım etüdlerin verdi%i kanaat milletimizin ahlâken ve iktisaden mühim bir kuv-
vet haline gelmesi için evvelâ antidemokratik kanunların demokrasiye uygun $ekle 
konması, icabetti%i kanaatini vermi$tir. Uzun senelerin Devletçili%e ayarlanan sis-
temi, $ahsi te$ebbüsleri baltalamak için konulan ahkâmın ve adedleri binlere bali% 
olan kanunların $ahsi te$ebbüse engel olan ahkâmın kaldırılarak demokrasi esasına 
göre yeniden ve derhal komisyonlar te$kili ile faaliyete geçilmesini ve yeniden yapı-
lacak olan bu kanunların hiçbir tevile ve tefsire mahal kalmıyacak $ekilde “a%yarını 
mâni, efradını cami” münakkaih ve mükemmel bir surette tanzim edilerek meriye-
te geçmesi için Muhterem Meclis âzalarının her bran$tan kurulacak komisyonlara 
ayrılarak tetkikata koyulmalarını ve derhal kanunla$tırılmasını talebediyorum.

!lk evvel “Artık yeter” sayhasiyle 8 Temmuz 1945 senesinde Millî Kalkınma 
Partisi kuruldu%u zaman kanunlarımızın demokrasiye uygun olarak düzeltilmesi 
için partice faaliyete geçilmi$ ve adlî, idari, askerî, malî, iktisadi, sınai, zirai, kültü-
rel, nafıa ve münakalât ve sair birbirine münasebeti olanlar bir araya getirilerek 6 
komisyon te$kil edilmi$, fakat faaliyet ve devamına imkân hâsıl olmamı$tı. Muhte-
rem Meclisimizin bu ana dâvayı tahakkuk safhasına koyması için derhal faaliyete 
geçilmesini temenni ederim.

Bununla beraber Te$kilâtı Esasiye Kanununun tadilini (500 bin nüfusta bir ve 
kaydıhayat $artiyle) Ayan Meclisi te$kili, mebus adedinin 100 bin nüfusta bire in-
dirilmesi, istinaf mahkemelerinin ihyası, sanayicilerden do%rudan do%ruya alınan 
!malât Muamele Vergisinin kaldırılması ve mülga Te$viki Sanayi Kanununun bu-
günkü $artlara göre tadiliyle yürürlü%e konulması gibi ve seçim sisteminde ekse-
riyet usulü yerine temsili nispî usulünün ikâmesi gibi mühim hususlar Hükümet 
programında yoktur.



Muhterem arkada$lar, Devletçili%in memleket müdafaası ve sınai kalkındırıl-
masındaki zarar ve engelleri üzerinde $imdilik iki küçük misal arzı ile iktifa edece-
%im:

1932 senesinde “göklerine hâkim olmayan milletler yerlerde sürünmeye, ye-
rin dibinde çürümeye mahkûmdur” prensibi ortaya atılarak tayyare imali, personel 
yeti$tirilmesi üzerinde do%rudan do%ruya harekete geçilmi$ “$ahısların muvaffaki-
yeti Hükümetin ba$ına gaile açmak ihtimali oldu%u için te$ebbüslerinin baltalan-
ması, körletilmesi lâzımdır” $eklinde geriletici ve büyük Türk milletini maazallah 
istiklâlden mahrum bırakmaya matuf sakim bir zihniyetle bu dâva sabote edilmi$ ve 
bugünkü meflûc hale gelmesine saik olmu$tur. 1939 - 1940 senelerinde o zamanki 
Reisicumhura yazdı%ım iki arızanın burada okunmasını ve son defa 12 yıldan beri 
tayyare mektebi müsaadesi almak yolunda lâyenkati devam eden müracaatların ne 
gibi bir mü$külâtla kar$ıla$mı$ oldu%unu nazarı ıttılaınıza arz için huzurunuzda 
okunmasına müsaadelerinizi rica ederim.

Millî e%itim; askerî pilot ve personel yeti$tirme mektebinin bir aynısı olan te-
$ebbüsü $ahsi erbabının kurdu%u tayyare mektebinin mâruz kaldı%ı mü$külât, 30 
seneden beri devam eden ve te$ebbüsü $ahsiyi öldüren zihniyetin henüz berdevam 
oldu%unu göstermeye kâfidir. Bu meselenin Sayın Maarif Vekili Celâl Yardımcı’dan 
sorulmasını ve müsebbiplerinin cezalandırılmasını istiyorum.

Artık ya$ım 68’e varmı$ oldu%undan memleket hayrına millet menfaatine olan 
ferdî te$ebbüslerimi sona erdirmek ve hizmet bakımından bundan sonraki mesai-
mi ömrümün sonuna kadar milletimin umumi hizmetine vakfü tahsis etmek üzere 
bu ve emsali te$kilât ve tesisatımı kapamaya karar vermi$ bulunuyorum.

RE"S — Teferruatı bıraksanız, 20 dakika da bitirmeniz lâzım.

NUR" DEM"RA% (Devamla)— Arkada$lar, !malât Vergisinin haksızlıkları 
kar$ısında izahat verecektim. Fakat zemin ve zaman müsait de%il. Onun için ba$ka 
zamana bırakıyorum.

Sayın arkada$lar, üç sene evvel Amerika’da yaptı%ım tetkikat ve mü$ahedatı-
ma atfen 50 sene evvel Amerika nüfusunun % 87’si ziraatle me$gul iken üç sene 
evvel bu miktar % 16’ya inmi$, istihsalâtın da 18 misli artmı$ oldu%unu mü$ahede 
etmi$tim. Makine ve motor kuvvetinin tekemmülü ile i$siz kalan bu muazzam kit-
leyi Amerika’nın ileri görü$lü idarecileri efsanevi istihsalât yapan $ahsi te$ebbüs 
erbabına büyük imkânlar bah$ederek fabrika kurmaya sevk etmi$, hiçbir kimseyi 
i$siz bırakmamı$, bugün 63,5 milyonluk bir i$çi toplulu%u canlı bir makine halinde 
fabrikalarda çalı$tırılmakta bulunmu$tur. Böylelikle dünyayı yediriyor, giydiriyor, 
mütecavizlerin tecavüzlerini de frenliyor. Bu fabrika ve tesislere ba%lanıp da bittabi 
ziraatle me$gul olmayan bu büyük i$çi ve sanatkâr kitlesinin toprakları ziraatçilerin 
ellerine geçmekle (Bizde bu kadarı olamaz ya) aralarında büyük bir vilâyetimiz kadar 
çiftliklere sahip olanlar tarafından en son sistem ve modern tesisatla hayvanat ye-
ti$tirilmekte ve ziraat yapılmaktadır. Biz, nüfusumuzun % 85’inin ziraatle me$gul 
oldu%unu, köylüyü topra%a ba%lamayı ve topraksız kimse bırakmıyaca%ımızı ifti-



harla söylüyoruz. Bu nispette köylüsü olan millet medeni sayılmaz. Ziraatçilerimizi 
nüfusumuzun % 15 ine indirip randımanı da Amerika’da oldu%u hadde çıkarabilir-
sek o zaman medeni millet sırasına gireriz. Köylümüzü yalnız topra%a ba%lamakla 
kalmıyarak bütün ihtiyaç ve müdafaa vasıtalarımızı kendi özümüzden temin edece-
%imiz fabrika ve tesislerimize de ba%lamalıyız.

Büyük çiftlik sahiplerinin ellerinden arazisinin alınarak topraksız çiftçilere 
azar azar da%ıtılmasından fayda beklenemez. Modern ziraat ve ucuz maliyet ancak 
büyük kapitalle geni$ arazi üzerinde iyi randıman verebilir.

Medeni memleketlerde $ehirlerin, köylerden, $ehirlilerin köylülerden farkı 
yoktur. Ancak nüfusun azlı%ı çoklu%u mevzuubahistir. Köylüler umumiyet itiba-
riyle daha sıhhatli ve daha gürbüzdür. Köylü sınıfının her türlü hayat $artları ve 
medeni ya$ayı$ tarzı varlıklı $ehirlilerinki gibi olmadıkça ve yeknesaklık temin edil-
medikçe bütün bu gayretler beyhudedir.

Cihan piyasasında emsalinin kilosu 16 kuru$a satılan zahireyi köylüden de%il 
30 kuru$a hattâ 60 kuru$a alsak milyonlarca döviz açıkları kar$ısında bocalasak da 
bu tedbirler tesirsiz kalır, muvakkat ve arızidir.

O halde köylerimizin civarında ve münasip manilerinde maden sahalarında 
yukarıda arz etti%im gibi derhal mikroskopla görülebilecek en küçük ihtiyaçtan en 
büyü%e kadar bütün ihtiyaç ve müdafaa vasıtalarımızı en son sistem fabrika ve te-
sislerimizle ve bütün hızımızla yorulmadan, asla fütur getirmeden temine çalı$ma-
lıyız.

RE"S — Vaktiniz dolmu$tur Nuri Bey.

NUR" DEM"RA% (Devamla) — Peki efendim.

RE"S — Ba$ka söz istiyen yok. Mamafih kifayet takrirleri de var.

SERVER SOMUNCUO%LU (Sinob) — Söz istiyorum.

RE"S — Grup adına mı?. Buyurun.

C.H.P. ADINA SERVER SOMUNCUO%LU (Sinob) — Demokrat Parti Gru-
pu adına Sayın Samet A%ao%lu arkada$ımız, muhalefet partisi sözcülerinin Yüksek 
Meclise arz ettikleri fikirler üzerinde tenkidlerini yaparken bazı noktalar üzerinde 
tahsisen durdular.

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

Evvelâ bir noktayı tavzih etmek isterim.

Kendilerinin söylediklerinin mütemadiyen hakikat ve ilmî esaslara dayandı%ı-
nı, ba$kalarının söylediklerini demagojik sayan bir zihniyet delillere dayanmadıkça 
kendi kendini mahkûm eder. O itibarla demagojik mütalâaları ret ve cerhetmek 
iddiası ile çıkan fikirlere iltifat etmek güç olmaktadır. Bizim program hakkında 
nokta-i nazarımızı arz ederken ba$ta (bırakılan zaman içinde) sözümüzden arka-
da$ımız bir istika sezmi$. Hakikaten Mecliste teamül budur. Program okundu%u 



zaman Anayasa, derhal müzakereye geçirilmesini ve Hükümete itimat oyu verilme-
sini gerektirir. Geçen devreden beri ba$lıyan ve belki bilmedi%im evvelki teamüller-
le, muhalefete dü$ünüp tetkik etmek için inceleme imkânı verilmektedir.

AB"D"N POTUO%LU (Eski!ehir) — 1948 de verilmedi,

SERVER SOMUNCUO%LU (Devamla) — Biz uzun zaman verilmemi$ oldu-
%undan dolayı bir $ikâyeti Yüksek Meclise yapmı$ de%iliz. Bu noktayı geçiyorum. O 
sözümüzün ba$ında iktidar partisinin bir seçim beyannamesi ne$retmemi$ oldu-
%unu bir kusur olarak göstermedik. Bendeniz gözleriyle orada taahhüt edilen mü-
$ahhas yollar gösterilebilirdi. Mademki gösterilmemektedir, o takdirde Hükümet 
beyannamesinde bunu beklerdik, dedim. Bunda bir $ikâyet yoktur. Hakikaten se-
çim beyannamesini ne$redip etmemek iktidar partisini, sonra seçmenleri alâkadar 
eder.

MURAD ÂL" ÜLGEN (Afyon Karahisar) — O halde niye söylediniz?

SERVER SOMUNCUO%LU (Devamla) — Affedersiniz. (Gülü"meler)

RE"S — Devam buyurun efendim.

SERVER SOMUNCUO%LU (Devamla) — Samet A%ao%lu arkada$ımız, Cum-
huriyet Halk Partisine $imdiye kadar dü$ünmedi%i bir fikri mal etmekte ve bilhassa 
C.H.P. Meclis Grupunu harekete geçerken dü$ünmedi%i birtakım esaslardan mül-
hem oldu%unu söylemektedir.

Arkada$ımız, Cumhuriyet Halk Partisi mazisinden çekindi%i için 1950’den beri 
ondan bahsettirmemek yolunu aramaktadır; aynı metodu bu sefer de takibetmek-
tedir, diyorlar.

Evvelâ, dü$ünmedi%imiz bir $eyi bize ifade etmesinin do%ru olmadı%ını söy-
liyece%im. Sonra birçok insan toplulukları gibi Cumhuriyet Halk Partisi de tarihin 
içinde akıp gitmektedir. Onun kurulduktan sonra Devlet idaresinde yaptı%ı i$leri, 
muhtelif zamanlar içinde, muhtelif zihniyetlerin Ölçüsüne vurarak tasvip veya red-
deden insanlar çıkabilir. Ve o tek parti idaresinin zaruri kıldı%ı bazı isleri istibdat 
hattâ zulüm sayanlar olabilir. Ama her insan toplulu%unun geçirdi%i tekâmülü ha-
tırlıyacak olursanız Cumhuriyet Halk Partisinin bu memlekette ba$ladı%ı noktadan 
bugünkü noktaya kadar birtakım tekâmüllerle geldi%ini kabul etmek lâzımgelir. 
Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu%u günden beri bu Devlete hizmet etmi$tir. Bu 
memleket bugün dahi idare eden Devlet adamlarının yeti$mesine vesile olmu$tur. 
Mazisinde hakikaten utanılacak bir $ey yoktur. E%er mazisinde utanılacak bir $ey 
var idi ise, e%er bu i$leri yaptı%ı için takbih edilerek cezai müeyyidelere çarptırılma-
sı icabediyordu ise 1950’de iktidara gelen Demokrat Partinin bütün bunları hesaba 
katmak lâzımgelirdi. O sebepledir ki, biz Cumhuriyet Halk Partisini memleketimi-
zin siyasi hayatında rol oynamı$ ve bugün de oynamakta olan bir siyasi te$ekkül 
olarak kabule devam ediyoruz. Ve onun için de yeti$ip kar$ıya geçmi$ arkada$la-
rımızın bugün bize tariz etmelerine gö%üs gererek onların da mazisini müdafaaya 
çalı$ıyoruz. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar) Bu bakımdan nasıl Sayın Samet A%ao%lu, 



rahmetli babasını hatırlıyarak utanmıyorsa, hatırlamak veya hatırlamaktan çeki-
niyorsa, o muhterem $ahsa partisi içinde faaliyet imkânları vermi$ olan C.H.P. yi 
hatırlatmak ve hatırlamaktan biz de katiyen çekinmiyoruz. (Sa!dan, alkı"lar)

NUSRET K"R"$Ç"O%LU (Zonguldak) — Bu günahlar sana a%ır gelir, yalnız 
sana.

ATIF BENDERL"O%LU (Ankara) — Ba$ka söylenecek söz kalmadı.

MURAD ÂL" ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Türk milletini hatırla.

SERVER SOMUNCUO%LU (Devamla) — Arkada$lar, memurlar meselesine 
temas eden muhterem arkada$ım, Herriot’nun bir makalesini ele alarak “Benim 
gibi dü$ünmiyen memurların benimle çalı$maya mecburiyetleri yoktur” sözünü be-
nimsedi%ini ifade ediyorlar. Arkada$lar, bu kaziye münaka$a edilebilir. Ama bunun 
münaka$a zamanı bugün de%ildir. Münaka$a yeri Meclistir.

Ufak bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyorum:

Seçim kanunumuz mevcuttur. Memurlara aday olmak imkânını vermektesiniz. 
Bâzılarına evvelden istifa mecburiyetini tahmil etmektesiniz. Bâzılarına bu mec-
buriyeti yükletmemektesiniz. Bu mecburiyeti yüklemedi%iniz memurlar arasından 
adaylıklarını koyarak siyasi faaliyete tıpkı iktidar partisinden adaylı%ım koyarak se-
çime i$tirak etmi$ olanlar gibi katılanlar bugün iktidar tarafından tecziye edip gibi 
bir hareketle kar$ı kar$ıya gelmektedirler. E%er bu bir ceza ise kanunsuz ceza olmaz. 
Ve evvelden söylemedi%iniz bir hükmü; bilâhara bu hareketinden dolayı bir vatan-
da$ı memur da olsa tatbik edemezsiniz. Bu icraat hukukan tecviz edilemez. Fakat 
benim $ahsan temas edece%im mühim nokta; hakikaten, seçimlere i$tirak edip de, 
elimde mühim sırlar var, bunları söylersem Hükümet mü$kül durumda kalacaktır, 
diyen insanın, memuriyet vazifesi dolayısiyle, böyle bir cezaya müstahak olup ol-
madı%ı noktasını münaka$a etmek de%il, seçim mücadelelerini hakikaten nezih bir 
$ekle sokup, bu memlekette medeni seçim mücadelesi imkânlarını açmaktadır.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Devlet radyosunda küfür et-
mek medeni seçim mücadelesi de%ildir. O mücadelenin ne oldu%unu $imdi anlata-
ca%ım.

SERVER SOMUNCUO%LU (Devamla) — Bu mücadelede iktidar partisinin 
saflarını i$gal eden, Hükümet sandalyelerini i$gal eden zevatla bunlar dı$ında ka-
lan vatanda$lar aynı $ekilde mücadele etmeleri esastır, seçim kanununda bu bakım-
dan açık varsa bunu B.M. Meclisinin ele alması, tashih etmesi, önümüz deki seçim 
mücadeleleri için lâzımdır. Fakat daha bunlar ortada yokken, muhalif arkada$lara 
bir suç i$lemi$ gibi o tedbirleri lâyık görmek, müstahak görmek hakikaten adalet 
fikri ile kabili telif olamaz.

Arkada$lar, plân ve program meselesi hakikaten bizim parti olarak anlayı$ı-
mızda ısrarla üzerinde durdu%umuz bir noktadır. Muhterem Samet A%ao%lu ar-
kada$ımızın fikirleri muhteremdir. Ona kar$ı fikirlerini müdafaa eden insanların 
fikirlerini de muhterem görmek lâzımdır. Burada C.H. Partisinin programına ba%lı 



olu$u bir tenkid mevzuu olamaz. Bizim anlayı$ tarzımız budur. Bizim sistemimiz 
içinde bir hüküm ifade eder. Bunu kabul etmek lâzımdır.

Sayın arkada$ımızın hayat pahalılı%ına temas eden sözlerinde dediler ki: Bu bir 
edebiyat mıdır? Kendileri de çok iyi bilir, zeki bir hatip oldukları için kelime oyunu 
yaptıklarına inanıyorum. Edebiyat sadece anladı%ımız dar manadaki edebiyat de-
%ildir.

!lmî ne$riyatı da böyle adlandırırlar ve bunları meselâ hukuk edebiyatı, siya-
si edebiyat, onun yanında iktisat edebiyatı diye muhtelif isimlerle isimlendirilir. 
Bunu Samet A%ao%lu arkada$ımız gayet iyi bilirler, parlak bir cümle ile bir espriyi 
ifade etmi$ olmak için bu noktayı ele aldı ise ve bu kendisine haz verdiyse bendeniz 
de ba%ı$lıyaca%ım.

Arkada$larım, Petrol Kanunu mevzuunda Samet A%ao%lu arkada$ım bizim par-
ti Ba$kanımızla ihtilâfa dü$tü%ümüzü beyan ettiler. Biz Meclis huzurunda Petrol 
Kanunu hakkında söylenmi$ olan sözleri ve mütalâaları, $artları aynen muhafaza 
etti%imizi beyan ettik. Parti Ba$kanının dı$arda konu$ması bu noktalara dayanmı$ 
olması itibariyle bizden ayrı de%ildir. E%er mütalâalarının ayrı olan noktaları varsa 
beyan ederler; o zaman bu sözleri sarf etti%i beyan edilen Genel Ba$kan da bu kür-
süden lâzımgelen cevabı elbette verirler (Soldan, burada yok sesleri)

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Burada yok ki cevap versin.

SERVER SOMUNCUO%LU (Sinob) — Siz konu$un Sayın Ba$bakan, belki ge-
lirler. Zatı âliniz de toplantının ba$ında yoktunuz. (Sa!dan, alkı"lar)

#imdi arkada$lar, biz seçim meselelerini ve bunlara benzeyen maziye ait me-
seleleri münaka$a ederek Meclisin vaktini almak istemiyoruz. #ahsan, bunun dört 
sene nerelere kadar gitti%ini ve nerelerde bile durmadı%ını ve bütün bunlara mu-
kabil memleketin hiçbir $ey kazanmadı%ını ve Meclisin çok kıymetli zamanlarının 
israf edildi%ini gördüm.(Soldan, siz sebep oldunuz sesleri)

Arkada$lar, müzakere ve münaka$a mü$areket ifade eden fiillerdir, tek taraflı 
olamaz. (Sa!dan, alkı"lar)

Bazan siz, bazan biz sebep olmu$ olabiliriz. #imdi hep beraber bunlara sebep 
olmamaya çalı$alım ve Türk milletinin bizden bekledi%i i$leri bir an evvel ba$arma-
ya çalı$alım (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar).

RE"S — Ba$vekil.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — 
(#iddetli ve sürekli alkı$lar arasında kürsüye geldi)

Muhterem arkada$larım,

Sözlerime, Server Somuncuo%lu’nun Petrol Kanunu mevzuundaki beyanatı 
üzerinde durarak ba$lanmama müsaademizi rica edece%im. Samet A%ao%lu’nun bi-
raz evvel dedi%i gibi, Petrol Kanunu mevzuunda bugün bu kürsüde Hükümet prog-
ramı münasebetiyle türlü iddialar ileri sürülmesinden ve daha evvel son seçimler 



münasebetiyle açılan kampanyanın korkunç denilebilecek bir zihniyetle yürütül-
mü$ olmasından dolayı, hakikaten yüreklerimiz yaralıdır. E%er bu yaramızdan do-
layı biraz kar$ımızda kilere tariz ifade edecek vadilere kadar gidersek, sizlerin bizi 
müsait kar$ılamanızı rica edece%im.

Sevgili arkada$larım,

Samet A%ao%lu, seçimlerde kullanılan takti%in, söylenen sizlerin korkunç oldu-
%umu ifade etti. Seçimler bu bakımdan ele alınarak bir defa daha göz önüne getiri-
lecek ve bu seçiminde söylenenler ve yapılanlar bir kere daha hatırlanacak olursa, 
Samet A%ao%lu’na yerden gö%e kadar hak vermemeye imkân yoktur. Bu mevzuda 
bizi bütün halik efkârının haklı görece%inden eminim Seçim kampanyası müna-
sebetiyle Petrol Kanunu bahsinde meler söylendi%imi biliyorsunuz. Büyük Millet 
Meclisli huzurumda asla söylenemiyecek sözler, Petrol Kanunu münasebetiyle ve 
daha türlü mevzular elle alınmak suretiyle bütün memlekete pervasız ve korkusuz-
ca söylendi. E%er eski devirlerde, düello âdetinin cari oldu%u memlekette olsaydık, 
bu sözleri söyliyen insanlarla siyaset münaka$ası yapmak, demokrasi iklimi içinde 
müzakerelerde bulunmak de%il, fakat yakalarına yapı$ıp düello etmek icabederdi. 
(Soldan, alkı"lar).

Daha dün, seçim kampanyası esnasında memleketin bütün sathında en deni 
sözleri en pervasız bin $ekilde söyliyen birtakım insanların bugün bunları tama-
miyle unutup bu kürsüye çıkmaları ve mânevi iklimden bahse kalkı$maları, maa-
lesef bu insanların yine eski mücadele tarizi arında ısrar ettiklerini ispat eder. Bu 
hakikat üzerinde dikkatle durulamak lâzımgelir. Bizce 2 Mayıs seçimleri, ondan 
evvelki zamanla bugün ba$lamakta olan yeni devreyi keskin bir bıçakla kesip birbi-
rinden ayıran bir büyük hâdisedir Hürriyetlerimizi muhafaza etmek, demokrasiyi 
soysuzla$tırmadan korumak için bunun üzerinde behemehal durmak lâzımdır. De-
mokrasimizi son dört senelik devrede, kendilerinin de itiraf ettikleri gibi, büyük 
bir tecrübeden geçirmi$ken, daha bugünden itibaren Büyük Millet Meclisinin en 
kıymetli zamanlarını yine eski mücadele zihniyeti içinde kaybetmek memleketin 
hayrına olmayacaktır.

Petrol Kanunundan nasıl bahsettiklerini, bu mevzuda neler söylediklerini hep 
hatırlıyoruz Memleketi satıyorlar, dediler. Osmanlılar devrinden ba$lıyarak birçok 
Türk Hükümetleri, zamanlarında millet mallarını satmaya çalı$mı$lardır. Fakat 
memleketi asla (Soldan, alkı"lar) Buna ra%men bizim hakkımızda bu vatanın her 
tarafında, memleketi satıyorlar, denmi$tir. Adana çiftçisinin kar$ısına çıkılarak, 
yirmi dönümden fazla topra%ınız elinizden alınacak, yabancılara, Amerikalılara ve-
rilecek, sözleri söylenmi$tir. Bunları söyliyenler, sonradan kalkıp Devlet radyosun-
dan istifade edelim, demektedirler. Devlet radyosundan nasıl istifade ettiklerini de 
gördük. Bu kifayetsiz, bu ehliyetsiz zihniyetle mi Devlet radyosunu kullanacaklar? 
(Soldan, alkı"lar) Devlet radyosundan Devlet tahkir edilmi$, Devleti temsil eden-
ler en a%ır hakaretlere mâruz bırakılmı$tır. Bir Devleti idare edenler, vatanda$ların 
büyük ekseriyetinin itimadiyle i$ ba$ına gelmi$ olanlar, ecnebiler nezdinde Devleti 
temsil eyliyenler, bu memleketin yüksek menfaatlerini müdafaa vazifesini henüz 



omuzlarında ta$ıyanlar, radyoda bu derece a%ır hakaretlere mâruz bırakılamaz. 
Devlet radyosunu, $ayet müsaade ve tasvibedecek olursanız, parti mücadeleleri 
dı$ına çıkarmak, seçim kampanyasında hiçbir partiyi ondan istifade ettirmemek 
icabeder.

Muhterem arkada$larım,

Seçimleri bir psikoz havası içinde cereyan ettirmek için tedbirler aldılar, seçim-
leri kazanıyoruz, i$te iktidara geliyoruz dediler, yer yer Devlet memurlarını teh-
dideden hilelere giri$tiler. Sizlerden hiçbiriniz, iktidara geldi%imiz zaman Devlet 
memurlarının veyahut her hangi bir vatanda$ın burnunu kanataca%ız, dediniz mi? 
Diyebilir misiniz? Tehdidedici tedbirler aldınız mı? Alabilir misiniz? Hayır. Fakat 
onlar böyle konu$tular, iktidara gelecekleri için her kesin onlardan korkmasını is-
tediler ve bu korkuyu istismar yol iyi e iktidara gelmeyi tedbirlerinin ba$ında ele 
aldılar. (Bravo sesleri) Bunun tesiri olmadı da de%il.

#imdi ise adalet mensuplarına, Devlet memurlarına baskı yaptı%ımızı söy-
lüyorlar. Nerede baskı yapmı$ız? Bilâkis, bu seçimlerde iktidarımız, bunların bir 
kısmının türlü baskısına mâruz kalmı$tır. (Soldan, "iddetli alkı"lar.) biz, birtakım 
$ekillerim, kalıpların ve korkulukların tehdidi altında hakikatleri oldu%u gibi ko-
nu$maktan çekinecek insanlar de%iliz. (Soldan, bravo sesleri) Bu cemiyetin mesele-
lerini ve i$lerini, oldu%u gibi huzurunuza getirmek suretiyle halletmenin mümkün 
bulundu%una kaniyiz. Onun için açıkça konu$uyorum ve adalet mensubuna, Devlet 
memuruna baskı bahsinde bir misal veriyorum: Ankara’da bir A%ır ceza mahkeme-
sinde birisi reis olmak üzere üç azasının türlü dâvada kasıtlı ve tarafgir kararlar 
vermi$ oldu%u ortadadır. Bir gün birisi kalkmı$, bir partiye, milletin büyük ekseri-
yetiyle i$ ba$ına gelmi$ olan bir iktidara çete demi$, onlar da “bu hakaret de%ildir” 
diye affetmi$lerdir. Vaktaki seçimler gelmi$, bu üç hâkim, kisvelerini atmı$ ve Halk 
Partisinin kazanaca%ını umdu%u bir bölgede Halk Partisinin namzedi olarak kar-
$ımıza çıkmı$tır. Adalet bu mudur? Adalet mensuplarının tarafsız karakteri haiz 
olması bu mudur, arkada$lar? (Soldan, bravo sesleri)

#imdi de bunlar adalet mensubudur, haklarında a%zını açmıyacaksın, konu$-
mıyacaksın, çünkü baskı olur, diyorlar. Hayır muhterem arkada$larım. Her $ey, 
adalet ve ötesi, Büyük Millet Meclisinin yüksek huzurunda konu$ulabilir. Nihayet 
bunlar hakkında kanunlar yapabilecek olan, Yüksek Heyetinizdir. (Soldan, bravo 
sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada$larım,

#imdi plân meselesine geliyorum. Bu memleket plânsız, programsız idare edi-
liyor, diyorlar. Bunlar, yuvarlak lâflardır. Bu $ekilde konu$anlar bu kürsüye gelip 
memleket idaresinin hangi noktada plânsız oldu%unu söylesinler, ben konu$maya 
hazırım. E%er sözlerini kuvvetli delillerle, hattâ her hangi neviden bir delille teyit ve 
takviye etmi$ olsalar, kendisinin burada müdafaa etti%i prensibe göre bu bir dema-
goji de%ildir, derdim. Fakat bütün sözleri delilsiz oldu%una göre, bunlara pervasızca 
tamamen demagojidir, denebilir. Plansızlı%ın, programsızlı%ın nerede oldu%u çıkıp 



burada izah edilmelidir. Meselâ sizin çimento fabrikalarınız $u sebepten dolayı faz-
ladır, bunları niçin böyle plânsız yapıyorsunuz, demeli idiler. Bu%day i$i plânsızdır, 
bunun bozuk tarafları $unlardır, diye konu$malı idiler. Fakat böyle yapılmıyor ve 
plânsız, programsız, metotsuz, sistemsiz gibi birtakım yarı alafranga, yarı modern 
kelimeler arka arkaya sıralanmakla iktifa ediliyor.

#unu da belirtmek yerinde olur ki, plânsız i$ yaptı%ımızı söyliyenler, hiçbir i$ 
yapmadı%ımızı iddia eden aynı insanlardır. Onlarca yapılan bir i$ olmadı%ına göre 
bunun plânlı veya plansızlı%ı nasıl bahis mevzuu edilebilir, anlıyamıyoruz. !ktidara 
geldikleri zaman i$lere bıraktıkları yerden ba$lıyacaklarını ilân edenlerin plândan, 
programdan bahsetmeleri hakikaten zevaitten olur. Onlara göre, bizim gibi plânı 
reddeden insanlar olurmu$, kendileri ise plân fikrine ba%lı olan insanlarmı$. E%er 
bu memleketin kaderi onların plânlılı%ı yüzünden kendi devirlerindeki “gibi 20 
sene oldu%u yerde kalmı$sa ve kendi zuumlarınca bizim plansızlı%ımız yüzünden 
dört sene içinde $u noktaya varmı$sa, o plân kahrolsun, bu plansızlık mübarek ol-
sun. ($iddetli alkı"lar) Muhterem arkada$larım, Onlara kendimizi nasıl mazur ve 
makbul gösterelim, bilemiyoruz. Bunun imkânı yoktur”. Bir taraftan maziden bah-
setme derler, di%er taraftan da kendileri maziden bahsederler. Onlar bu mevzular-
da gö%üslerini gere gere de%il de mazileri ile mütenasip bir hal içinde söz söyleseler, 
kimsenin bir $ey diyece%i yoktur. Ama kendileri bu tarzda devam ettikçe, biz de 
ebediyen mazilerini yüzlerine çarpmaktan vazgeçmiyece%iz. (Bravo sesleri, alkı"lar) 
Kendileri bu tarzda konu$urken, bizim de mazimizi, aralarında geçen afazimizi mü-
dafaa etmi$ oluyorlarmı$. Çok âlicenaplık ederler. Fakat bıraksınlar, kendimizi biz 
müdafaa edelim. Yeter ki hâdiseleri ters göstermesinler.

Onların hâdiseleri daima ters ve iki taraflı göstermelerine bir ba$ka misal de, 
Af Kanunu mevzuunda bulunmaktadır. Bir taraftan, 1950 de iktidara geldi%iniz 
zaman niçin bizi mahkemeye vermediniz, derler. Öte taraftan da, 1950 de Af Kanu-
nu bizim bizzat kendimiz için çıkarmı$ oldu%umuzu iddia ederler. Demagojinin bu 
neviden âdisi hiç görülmemi$tir. Hakikatların, millet huzurunda bu ve buna benzer 
di%er mevzularda bu derece tahrife çalı$ılmasına ne demokrasi edebiyatında, ne de 
demokrasi tarihimde rastlamak kabil de%ildir. Bu memlekette mesuliyetti vazifeler 
almı$ ya$lı ba$lı insanların hakikatlarla bu kadar tezat halinde olan bu gibi sözleri 
hâlâ kulaklarımızda çınlıyor. Bunları i$ittikçe ve dinledikçe onların namı hesabına 
sıkılıyorum, eza duyuyorum. Demek ki onlarca milleti kandırmak için her $ey mu-
bahtır.

Yeter ki bir defa küheylanın sırtına atlıyabilsinler.

Bir taraf maziye dokunma derken, di%er tarafın kendisi maziye dokunmakta-
dır. Böyle bir tabiyenin kar$ısındayız. Ne yapalım? Hakikat $udur ki, 1945 te, 1948 
veya 1949 da söylenen sözleri, tatbika konulması ileri sürülen i$leri, iklim ve $artlar 
büsbütün de%i$tikten sonra, bugün, ortaya atmanın manası yoktur. 1946 seçimle-
rinde, demokrasi $öyle olur, $öyle yapılması lâzımdır, demi$iz ama $imdi vaziyet 
böyle de%ilmi$. 1946 senesinde nasıl bir siyasi $ekavetin tatbik edildi%i, o günün 
$artlarının ne oldu%u malûmdur. Bu memlekete demokrasinin girmesi mevzuunda 



en küçük bir ümit dahi mevcut olmadı%ı zamanlarda ileri sürülen fikirler ve müca-
dele usulleri ile daha dün millî irade ile ve kahir bir ekseriyetle bu Meclise gelmi$ 
bir iktidarın kar$ısında konu$manın metodları elbette ba$ka olması lâzımdır. Fakat 
onlar eshabı keyf gibi uykuya dalmı$, kendilerini hâlâ 1946 da zannetmektedirler.

O zamanki iktidarın elinde muhalefetin, ba$ına indirecek keskin satırları vardı 
ve bunlar, Devlet memurlarının elinde idi. Halbuki bu sefer, aksine olarak, memur 
yer yer iktidarın aleyhine kıyam etmi$tir. Memurların çok az bir kısmından bahse-
diyorum. E%er daha geni$ mikyasta olsaydı, elbette onun da çaresini bulurdunuz. 
Çünkü sizin için çaresi olmıyan $ey yoktur. Fakat sırf bu hal, bizim hürriyeti ne 
derecede ileri bir $ekilde kullandı%ımızı göstermeye kâfidir. 1950 de iktidara gel-
dikten sonra da bize valileri, adalet mensuplarını ve hâkimleri de%i$tiriyorsunuz, 
demi$lerdi. Listeleri çıkardık. !ktidar de%i$mesine ra%men bizim yaptı%ımız nakil 
ve tahvillerin, onların son seçim senesinde yaptıkları de%i$ikli%in yarısı kadar bile 
olmadı%ı anla$ıldı. Biz, Devlet memurlarına o derece rahim ve $efkatle muamele et-
tik, kendilerinin çeyrek asır nasıl bir manevi tazyik altında bırakıldıklarını, istibda-
da âlet olmalarının yegâne sebebinin bunu te$kil etti%ini biliyoruz. Bunu Hükümet 
programımızda da söyledik. O günden bu güne Devlet memurlarımızın demokrasi 
anlayı$ı sahasında katettikleri muazzam mesafeyi memleket ve Devlet için sevinç 
verici bir hâdise olarak kayıt ve tesbit ettik. Bütün bunları söylendikten sonra, öte 
taraftan, birtakım memurların hakikaten Devlet memuriyeti sıfatına yakı$mayacak 
$ekilde hareketleri bütün milletin gözü önünde cereyan etmi$ iken ve bazı adalet 
mensuplarının hakikaten adalet ruhuna uymıyacak $ekilde hareketleri herkesçe 
malûm iken, bunları da söylemekten çekinecek de%iliz. Bizler, bütün bunları bu-
rada en ince teferruatına kadar konu$up tedbirini bulacak insanlarız. Aksini dü$ü-
nürlerse hüsrana kapılırlar. Bıraksınlar, Bu meselenin de $efkat, merhamet, bilim 
ve dikkat içinde, memleket hayrına olarak halli yolunu bulalım. Kalkıp ta Devlet 
memuru ile Devletin organı olan Hükümet arasına girmek ve bunların aralarını 
açmaya çalı$mak suretiyle yarın kendi menfaat !lerine bunu da istismar etmenin 
tohumlarım bugünden atmaya ba$lamasınlar.

Sizlere bu bahiste bir misal vereyim: Bir Devlet memuru vekilinin yanına giri-
yor, onunla konu$uyor. Bu konu$ma kendisini tatmin etmiyor. Bunun üzerine çıkıp 
falan gazeteye gidiyor ve $antaja ba$lıyor. Orası, âsi memurların veyahut da vazi-
felini ifa etmedi%i için her hangi bir haklı muameleye tâbi tutulanların ilticagâhı 
mıdır? Orası, arzuhal verilecek yer midir? Devletin kanunları yok mudur? Haksız-
lı%a u%rıyan bir memurun, Devletin kanunlarına sı%ınarak hakkını arama yolları 
kapanmı$ mıdır? Bir Devlet #ûrası mevcut de%il midir? Fakat orasını be%enmiyor, 
solu%u do%ruca falan gazetede alıyor ve $antaja ba$lıyor.

Ordu nasıl politikaya karı$mıyorsa, memleketin asla hayrına olmıyacak bu du-
rumunu da önüne geçece%iz. Devlet memuru mebus olmak isterken muayyen bir 
riski üzenine alması lâzımgelir. Bunların hepsi için dü$ündü%ümüz tedbirleri hu-
zurunuza getirece%iz. Ta ki, demokrasimizin zedelenmeden yürümesi mümkün ve 
mukadder olsun.



Muhterem arkada$larım;

Kendileri, ayrıcı mütemadiyen demokratik teamüllerden de bahsederler. Hal-
buki biziz at kendilerinin bu teamülleri nerelere kadar getirdikleri malûmdur. Bura-
da, Büyük Millet Meclisine tahkiramız nümayi$lerle salondan çıkıp dı$arı gitmeleri, 
Meclisin huzurunda ona hakaret etmeleri henüz hatırlardadır. Dı$arda iktidara ge-
lece%iz, o zaman göreceksiniz tarzındaki tehditleri de malûmdur. #imdi ise, 1950 yi 
1954 te bir kere daha aynen tatbika koymak istemektedirler. Bu memleketimiz için 
katiyen do%ru olmaz. Kendilerinden de istirham ediyorum, bu yolda yürümeyi, bu 
tarzda bir istikbali onlar da arzu etmesinler. Çünkü bu, memleketin lehine olmadı%ı 
gibi, demokratik rejimin de asla lehine ve menfaatine de%ildir.

Bu arada yeni bir seçim yapılmı$ oldu%unu da unutmamalıdır. Bu seçimlerden 
sonra, sanki aradan yıllar geçmi$ gibi hareket ediyorlar. Halbuki burada bugün ko-
nu$ulan bütün sözler, be$ kat daha a%ır olmak üzere, on kat daha keskin bir $ekilde 
bütün vatan sathına yayıldı, bütün vatanda$lara söylendi ve bunun üzerine seçim-
lere gidildi. Seçimlerin bir kerameti, dört senede bir seçim yapılmasının bir fazilet, 
bir meziyeti vardır. Bu fazilet ve bu meziyet kanaatimce $u olmak lâzımgelir: Za-
manla bir takım dâvalar tekasüf eder, birtakım çatı$malar had bir devreye girebilir. 
Seçimler neticesinde millet iradesinin tecellisi bunların ço%undun tasfiye edilmesi-
ni temin eder.

Fakat bugün görüyorsunuz ki onlarda böyle bir intibah yoktur. Hâlâ aynı inat-
la mütemadiyen aynı nokta üzerindedirler. Halbuki, bu milletini tatmin edilmesi 
gereken birçok ihtiyaçları, bu memleketin güdülmesi icabeden birçok menfaatleri, 
giderilmesi lâzımgelen birçok ıstırapları varıdır. Ama onlar buralarda de%ildirler.

Muhterem arkada$larım,

Onların tutturdukları bir dâva da pahalılıktır. Bu mevzuda da hiçbir delil göste-
rilmeden kuru iddialarda bulunurlar. Pahalılıktan ne kaydettiklerini ifade etmezler. 
Yalnız aile babası, aile reisi mustariptir, derler. Bu memleketin çehre sinide ıstırap 
çeken bir hal, bu memlekette dünden daha kötü bir çehre görüyor musunuz, arka-
da$lar? Bu memleket, 1950’dekinin iki mislini istihlâk etmektedir. !ki misli pirinç, 
iki misli $eker yemekte, dört misli çimento istihlâk etmektedir. Ondan sonra da pa-
halılık var, derler. Pahalılık, hayat sıkıntısı demektir. Hayat sıkıntısı ise, az istihlâk 
manasına gelir. Bu nokta üzerinde fikirlerini izah etsinler. Hayat pahalılı%ının tari-
fimden ba$lamak suretiyle bunun mevcudiyetini ilmî metalarla ispat ettikleri tak-
dirde, kendilerini tebrik edece%im ve gel beraber bunun çehresini dü$ünelim, diye-
ce%im. Fakat yaptıkları demagojiden ibarettir, Bu mutena liderlerinin a%zından, bu 
memleket hayat pahalılı%ının ne oldu%u ve varı$a nasıl giderilece%i hakkında bir tek 
cümle i$itmemi$tir.

Muhterem arkada$larım,

Anayasanın tadili meselesine de temas edeyim: Anayasayı ve onun tadilini biz-
ler dü$ündük. Fakat Anayasa tadili yapaca%ız dedi%imiz takdirde, Hükümet Anaya-
sa tadilini teklif etmi$ olur. Halbuki Anayasa tadili bir usule tâbidir. Bunu dü$ün-



dü%ümüz için tadili Yüksek Meclisini salâhiyetleri dâhilinde telâkki ettik. Yüksek 
Meclis, bunu arzu etti%i takdirde yapabilir. Bizim, bir Hükümet programın olanak 
böyle bu $ey ileri sürtmemiz do%ru olmaz. E%er vaktiyle böyle yapmı$sak hata et-
mi$ oldu%umuza kaniyiz, yoksa bu Anayasa tadilâtını yapmıyaca%ız demek de%ildir. 
(Bravo sesleri, alkı"lar).

Muhterem arkada$larım,

E%er ben kendilerinin yerimde olsaydım, yeni seçimler yapıldıktan ve büyük 
neticeler ortaya çıktıktan sonra, bu kadar kuvvetli bir ekseriyetle tekrar i$ ba$ıma 
gelmi$ olanı bir Hükümete bir miktar daha kredi verirdim. Üç be$ ay daha beklen-
dim. !yi olamayan tatbikat ortaya çıktı%ı zaman, do%ru yola getirmek için bunla-
rı sükûnet ve sekinetle, hattâ hilim ve mülâyemetle tenkid ederdim. Ve ancak o 
zaman memlekete bir hizmette bulunmu$ olurdum. Çünkü mazideki tatbikat çok 
kötü olmu$tur. Bilhassa bu son seçimlerde her $eylerini ortaya dökmü$ler, dört 
senelik çalı$malarını da toptan ipotek eden bir seçim kampanyası açmı$lardır. En 
söylenmiyecek sözlerle bir seçim mücadelesi yapmak suretiyle, tıpkı bir kumarba-
zın nesi var nesi yoksa hepsini bir darbeye kar$ı ileri sürmesi kabilinden, yalnız 
mazilerini tamamiyle tüketmekle kalmamı$lar, istikbaldeki siyasi mücadele hakla-
rını dahi manen harcamı$lardır. (Alkı"lar) Temellerini atmı$ oldu%umuz fabrikalar 
yarın yapıldı%ı zaman ne diyeceklerdir? Yalandır dedikleri Giresun limanı, Mersin 
limanı i$letmeye ba$ladı%ı zaman ne yapacaklardır? Millet, onları bu yalanlariyle 
iflâs ettirmi$tir.

Muhterem arkada$larım,

Hükümetin getirmi$ oldu%u programdaki iktisadi ve malî kısımlar malûmdur. 
Yeni olarak mâruzâtımız, iç rejim ve demokrasinin tekâmül ettirilmesi bakımında-
dır. E%er kendileri de vicdanları ile ba$ ba$a kalarak bir nefis muhasebesi yapacak 
olurlarsa, demokrasinin tekâmül ettirilmesi bakımından muhalefete dü$en a%ır va-
zife ve mesuliyetler bulundu%unu kabul etmekten kaçamamazlar.

Bu devrin farikası olarak, iktisadi ve malî politikamız eskisi gibi devam edecek-
tir. Çünkü bu sahadaki inki$aflara yol açılmı$tır. !ç rejim bahsinde ise niyetimiz, iki 
Mayıs seçimlerinin manasına uymak $artiyle partilerarası münasebetlere yeni bir 
veçhe vermekten ibarettir. Fakat görüyorsunuz ki böylesine yapılan ve yapılmakta 
hâlâ devam edilen bir muhalefet kar$ısında ve bugünkü $artlar altında partilerarası 
münasebetlerden bahsetmek fuzulidir. Onların ancak riayetine mecbur oldu%umuz 
kanuni haklarını tanıyoruz. Fakat sizin bütün mukaddesatınıza söven bir partiyi 
bunun ötesinde tanımaya bu $ekilde mücadele yapanlarla münasebette bulunmaya 
insanlık haysiyeti mânidir. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar) Onlar bu tabiyelerinden 
vazgeçmedikçe veyahut ba$larındakileri de%i$tirmedikçe, onları kanuni mecburi-
yetler dı$ında ba$kaca tanımamıza imkân mevcut de%ildir. E%er muhalefet, iktidar-
la beraber yepyeni bir devreye bütün icaplariyle ba$lamak istiyorsa ya kusurlarını 
itiraf etmesi yahutta partilerinin bu kimseler tarafından temsil ettirilmemesinin 
tedbirlerini araması lâzımgelir. (Soldan alkı"lar)



RE"S — Ba$ka söz istiyen yok. Hükümet programını açık reylerinize arz ediyo-
rum. Beyaz tasvip; kırmızı ret; ye$il müstenkiftir.

Seçim bölgesini çekiyorum; efendim: !stanbul.

(!stanbul intihap dairesinden ba$lamak üzere reyler toplandı).

RE"S — Rey veren arkada$ların ayrılmamalarını rica ediyorum.

Rey vermiyen arkada$ var mı? Rey verme muamelesi bitmi$tir efendim. Reyle-
rin neticesini arz ediyorum: !stanbul Mebusu Adnan Menderes’in kurdu%u Hükü-
met hakkında 520 arkada$ reylerini istimal etmi$lerdir. 27 ret, 2 müstenkife kar$ı 
491 reyle Büyük Meclis Hükümete itimadını beyan etmi$tir. (Soldan, bravo sesleri, 
sürekli, "iddetli alkı"lar) .

RE"S — Buyurun Ba$vekil.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Çok muhterem, arkada$la-
rım; itimadınızın devam etti%i müddetçe sizlere lâyık olmak ve itimadınızın yerine 
masruf bulundu%unu ispat etmek hususunda hiçbir gayret ve hiçbir dikkati esirge-
meden çalı$aca%ımızı yüksek huzurunuzda arz ederken gerek naçiz $ahsım adına, 
gerekse te$kil etti%imiz Hükümetin âzalarının ayrı ayrı her biri adına derin $ükran-
larımızı ve en derin saygılarımızı arz eyleriz. (Soldan, sürekli alkı"lar).

RE"S — 28 Mayıs Cuma günü saat 15’te toplanmak üzere celseyi kapatıyorum.
Kapanma saati: 19.05
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Mümtaz Faik Fenik, Abdullah Gediko%lu, Zafer Gökçer, Necmi !nanç, Seyfi 
Kurtbek, #eref Kâmil Mengü, Talât Vasfı Öz, Fuad Seyhun, Mümtaz Tarhan, 
Âliye Temuçin, Hazım Türegün, Fuad Zincirkıran

ANTALYA
Kenan Akmanlar, Fatin Dalaman, Enver Karan, Attilâ Konuk, Asım Okur, 
Burhanettin Onat, Ahmet Tekelio%lu, Ahmet Toku$

AYDIN
Necati Çelim, Namık Gedik, Nail Geveci, Nihat !yriboz, Etem Menderes, A. 
Baki Ökdem, Zühtü Uray, Cevat Ülkü



BALIKES"R
Vacid Asena, Esat Budako%lu, Mekki Said Esen, Enver Güreli, Mücteba I$tın, 
Halil !mre, Arif Kalıpsızo%lu, Ahmet Karagür, Ahmet Kocabıyıko%lu, Yahya 
Pelvan, M. Halûk Timurta$, Muharrem Tunçay, Sırrı Yırcalı, Sıtkı Yırcalı

B"LEC"K 
!smail Selçuk Çakıro%lu, #evki Hasırcı, Talât Oran, Yümnü Üresin

B"NGÖL 
Necati Aras, Sait Göker, Ekrem Yıldız

B"TL"S 
Nusrettin Barut, Selâhattin !nan

BOLU
Re$at Ak$emsettino%lu, Selâhattin Baysal, Fahri Belen, Mithat Dayıo%lu, !hsan 
Gülez, Ahmet Hatı, Lûtfi O%ultürk

BURDUR 
Fethi Çelikba$, Hüseyin Çimen, Behçet Kayaalp, Mehmet Özbey

BURSA
Raif Aybar, Sabahattin Çıracıo%lu, Selim Ragıp Emeç, Müfit Erkuyumcu, Agâh 
Erozan, Sadettin Karacabey, Hulusi Köymen, !brahim Öktem, Halûk #aman, 
Kenan Yılmaz, Ali Ferruh Yücel, Baha Cemal Za%ra

ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal, Bedi Enüstün, Emin Kalafat, Safaeddin Karanakçı, 
!hsan Karasio%lu, Servet Sezgin, Nuri Togay, Fatin Rü$tü Zorlu

ÇANKIRI
Tahir Akman, !brahim Aydın, Celâl Boynuk, Kenan Çı%man, Asım Emrem, 
Tahsin Uygur

ÇORUH 
Mecit Bumin, Hilmi Çeltikçio%lu, Ya$ar Gümü$el, Muzaffer Önal, Zihni Ural

ÇORUM
Sedat Baran, Kemal Bibero%lu, Yakup Gürsel, #evki Gürses, Ali Rıza Kılıçkale, 
Baha Kolda$, Cevat Köstekçi, Hüseyin Ortakcıo%lu, Kemâl Terzio%lu

DEN"ZL"
Baha Ak$it, Ali Çobano%lu, Mustafa Gülcügil, !smail Hadımlıo%lu, Ali Rıza 
Karaca, Mehmet Karasan, Osman Ongan, A. Hamdi Sancar, Refet Tavaslıo%lu

D"YARBAKIR
Fikri Arı%, Yusuf Azizo%lu, Mustafa Ekinci, Ragıp Karaosmano%lu, Eyüp #ahin, 
ihsan Hamid Ti%rel, Halil Turgut, Mehmet Hüsrev Ünal



ED"RNE
Mehmet Enginün, Cemal Köprülü, Hasan Maksudo%lu, Rükneddin Nasuhio%lu, 
Sabahattin Parsoy, Kemal Ya$ınkılıç
ELÂZI%
Suphi Ergene, Hüsnü Göktu%, Ömer Faruk Sanaç, Selâhattin Toker, Mehmet 
#evki Yazman
ERZ"NCAN 
Sadık Perinçek, Mustafa Rahmi Sanalan, Tevfik #enocak, Veysel Varol
ERZURUM
!shak Avni Akda%, Rıfkı Salim Burçak, Zeki Çavu$o%lu, Bahadır Dülger, 
Sabri Erduman, #evki Erker, Abdülkadir Eryurt, Hâmid #evket !nce, Hasan 
Numano%lu, Cemil Önder, Rıza Topcuo%lu, Esat Tuncel
ESK"$EH"R
Muhtar Ba$kurt, Salih Fuad Keçeci, Hasan Polatkan, Abidin Potuo%lu, !smail 
Sayın, Hicri Sezen, Kemal Zeytino%lu
GAZ"ANTEB
Abdülkadir Atik, Ekrem Cenani, !hsan Dai, Samih !nal, Süleyman Kuranel, Ali 
Ocak, Cevdet San, Salâhattin Ünlü
G"RESUN
Hamdi Bozba%, Ali Naci Duyduk, Hayrettin Erkmen, Tahsin !nanç, Abdullah 
!zmen, Do%an Köymen, Mazhar #ener, Adnan Tüfekcio%lu
GÜMÜ$ANE
Zeki Ba$a%, !smail Hakkı Baykal, Ekrem Ocaklı, Sabri Özcan San, Halis 
Tokdemir, Halit Zarbun
HAKKÂR" 
Übeydullah Seven
HATAY
A. Feyzi Atahan, Ali Muhsin Bereketo%lu, Abdullah Cilli, #ekip !nal, A. Mithat 
Kuseyrio%lu, #emsettin Mursalo%lu, Celâl Ramazano%lu, #evket Sarıcalı
"ÇEL
Rü$tü Çetin, Yakup Çukuro%lu, Hüseyin Fırat, !brahim Gürgen, Refik Koraltan, 
Hidayet Sinano%lu, Mehmet Ünal
"SPARTA 
!rfan Aksu, Said Bilgiç, Kemal Demiralay, Tahsin Tola, Zühtü Hilmi Velibe$e
"STANBUL
Necmi Ate$, Nazim Bezmen, Ali Fuad Cebesoy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Seyfi 
Gögen, Aleksandros Hacopulos, Hadi Hüsman, Lûtfi Kırdar, Ziya Köktürk, 



Fuad Köprülü, Naci Kurt, Adnan Menderes, Nadir Nadi, Emin Onat, Mükerrem 
Sarol, Nizamettin Âli Sav, Hanri Soriano, Zeki Rıza Sporel, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, Zakar Tarver, Füruzan Tekil, Nazlı Tlabar, Ahmet Topçu, Celâl 
Türkgeldi, Fahrettin Ula$, Nuri Yamut, Tahsin Yazıcı

"ZM"R
Abdullah Aker, Mehmet Aldemir, Nebil Sadi Altu%, Pertev Arat, Cihad Baban, 
Muzaffer Balaban, Behzat Bilgin, Muammer Çavu$o%lu, Sadık Giz, Arif 
Güngören, Necdet !ncekara, Osman Kapani, Rauf Onursal, Halûk Ökeren, 
Nuriye Pınar, Mehmet Ali Sebük, !lhan Sipahio%lu, Abidin Tekön, Behçet Uz

KASTAMONU
Basri Akta$, Nâzım Batur, Süleyman Ça%lar, Hilmi Dura, Salim Esen, Muzaffer 
Ku$akçıo%lu, Muzaffer Âli Mühto, Nazifi #erif Nabel, Ali Muzaffer Tanöver, 
Ziya Termen

KAYSER"
Fikri Apaydın, Osman Nuri Deniz, Emin Develio%lu, Kâmil Günde$, Servet 
Hacıpa$ao%lu, !brahim Kirazo%lu, Hakkı Kurmel, Ömer Mart

KIRKLAREL" 
#efik Bakay, M. Ali Ceylân, Mahmut Erbil, Fikret Filiz, Hüsnü Yaman

KOCAEL"
Nüzhet Akın, Ekrem Alican, Ziya Atı%, Hamdi Ba$ak, Selâmi Dinçer, Sefer 
Göksel, Turan Güne$, Kâzım Meriç, Cemal Tüzün, Nüzhet Unat, Sadettin Yalım

KONYA
Abdurrahman Fahri A%ao%lu, Hamdi Ragıp Atademir, Hidayet Aydıner, 
Mustafa Ba%rıaçık, Tevfik Fikret Baran, Remzi Birand, Sıtkı Salim Burçak, Abdi 
Çilingir, Ziyad Ebüzziya, Reyhan Gökmeno%lu, Muhittin Güzelkılınç, Mekki 
Keskin, Ahmet Koyuncu, Tarık Kozbek, Muammer Obuz, Himmet Ölçmen, M. 
Rü$tü Özal, Halil Özyörük, Sabahattin Sönmez

KÜTAHYA
Ali Galip Bubik, Ahmet !hsan Gürsoy, Ahmet Kavuncu, Süleyman Süruri 
Nasuho%lu, Osman Özbilen, ihsan #erif Özgen, Nihat Haluk Pepeyi, !smail 
Hakkı Veral

MAN"SA
Samet A%ao%lu, Yunus Muammer Alakant, Hikmet Bayur, Hayri Büke, Semi 
Ergin, Adnan Karaosmano%lu, Melih Koçer, Nafiz Körez, Muzaffer Kurbano%lu, 
Sudi Mıhçıo%lu, Muhlis Tümay

MARA$
Abdullah Aytemiz, Ahmet Bozda%, Ahmet Kado%lu, Mahmut Karaküçük, 
Nedim Ökmen, Remzi Öksüz, Mazhar Özsoy



MARD"N
Etem Aybar, Abdürrahman Bayar, Bahattin Erdem, Abdülkadir Kalav, Cevdet 
Öztürk, Halim #atana, Re$it Kemal Timuro%lu

MU%LA
Turan Akarca, Yavuz Ba$er, Zeyyat Mandalinci, Nuri Özsan, Nâtık Poyrazo%lu, 
Akif Sarıo%lu

MU$ 
#emsi A%ao%lu, #efik Ça%layan, Gıyasettin Emre

N"%DE
Ali Ulvi Arıkan, Sadettin Ertur, Hüseyin Avni Göktürk, Ahmed Nuri Kadıo%lu, 
Cavit Kavurmacıo%lu, Hasan Hayati Ülkün, Hüseyin Ülkü, Zihni Üner

ORDU
Refet Aksoy, Bekir Baykal, Mehmet Cemil Bengü, Feyzi Boztepe, Fazıl Erim, 
Fazlı Ertekin, Sabri !$bakan, Selâhattin Orhon, Memi$ Yazıcı

R"ZE
Hüseyin Agun, !zzet Akçal, Kemal Balta, Osman Kavrako%lu, Mehmet Fahri 
Mete, Ahmet Morgil

SAMSUN
Ekrem Anıt, Salim Çono%lu, Abdullah Eker, Rahmi Ozan Gümü$o%lu, Ömer 
Güri$, Tevfik !leri, Abdullah Kele$o%lu, Muhittin Özkefeli, Hamdi Tekay, Ferid 
Tüzel, #ükrü Uluçay, Hâdi Üzer

SEYHAN
Mustafa Akçalı, Zahit Akda%, Sedat Barı, Enver Batumlu, Ahmet Kınık, Cavid 
Oral, Salim Serçe, Lûtfi Sezgin, Sinan Tekelio%lu, Nurullah !hsan Tolon, Ahmet 
Topalo%lu, !smet Uslu, Mehmet Ünaldı

S""RD 
Suat Bedük, Baki Erden, Veysi Oran, Mehmet Daim Süalp

S"VAS
Hüseyin Çitil, Ercüment Damalı, Abdurrahman Do%ruyol, #evki Ecevit, Etem 
Erdinç, Nurettin Ertürk, Kâzım Oskay, Rifat Öçten, Bahattin Örnekol, Ahmet 
Özel, M. Nurettin Turgay, Memduh Turhan, Hüseyin Yüksel

TEK"RDA%
!smail Hakkı Akyüz, Ferid Alpiskender, Necmi Arman, Zeki Erataman, Fethi 
Mahramlı, Samim Yücedere

TOKAD
!hsan Baç, Hulusi Bozbeyo%lu, Selâhattin Gülüt, Ahmet Gürkan, Osman 
Hacıbalo%lu, Hasan Kangal, Ömer Sunar, Mehmet #ahin, Yusuf Ulusoy



TRABZON
Halit A%ano%lu, Sabri Dilek, Mahmut Golo%lu, Muzaffer Haruno%lu, Süleyman 
Fehmi Kalaycıo%lu, Selâhattin Karayavuz, Emrullah Nutku, Sami Orberk, 
Pertev Sanaç, !smail #ener, Mustafa Re$it Tarakçıo%lu, Osman Turan

TUNCEL" 
Bahri Turgut Okaygün

URFA
Feridun Ayalp, Feridun Ergin, Mehmet Hatibo%lu, Hasan Oral, Celâl Öncel, 
Saim Önhon, Aziz Özbay, Muzaffer Timur

U$AK 
Yusuf Aysal, Orhan Dengiz, Hakkı Gedik, Hacim Yılmaz

VAN 
Hilmi Durmaz, Muslih Görenta$, Hamit Kartal, Kemal Yörüko%lu

YOZGAD
Danyal Akbel, !hsan Aktürel, Talât Alpay, Mahmut Ataman, Ömer Lûtfi 
Erzurumluo%lu, Numan Kurban, Hâ$im Tatlıo%lu, Ali Ünlüsoy

ZONGULDAK
Sebati Ataman, Hüseyin Balık, Suat Ba$ol, Necati Diken, Sabih Duralı, Hakkı 
Hilâlcı, Cemal Kıpçak, Nusret Kiri$cio%lu, Edibe Sayar, Avni Yurdabayrak

(Ademi itimat reyi verenler)
ERZ"NCAN 
Hüsnü Çanakçı

KARS
Fevzi Akta$, Sırrı Atalay, Hasan Erdo%an, Turgut Göle, Kemal Güven, Mehmet 
Hazer, !brahim Us, Rıza Yalçın, Ali Yeniaras

KIR$EH"R 
Osman Bölükba$ı

MALATYA
Esat Do%an, Ahmet Fırat, !smet !nönü, Mehmet Kartal, Kâmil Kırıko%lu, 
Abdullah Köro%lu, Nuri Ocakcıo%lu, Hilmi Özbay, Mehmet Zeki Tulunay, 
Tevfik Ünsalan, Nüvit Yetkin

S"NOB
#erafettin Ayhan, M. Vehbi Dayıba$, Server Somuncuo%lu, Ha$im Tarı Muhit 
Tümerkan



(Müstenkifler)
TUNCEL" 
Arslan Bora, Fethi Ülkü

(Reye i!tirak etmiyenler)
BOLU 
Sabri Çonkar (!.)

BURSA 
Muhlis Erdener

"ÇEL 
Aziz Koksal

"STANBUL 
Kemal Atay, Celâl Bayar (Reisicumhur)

"ZM"R 
Ekrem Hayri Üstünda%

KARS 
Remzi Çakır

KAYSER" 
!smail Berkok

KIR$EH"R 
Osman Ali$iro%lu, Ahmet Bilgin, Mehmet Mahmudo%lu, Tahir Ta$er

KOCAEL" 
Hamza Osman Erkan

MALATYA 
Mehmet Fahri Oral

MAN"SA 
Fevzi Lûtfi Karaosmano%lu

S"NOB 
Nuri Serto%lu

S"VAS 

Nuri Demira%



IV. Menderes Hükümeti 
09.12.1955-25.11.1957



Bakanlar Kurulu

Ba!bakan 
Adnan MENDERES (!stanbul) 09.12.1955-25.11.1957

Devlet Vekili 
Mehmet Cemil BENGÜ (Ordu) 09.12.1955-25.11.1957

Devlet Vekili 
#emi ERG!N (Manisa)  09.12.1955-28.07.1957 
Fatin Rü$tü ZORLU (Çanakkale) 28.07.1957-25.11.1957

Devlet Vekili 
Emin KALAFAT (Çanakkale) 09.12.1955-25.11.1957

Devlet Vekili 
Hüseyin Celal YARDIMCI (A%rı) 09.12.1955-25.11.1957

Adliye Vekili 
Hüseyin Avni GÖKTÜRK (Ni%de) 09.12.1955-25.11.1957

Milli Müdafaa Vekili 
Adnan MENDERES (!stanbul) Vekâlet 09.12.1955-28.07.1957 
#emi ERG!N (Manisa)  28.07.1957-25.11.1957

Dâhiliye Vekili 
!brahim Etem MENDERES (Aydın)  09.12.1955-12.10.1956 
Namık GED!K (Aydın)  12.10.1956-25.11.1957

Hariciye Vekili 
Fuat KÖPRÜLÜ (!stanbul)  09.12.1955-20.06.1956

Maliye Vekili 
Nedim ÖKMEN (Mara$)  09.12.1955-24.08.1956 
Hasan POLATKAN (Eski$ehir)  03.12.1956-25.11.1957

Maarif Vekili 
Ahmet ÖZEL (Sivas)  09.12.1955-12.04.1957

Ahmet Tevfik !LER! (Samsun)  12.04.1957-25.11.1957

Nafıa Vekili 
M. Muammer ÇAVU#O"LU (!zmir)  09.12.1955-12.10.1956 
!brahim Etem MENDERES (Aydın)  12.10.1956-25.11.1957

"ktisat ve Ticaret Vekili 
Fahrettin ULA# (!stanbul)  09.12.1955-13.04.1956 
Zeyyat MANDAL!NC! (Mu%la)  07.05.1956-30.11.1956 
Abdullah AKER (!zmir)  30.11.1956-25.11.1957



Sıhhat ve "çtimai Muavenet Vekili 
Nafiz KÖREZ (Manisa) 09.12.1955-25.11.1957

Gümrük ve "nhisarlar Vekili 
Hadi HÜSMAN (!stanbul) 09.12.1955-25.11.1957

Ziraat Vekili 
Esat BUDAKO"LU (Balıkesir) 09.12.1955-25.11.1957

Münakalat Vekili 
Arif DEM!RER (Afyonkarahisar) 09.12.1955-25.11.1957

Çalı!ma Vekili 
Mehmet Mümtaz TARHAN (Ankara) 09.12.1955-25.11.1957

"!letmeler Vekili 
Samet A"AO"LU (Manisa)  09.12.1955-02.09.1957

Sanayi Vekili 
Samet A"AO"LU (Manisa)  02.09.1957-25.11.1957



TBMM Zabıt Ceridesi
Dönem 10 Cilt 8 "nikat 14

Sayfa 251-255
14.12.1955 Çar!amba

B!R!NC! CELSE
RE!S — Refik Koraltan

KÂT!PLER: Übeydullah Seven (Hakkâri)
Attilâ Konuk (Antalya)
Açılma Saati: 15.10

Hükümet Programının Okunması

RE"S — Gündemin birinci maddesi, Ba$vekil Adnan Menderes’in kurdu%u Hü-
kümetin programıdır

Söz Ba$vekilindir.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) 

Çok Muhterem Arkada$larım; Demokrat Parti !ktidarının dördüncü Hüküme-
ti olarak programımızı Yüksek Huzurunuza takdim etmekteyiz. Büyük Meclisiniz 
1950 den bu yana iktidarımızın ve hükümet programını müzakere ve tasvibetmi$ 
bulunuyor.

Yüksek malumlarıdır ki, bu üç program, ilhamını, büyük ekseriyetinizi sine-
sinde toplayan siyâsi partinin programındaki prensiplerden almı$tır. Yine a$ikârdır 
ki, bu üç programda bütün Devlet ve Hükümet programlarına $amil olmak üzere, 
görü$ ve icrâatımız tafsilen izah edilmi$ ve bu suretle tebellür etmi$ olan muayyen 
bir politika altı yıla yakla$an bir zaman içinde birbirinin devamı olan hükümetlerce 
tatbike konulmu$tur. Ayrıca yıllık birer tatbikat programından ba$ka bir $ey olma-
yan geçmi$ be$ yılın bütçeleri de bittabi tetkik ve tasvibinizden geçmi$ bulunuyor; 
görülüyor ki, 1950 den buyana hükümetlerin görülen icrâatı, adım adım safha saf-
ha yüksek tetkik ve tavsiplerinize iktiran etmi$tir. Buna ilâve olarak da 1954 seçim-
lerinde, program ve icraatımızın aziz milletimizce de takdirde $ayan görüldü%ünde 
hiç kimse $üphe ve tereddüt gösteremez.

Bu kısa izahattan maksadımız, ana görü$ ve prensipleri öteden beri malum 
olan Demokrat Parti icrâat ve fâaliyetleri hakkında programımızda yeni ba$tan taf-
sil ve izahata lüzum görmemekte oldu%umuzu tebarüz ettirmekten ibarettir.

Binâenaleyh Yüksek tetkikinize arz edilmekte olan bu programımız kısadır ve 
sadece be$ buçuk yıllık tatbikatın bugünkü merhalesinde kendini gösteren icap ve 
ihtiyaçlara göre alınması lazım gelen tedbirlerle yapılmasına sıra gelmi$ bulunan 
i$lerin izahına inhisar edecektir.

Bununla beraber iktidarımızın 1950 yılı ilk hükümet programındaki ana fi-
kirlerin çok kısa dahi olsa gözden geçirilmesini faydalı bulmaktayız. Bu maksatla, 



1950 hükümet programındaki esas görü$leri en kısa olarak $öyle izah ve hulasa 
edebiliriz.

Zirâat, milli ekonomimizin temelidir. Bir taraftan milletimizin beslenme ve 
giyinme ihtiyacını ve sanayimizin hammadesini temin ve di%er taraftan ihracatı-
mızın da ana kayna%ını te$kil eder. Aynı zamanda zirai kalkınmamız memlekette 
$imdiye kadar istihsâl ve istihlâki la$ey mesabesinde olan ve milli ekonomimizde 
yeri çok ehemmiyetsiz bulunan nüfusumuzun en büyük kısmının ya$ayı$ seviyesini 
yükseltecek ve onları nispi bir refaha kavu$turmak suretiyle memleketimizde içti-
mai adaleti tahakkuk ettirecek ve milli bünyemizi takviye edecektir.

Arkada$lar;
1950 hükümet programındaki izahın nakline devam ediyorum:
Büyük kitlenin i$tira gücünün arttırılması hem milli sermayenin terakümüne 

yol açacak, hem de memleket pazarını harekete getirecektir. Böylece di%er bütün 
sahalardaki kalkınma gayret ve hareketlerimiz, ticaretimiz ve sanayile$memiz, zi-
rai kalkınmamızdan en geni$ feyzini alacaktır. #u cihet de unutulmamalıdır ki, zi-
rai kalkınmamıza sarf edilecek gayretler ve bu sahada yapılacak envestismanlar bu 
sahanın tamamiyle bakir olması sebebiyle, verimlerin en yüksek seviyelerde elde 
edilmesini mümkün kılacak ve $üphe yoktur ki, zirai envestismanlar neticelerini 
di%er mevzulara nazaran çok kısa zamanda verecektir.

Arkada$lar;
Yine 1950 programındaki izahata devam ediyorum.
O halde iktidarımız bu ana görü$le harekete geçmeli, zirai kalkınmamızı tahak-

kuk ettirebilmek için süratle ve her $eyden önce tedbirler almalıdır. Zirâatimizin 
muhtelif problemleri en kısa, en kati hal $ekillerine ba%lanmalıdır.

Teknik zirâatin mümkün olan süratle vatan sathına yayılması çiftçimizin tek-
nik alet ve makinelerle teçhizi, sulama ve gübreleme i$lerinin süratle halli, hasta-
lık ve ha$aratla mücadele i$lerinin kifayetle yapılması birinci derecede ehemmiyeti 
haiz mevzular olmalıdır.

Zirai kredi, zirâatimizin bütün memlekete yaygın haliyle ve zirai istihsâl mev-
zuunun geni$li%i ile asla mütenâsip olmayan çok dü$ük bir seviyededir. Bunu da sü-
ratle birkaç misline çıkarmak lazımdır. Zirai te$kilâtlanmamızın süratle tekemmül 
ettirilmesi göz önünde tutulacak mühim meselemizdir.

Muhtaç çiftçiye toprak tevzii i$inin birkaç misli hızlandırılması lazımdır. Bu 
maksatla toprak komisyonlarının adedi kısa zaman içinde birkaç misline çıkarıla-
caktır.

Pazar meselesinin ehemmiyeti a$ikâr oldu%una göre, müstekar ve elveri$li bir 
fiyat politikasıyla zirai istihsalimiz te$vik edilmelidir.

Zirâatin ihtiyacı olan maddeler ithalatı tercihli tutulmalıdır.
Zirai kalkınmamızla do%rudan do%ruya alakalı olan bu mevzular yanında 

münâkale meselelerimizi ve karayollarımızı en kısa zamanda tekemmül ettirme-



liyiz. Bunun yanında silolar, limanlar ve iskeleler in$ası ve sair bayındırlık i$leri de 
zirai kalkınmamızla, dolayısiyle fakat sıkı sıkıya alâkalı mevzular te$kil eder.

Muhterem Arkada$lar;

!$te birinci Hükümet programımızın esasını te$kil etmi$ olan bu görü$ ve fi-
kirleri bugün dahi bütün ehemmiyet ve vüsati ile benimsemekteyiz. Aynı suretle 
iktisâdi cihazlanmada takibedilecek politikayı da benimsiyoruz.

Umumiyetle iktisâdi cihazlanmamız için:

a) Evvela bütçelerimizde envestisman mahiyetinde olan giderleri di%er masraf-
larımıza nispetle mümkün oldu%u kadar geni$letmek lazımdır. Bu itibarla iktisâdi 
cihazlanmamız için devlet bütçesinden envestismanlara ayrılacak tahsisatı memle-
ketimizin tabi $artlarını göz önünde bulundurarak bir plana ba%lamalıyız.

b) Hususi te$ebbüsün süratle harekete geçmesini temin edecek ve Türk Milleti-
nin iktisâdi zekâsı ile çalı$kanlı%ından azami neticeler alınabilecek bir yolda yürün-
mesi lazımdır. Bu itibarla istihsâl hayatını devletin zararlı müdahalelerinden ve her 
çe$it bürokratik engellerden kurtarmak lazımdır.

c) Bir taraftan memlekette sermaye terakümünü bütün gayretimizle te$vik 
ederken di%er taraftan bu sermayenin istihsâle akması kolayla$tırılmalıdır.

ç) Devlet bütçeleri iktisâdi bünyemizin takati ile mütenâsip olmalıdır. Aynı za-
manda devlet bütçeleri muvazeneli hale getirilmelidir.

Muhterem Arkada$lar;

!$te yukarda hulasa etmeye çalı$tı%ımız ve daha iktidarımızın ilk programımız-
da yer almı$ bulunan bu esasların altı seneye yakla$an tatbikatında ne muazzam 
neticeler verdi%ini bu neticeleri elde etmek için ne kadar mü$kül merhalelerin ka-
tedilmi$ oldu%unu tebarüz ettirmek isteriz. Milletçe kalkınmamız, medeni ve ileri 
bir cemiyet haline gelebilmemiz hususunda yıllardır sarf edegelmekte oldu%umuz 
bunca gayretler memleketin her kö$esinde sayısız eserler vermi$ ve asıl mühim ola-
rak yapılmı$ envestismanların fevkalâde ehemmiyetli olanlarının tamamıyla idraki 
pek kısa bir zaman meselesi haline gelmi$tir. Takdir edilmelidir ki; bütün bunlar 
aziz milletimize hizmet yolunda iktidarımıza vicdan huzuru içinde olmak hakkını 
verir. Ancak programlarımızı tamamen tahakkuk ettirmi$ oldu%umuzu ve birinci 
plandaki hedeflerimize ula$tı%ımızı iddia edemeyiz. O halde demek oluyor ki; gay-
retlerimiz bütün kuvvetleriyle devam edecektir.

Bu bakımdan, $imdi yeni bir Hükümetin kurulması münâsebetiyle icrâat ve 
fâaliyetlerimizin yeni bir merhalesine intikâl etmekte oldu%umuzu kaydedebiliriz. 
Bu yeni merhalede bir taraftan memleket ölçüsünde muazzam bir kalkınma hamle-
sinin do%urdu%u, içtinabı mü$kül ve hatta ekseriya gayrı kabil bir takım sıkıntıların 
ve aksaklıklarının izalesi hususunda acele ve azimli tedbirler üzerinde durulacak, 
di%er taraftan imkânların müsâadesi nispetinde daha ileri hamleler yapılacaktır.

Memnuniyetle beyan edelim ki, memleketimizin içtimai ve iktisâdi istikbâlini 
in$aya masruf olarak bugüne kadar ele alınmı$ bütün yatırımlarımızın aksamadan 



tamamlanması teminât altındadır. Böylece hem milletçe nispi bir refah seviyesine 
bir an evvel ula$mamız, hem de mevcudiyetimizi muhafaza ve dahil bulundu%u-
muz müdafaa camiasına kar$ı da taahhütlerimizi yerine getirmeyi mümkün kılacak 
modern bir orduya kendi imkân ve kaynaklarımıza dayanarak sahip olabilmek gibi 
milletçe en büyük bir bahtiyarlık te$kil edecek mukaddes bir gayesi elde etmemiz 
tahakkuk yolunda bulunuyor.

Muhterem Arkada$lar;

Biraz evvel i$aret etti%imiz gibi, yatırım fâaliyetlerimizin yanında halkımızın 
ihtiyacı olan cari istihlâk maddelerine, sınai ham maddelere, yedek parça ve saireye 
daha geni$ nispetlerde tahsisler ayırtmak suretiyle bazı maddeler üzerinde duyulan 
sıkıntıları süratle bertaraf etmek kararındayız.

Envestismanlarımız, halkımızın ihtiyacı olan maddelerin tedariki hususu kar-
$ılıklı olarak göz önünde bulundurulmak suretiyle mutlaka ayarlanacak ve her ha-
lükarda Yüksek Meclisin takdir ve tensip buyuraca%ı seviyelerde kalkınma ve bayın-
dırlık i$lerimize ehemmiyetle devam olunacaktır.

Muhterem Arkada$lar;

Böyle bir politikanın istihsâli artırmak yolu ile madde ve mal bollu%u yarat-
mak mevzuunda asıl mühim devamlı neticeler vermek ve fakat uzunca vadeli olan 
tedbirlerimiz yanında istihlâk maddeleri ihtiyacını kar$ılamak hususundaki mü-
esseriyet ve ehemmiyeti de a$ikârdır. Ancak tecrübeler bunun da kâfi olmadı%ını 
göstermi$ bulunuyor. Bu itibarla bilhassa sebepsiz ve haksız fiyat yükseli$lerini be-
hemahal önlemek, ihtikar ve karaborsayı $iddetle tenkil etmek için gereken bütün 
tedbirleri alaca%ız ve hatta icabederse bu maksatla hususi mahkemeler ihdas etmek 
kararında oldu%umuzu da açıkça ifâde ederiz.

Yine bu cümleden olmak üzere umumi hayatımızda her türlü suiistimallerle 
$iddetle mücadele etmek ba$lıca vazifemiz olacaktır.

Bütün bu hususlarda Yüksek Meclisin bize zahir olaca%ından hiç $üphemiz 
yoktur.

Arkada$lar;

!ktisâdi mahiyette mevzulardan olarak $unlara da temas etmek yerinde ola-
caktır:

Hususi te$ebbüs sektörünün günden güne inki$af etmekte oldu%unu nazarı 
itibara alarak bu inki$afı daha süratli ve emniyetli bir $ekilde te$vik etmek maksa-
diyle !$letmeler Vekâleti yerine bir Sanayi ve Maden Vekâletinin kurulması lüzu-
muna kaani bulunuyoruz.

Bunun gibi yine bir rasyonalizasyon mevzuu olarak çok geni$ adımlar atmak 
suretiyle daha bugünden büyük ehemmiyet kazanmı$ olan enerji i$lerimizi de bir 
kül olarak sevk ve idare edebilmek maksadiyle ayrı bir vekâlet kurulmasının lüzu-
mu üzerindeki tetkiklerimiz yakında bir neticeye ba%lanacaktır.



Yabancı memleketler ekonomileriyle $imdiye kadar tesisine muvaffak olunan 
samimi münâsebet ve i$ birli%ini geni$letmek ve takviye etmek yolunda yürüyece-
%iz. Bu meyanda Yabancı Sermayeyi te$vik Kanunundan bugüne kadar alınan neti-
celerden daha ileri neticeler elde edilebilmesi için durmadan gayret sarf edece%iz.

Petrol Kanununun tatbiki ve neticeler elde edilmesi hususu da samimiyetle ve 
büyük bir dikkatle takib olunacaktır.

Çok Muhterem Arkada$lar;

Ekonomik sahanın dı$ında idaremizi ıslah yolundaki yeni bir takım tedbirleri 
de lüzumlu görmekteyiz. Bu hususun hukuka ve mevzuata taalluk eden cihetleri 
bulundu%una da i$aret etmek isterim.

Evvela idare cihazımızı ehemmiyetle ele almak ve onu süratle i$ler, halkımızın 
hizmetine en iyi $ekilde intibak eder bir tekemmüle eri$tirmek istiyoruz. Bu husus-
la alâkalı olarak emeklilik müddetinin, daha evvel oldu%u gibi, otuz seneye çıkarıl-
masını bazı menfi tefsir ve telâkkileri de önleyece%i ve mevcut ise bir huzursuzlu%u 
ortadan kaldıraca%ı için, faydalı görmekteyiz.

Mevzuatımızdaki tadil tasavvurlarımıza gelince: Uzun zamandan beri bahis 
konusu olan Anayasa tadilleri için hazırlıklara ba$lanması ve 1958 seçimlerinden 
evvel behemehal bu tadillerin tahakkuk ettirilmesi lâzımdır, kanâatindeyiz.

Seçim Kanununda intizamı temin ve vatanda$ rey ve arzusunu daha iyi tahak-
kuk ettirmek mülâhazası ile yapılmı$ olan son tadilâtın lüzumsuzlu%u yanında tür-
lü menfi tefsirlere yol açmı$ bulundu%u görüldü%ünden bu mahzurun da ortadan 
kaldırılmasına te$ebbüs edece%iz.

Bu hususta maruzatımıza son verirken ne$ren vaki olacak isnat ve hakaret 
mevzuunun ispatını mümkün kılmak üzere Riyâsete tevdi edilmi$ olan muhtelif 
kanun tekliflerinin yüksek heyetinizce tetkikinden sonra en isabetli karara varıla-
ca%ı kanâatinde oldu%umuzu da ilâve etmek isterim.

Harici siyâsetimize gelince: Harici siyâsetimiz $imdiye kadar oldu%u gibi bun-
dan sonra da mü$terek emniyet ve topyekün sulh esaslarına istinad edecektir. Sulh 
ve emniyet cephesinin müdâfâasını sa%lamak üzere dahil bulundu%umuz ve kurdu-
%umuz mıntakavi mü$terek müdafaa paktlarının gittikçe daha kuvvet bulmasına 
matuf gayretlerimize hızla devam edece%iz. Bu maksatla bir yandan Birle$mi$ Mil-
letlerdeki yapıcı fâaliyetlerimize devam ederken di%er taraftan da, kurucularından 
bulundu%umuz Balkan Paktı ile Ba%dat Anla$masının her an biraz daha inki$afına 
çalı$aca%ız.

Dı$ siyâsetimizden bahsederken milletimizin üzerine büyük bir hassasiyetle 
durmakta oldu%u Kıbrıs meselesinden bahsetmemeye imkân yoktur. Bu mesele 
hakkındaki görü$lerimizi oldu%u gibi muhafaza etmekte oldu%umuzu her hangi bir 
yanlı$lı%a mahal bırakmamak üzere, burada açıkça ifâde etmek isteriz.

Geçen yıl i$tirak etti%imiz Bandung Konferansı neticesinde Asya-Amerika 
Camiası içinde alaca%ımız mevkiin icaplarını imkânlarımız nispetinde ve samimi 



surette yerine getirmeye çalı$maktayız. Bir taraftan bu vazifeyi yaparken di%er ta-
raftan da öteden beri ehemmiyetli bir uzvu bulundu%umuz Arap Camiası içinde-
ki rolümüzün daima daha kuvvetli bir $ekilde devamına ihtimam etmekteyiz. !$te 
bu suretle, dı$ siyâsetimiz, Dünya sulhünün menfâatine olarak Avrupa ile Asya ve 
Amerika arasında telif edici ve uzla$tırıcı bir hüviyet arz etmekte bulunuyor. Dı$ 
siyâsetimiz hakkındaki bu kısa izaha son verirken bütün dost ve müttefiklerimizle 
ve bu meyanda bilhassa Birle$ik Amerika ve !ngiltere ile olan sıkı münâsebetlerimizi 
ve i$ birli%imizi daima kuvvetlendirmekten de geri kalmıyaca%ımızı arz ederim.

Aziz Arkada$larım;

Bütün bu izahlardan anla$ılaca%ı üzere huzurunuza arz etti%imiz bu program, 
ana hatları ve umumi istikameti itibariyle, do%rudan do%ruya iktidar partisi prog-
ramında tebarüz eden tefekkür siyâsetimizden ve memleket görü$ünden mülhem 
olan eski programlarımızdan farklı de%ildir. !ktidara mensup olup Yüksek Meclisi-
nizin çok büyük bir ekseriyetini te$kil eden milletvekili arkada$larımızın 1950 se-
nesinden beri tasviplerine mazhar olan hükümet programlariyle bu yeni program 
arasındaki ba$lıca fark, zamanın icabı olan bir takım zaruretleri ve bugün ula$tı%ı-
mız merhalede yeniden yeniye tebarüz eden bazı ihtiyaçları sürat ve muvaffakiyetle 
kar$ılamak için, tatbik sahasında alaca%ımız bir takım yeni tedbirleri ihtiva etme-
sindendir.

Programımızı yüksek tetkik ve tasviplerinize sunarken ba$arılarımız ve hata-
larımızla birlikte huzurunuzda bulundu%umuzu da derin saygılarımızla arz eyleriz. 
(Soldan bravo sesleri, sürekli alkı"lar)

Yüksek Reisli#e
Hükümet programı üzerinde muhalefetin tetkiklerini temin maksadiyle prog-

ram müzakerelerinin 16 Aralık 1955 Cuma gününe talikine karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz.

Antalya Mebusu Bursa Mebusu Manisa Mebusu
Burhanettin Onat Haluk #aman Muzaffer Kurbano%lu



Yüksek Riyasete
Hükümet programının metin üzerinde tetkikine imkân bırakılmak üzere bu 

husustaki müzakerelerin bir dahaki oturuma talikini arz ve teklif ederiz.

   Malatya Mebusu  Sinob Mebusu
   Nüvit Yetkin   Muhit Tümerkan

Yüksek Riyasete
Hükümet programı hakkında muhalefet partileri Meclis gruplarının görü$leri-

nin tesbit ve ifadesi için zamana ihtiyacoldu%u a$ikârdır.

Bu zarureti nazara alarak Yüksek Meclisin tesis etmi$ bulundu%u teamüle uyu-
larak program üzerindeki müzakerenin 16.XII.1955 Cuma gününe tehirini arz ve 
teklif ederim.

C.M.P. Meclis Grupu Ba!kanı
Kır!ehir Mebusu
Osman Bölükba$ı

RE"S — Demokrat Parti Meclis Grupu Ba$kanı Burhanettin Onat ve iki arka-
da$ı, C.H.P. Meclis Grupu adına Nüvit Yetkin ve Muhit Tümerkan, C.M.P. Meclis 
Grupu adına da Grup Ba$kanı Osman Bölükba$ı tarafından verilen takrirleri dinle-
diniz, her üçü de aynı mealdedir, program üzerinde açılacak görü$melerin önümüz-
deki Cuma gününe talikini istemektedirler.

Program üzerinde açılacak görü$melerin önümüzdeki Cuma gününe talikini 
Yüksek tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...

Ekseriyetle kabul edilmi$tir.

Kapanma Saati: 16.00



TBMM Zabıt Ceridesi
Dönem 10 Cilt 8 "nikat 15

Sayfa 263-327
16.12.1955

Cuma

B!R!NC! CELSE
RE!S — Refik Koraltan

KÂT!PLER: Attilâ Konuk (Antalya)
Übeydullah Seven (Hakkâri)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

RE"S — Celseyi açıyorum.

Ba#vekil Adnan Menderes’in kurdu$u Hükümetin programı üzerinde gö-
rü#meler

RE"S – Bilindi%i üzere yeni kurulan Hükümetin programının müzakeresine 
devam edece%iz. !lk söz CHP Grubu adına !smet !nönü’nün. Buyurun

!smet !nönü  (C.H.P. Grubu adına)
Osman Bölükba$ı  (C.M.P. Grubu adına)
Bahadır Dülger  (D. P. Grubu adına)
Ekrem Alican  (Kocaeli)
Feridun Ergin  (Urfa)
Kasım Küfrevi (A%rı)
Osman Ali$iro%lu  (Kır$ehir)
Kenan Akmanlar  (Antalya)
Sırrı Atalay  (Kars)
Hikmet Bayur  (Manisa)
Mehmet Hiazer  (Kars)
Nüvit Yetkin  (Malatya)
Muammer Alakant  (Manisa)
Mehmet Mahmudo%lu  (Kır$ehir)
Sebati Ataman  (Zonguldak)
Rü$tü Özalp  (Konya)
Memi$ Yazıcı  (Ordu)



Kemal Zeytino%lu  (Eski$ehir)
Feyzi Atahan  (Hatay)
Rıfkı Salim Burçak  (Erzurum)
Mazhar #ener  (Giresun)
Hüseyin Balık  (Zonguldak)
Behzat Bilgin  (!zmir)
Hamdi Ragıp Atademir (Konya)
Enver Batumlu (Seyhan)
Himmet Ölçmen  (Konya)
!brahim Kirazo%lu (Kayseri)
Hilmi Çeltikçio%lu (Çoruh)
Fikri Apaydın  (Kayseri)
Selâhattin Karayavuz  (Trabzon)
Kemal Terzio%lu  (Çorum)

RE"S — Ba$ka söz istiyen var mı? Söz istiyenler, lütfen i$aret versinler... Not 
edelim.

Hamdullah Suphi Tanrıöver.

!lk söz C.H.P. Grubu adına !smet !nönü’nün.

Buyurun.

C.H.P. GRUBU ADINA "SMET "NÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkada$lar; 
B.M. Meclisinin iktidar grubu içinde birden bire bütün !cra Vekillerinin istifaya 
mecbur edilmeleri neticesinde Ba$vekil Bay Adnan Menderes de istifaya mecbur 
olmu$tur. Bu münasebetle yeni bir hükümet kar$ısında bulunuyoruz. Hükümetin 
istifasına müncer olan münaka$alar, malî ve iktisadi siyaset yüzünden çıkmı$tır. 
Hakikati a ise, malî ve iktisadi siyasetle beraber her sahada cemiyetimizin içinde 
bulundu%u siyasi huzursuzlu%un bütün unsurları harekete geçmi$tir.

Garplı mânası ve prensipleriyle demokratik rejim ve çok partili siyasî hayat 
Türkiye’de kurulabilir mi, yerle$ebilir mi! Bu sual, hususiyle son iki seneden beri 
içerde ıstıraplı, dı$arıda meraklı bir $üphenin konusudur. Benim kanaatimce, son 
olaylar demokrasiyi kati olarak selâmete çıkaracak bir istikamete bizi yöneltmi$tir. 
Bir bakıma hâdiseler mu%laktır. Gam de%il. Cemiyet olaylarının pürüzlü ve mu%lak 
olması asildir. Ehemmiyetli olan demokrasiyi koruyacak ba$lıca vazife sahiplerinin 
yani bugünkü durumda Büyük Millet Meclisindeki ba%ımsız veya iktidar ve mu-
halefete mensup milletvekillerinin çetin vazifeleri ifa edecek kararda olmalarıdır. 
Milletimiz içinde her nesilden ve her meslekten büyük bir vatanda$ kitlesi zaten bu 
azimdedir. Bu hal, güçlükleri yenmek için çok ümit vericidir.



Türklerin sert görünen siyasi çeki$melerini, Büyük Millet Meclisinin bütün 
milleti farksız olarak dü$ünen tedbirleri sayesinde halledebilmeleri, milletimizin 
kendine güvenini ve devletimizin kuvvetini ve itibarını çok yükseltecektir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktisadi ve siyasî huzuru tesis etmeye çalı-
$acak, güvenilir, ciddî hamleleri yürekten beklemek kararındayız.

#imdi Hükümetle, bugünkü çetin dâvaların tahliline çalı$aca%ız: Muhterem ar-
kada$lar;

Takip olunan malî ve iktisadi siyasetin hatalı ve mahzurlu oldu%u artık tered-
düt götürmez bir surette meydandadır. !ktisadi alanda kalkınma dâvası yani ziraat-
ta geli$me sınai sahada bir an önce teçhiz edilme memleketin imarında eksiklerini 
ve ula$tırma vasıtalarını  tamamlama tabiat zenginliklerimizi i$letme ihtiyacını 
takdir etmeyen ve bu ihtiyaçları mutlaka kar$ılamaya lüzum duymayan yoktur. Yal-
nız bugünkü nesiller de%il hiç olmazsa 100 seneden beri siyasilerimiz bu dâvaları 
biliyorlardı. Meselenin ehemmiyeti ameli tarafındadır. Bin ihtiyaç eldeki mahdut 
vasıtalar ve imkânlar içinde sıraya konacak yani israfsız ve verimli bir plân için-
de meseleler gittikçe artan bir süratle halledilecektir.  Böyle bir hesap ve plân kal-
kınma faaliyetinin esasını te$kil etmezse te$ebbüsler yalnız hayal kırıklı%ı yapmaz 
cemiyetin hayatı da hadsiz hesapsız ıstıraplara ve sıkıntılara mâruz kalır.  Bugün 
i$te böyle bir çıkmazdayız. Halbuki iktisadi kalkınma için son sekiz seneden beri, 
$imdiye kadar görmedi%imiz bir kolaylık elimizde idi. Biz 1947 den beri dı$ yardım 
görüyoruz. Askerî yardım ve ba$ında Marshall yardımı adını alan kolaylıklar bu-
güne kadar devam etmektedir. Bay Adnan Menderes’in plânsız ve israfil iktisadi 
siyaseti hem kendi kaynaklarımızı hem dı$ardan gördü%ümüz yardım imkânlarını 
son derece zayıflatmı$tır. (Soldan, gürültüler) Hasta iktisadiyatımızın arazını kısaca 
sayabiliriz:

Hayati ehemmiyette olan ithalât mallarındaki darlık, memleketi ihtiyaca yeter 
miktarda, hammaddeden ve yedek parçadan mahrum etmi$tir. Birtakım fabrikalar 
tamamen veya kısmen faaliyetlerini tatil etmeye mecbur olmu$lardır. (Soldan, mi-
sal misal sesleri) !lâç gibi en vazgeçilmez maddelere kadar sıkıntısı çekilmekte olan 
istihlâk e$yasının adlarını birer birer saymaya imkân yoktur.

Bu darlıkların da araya girmesiyle fiyatlar durmadan yükselmektedir. Yüksel-
meler hem ithalât hem ihracat maddelerinde hem dâhilde istihsal edilip dâhilde 
istihlâk olunan maddelerdedir. !thal maddelerindeki artı$lar da para kıymetine 
ait bozukluklar neticesi u%ranılan zorluklar dolayısıyla haricî ticaretimizin meselâ 
me$hur Do%u Almanya’sıyla oldu%u gibi iki taraflı anla$maya tâbi memleketlere 
kaymasına da mühim bir mevki vermesidir. Bu da içeride fiyatların yükselmesine 
daha ba$ka bir âmil olmaktadır. Memlekette, iktisadi düzen temelinden altüst olur-
sa sıkıntıya ve pahalılı%a çare bulunamaz bir durum hâsıl olur. Memlekete gelecek 
her mala ihtiyaç oldu%u için iki taraflı anla$maların a%ır $artlarını tüccar kabule 
mecbur kalıyor. Arada ezilen geni$ vatanda$ kitlesidir.

Hele dar ve sabit gelirliler için çok ehemmiyet ifade eden gıda maddelerine ait 
fiyatlar, vatanda$ı bunaltacak derecede yükselmekte devam ediyor.



Dı$ ticaret açı%ımız be$ yıl önce, 62 milyon idi. 1955 Ekiminde 10 aylık borç, 
482 milyon olmu$tur. Yani senelik açık dokuz misline çıkmı$tır.

Haricî ticaret ve haricî tediye muvazenesi bakımından Hükümetin vaziyete 
hâkim olmaktan çok uzak oldu%u a$ikârdır, ödeyemedi%imiz haricî borçlara dair 
olarak dost devletlerle yapılan mukavelelerin de ahkâmına riayet edilmedi%i gaze-
telerin günlük havadisleridir. Bu haberler, Hükümet tarafından tekzip edilmiyor.

Bu can sıkıcı hâdiseler kar$ısında Bay Adnan Menderes’in en son aldı%ı ve en 
tesirli sandı%ı tedbir ise, radyoda vatanda$a hayat pahalılı%ı olmadı%ını vekillere 
söyletmek ve sakat siyasetini, iktisadi sahada millî istiklâl mücadelesi rengine bo-
yamaktır.

Bu maksatla açılan kampanya henüz hafızalardadır. Memleketin ve vatanda$ın 
ıstıraplarına tercüman olan siyaset adamlarını ve gazeteleri, kanun içi ve kanun dı$ı 
tedbirlerle susturmak da bu kampanyanın en birinci hedefi idi. Vatanda$ın geçim 
$artları ile istihza eden kampanya söndü. Fakat vatanda$ların ıstırapları ve hayat 
pahalılı%ı gittikçe artarak devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde serilip yatan hakikatlere kar$ı Bay Adnan Menderes’in 
meydan okur pervasızlıkları cidden hayret vericidir. Borçtan bunaldı%ımız ve ala-
caklıların bizi sıkı$tırdı%ı sırada Ba$vekil Adana’da bütün dünyaya kar$ı, dı$ tica-
retten kimseye borcu olmadı%ını ilân ediyordu. Bu hallerin alacaklılar ve seyirciler 
üzerinde ne kadar so%uk ve gayri ciddî bir tesir yaptı%ı tahmin olunabilir.

Bay Adnan Menderes’in kimse tarafından tedavi çaresi bulunamamı$ olan enf-
lasyon hevesi, tabiî ve ruhi neticeleri ile maliyemizi ve paramızı vahim bir $ekilde 
tahrip etmi$tir. Daha üç be$ gün evvel Ba$bakan adına kürsüde konu$an Maliye 
Vekili, bedelsiz ithalât te$ebbüsünden bir zarar hâsıl olmadı%ını söylüyor, doların 
bu yüzden 8,35 liradan 10 liraya fırlamasını bahse bile de%erli bulmuyordu.

Paramız be$ seneden beri, sistemli bir kayıtsızlı%ın kurbanı olmu$tur. Serbest 
dolar, son günlerde 11 liranın etrafında dola$maktadır. Para derdi büyük mikyasta 
itimat tesirinin altındadır. Bay Adnan Menderes, Ba$vekil bulundukça, Türk parası 
tehlikeden kurtulamaz. (Soldan; gürültüler, Allah Allah sesleri, siz mi düzelteceksiniz 
sesleri)

RE"S —Efendim, hatibin sözlerini sükûnetle takip etmenizi rica ederim.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bütün bu haller itibarımızı yaralamı$tır. Her 
surette bizim, dostumuz olan muhitlerde bile bizi âcil sıkıntıdan kurtaracak bir is-
tikraz imkânı bulamıyoruz.

Hem istikraz yapılırsa ne olacak? !stikraz bir plân üzerinde tespit edilmi$ ve-
rimli bir ihtiyacın temini için yapılırsa faydalı olabilir. Yoksa enflasyoncu, israfçı 
ve hesapsız bir idare elinde ilk önce borçların bir miktarı verilecek, sonra aynı $e-
kilde devam eden iktisadi israf daha büyük bir istikraza ihtiyaç gösterecektir. Os-
manlı tarihinde Mahmut Nedim Pa$a ismindeki sadrazamın malî siyaseti nihayeti 
nihayet Düyunu Umumiye $eklini almı$, vatanın bundan kurtulması, yetmi$ sene 



sürmü$tür. Ben $ahsen bu u%urda tam yirmi sene u%ra$tım. (Soldan gülü"meler, ne 
yaptınız sesleri) Bay Adnan Menderes memleketi tekrar bu yolların ba$ına götürü-
yor. (Soldan; hangi yolun ba"ına sesleri)

Adnan Menderes Hükümeti mütehassıs vatan evlâtlarının iktisadi ve ilmî sa-
hada sadece fikirlerim yazmalarına bile tahammül edemiyor. Vazife a$kı üniversite 
mensuplarımızın nasıl kıyasıya takip edildi%i gözlerimizin önündedir.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — O sizin devrinizde idi Pa$am, yanlı$ olma-
sın.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Milletvekili Feridun Ergin sırf fikirlerinden 
dolayı yalnız memleket içinde de%il, Avrupa Konseyi içinde dahi takip edilmi$tir. 
Bu hareketlerden memleket mânevi, siyasi ve tabiî olarak iktisadi sahada çok zarar 
görüyor.

Muhterem arkada$lar,

!çinde bulundu%umuz malî ve iktisadi güçlüklerin cenderesinden milletçe kur-
tulmanın ilk $artı, Bay Adnan Menderes’in çekilmesidir. (Soldan, oooo.. Sesleri, gü-
lü"meler) Vatanda$a ve umumiyetle iktisat ve maliye âlemine hilafı hakikat beyanda 
bulunmaktan dikkatle çekinen bir siyaset adamı, derhal içerde ve dı$arıda, muhak-
kak olarak lehimize bir hava yaratacaktır. (Sa!dan, bravo sesleri)

Malî ve iktisadi $ikâyetlerimizi söylerken, umumi ıstırabın zehrini artırmamak 
için Büyük Millet Meclisinin el koymak üzere bulundu%u suiistimal hikâyelerine te-
mas etmek istemiyorum. (Soldan, et, et sesleri) Suçlar Büyük Millet Meclisi tarafın-
dan tabiî neticelerine yöneltilecektir. Adalet önünde çok kimsenin temize çıkmasını 
temenni ederim. (Soldan, ba"ta zatı âliniz sesleri) Yalnız $unu söylemeye mecburum 
ki, hatalı, yıkıcı iktisadi ve malî siyaset, tahammül dı$ı darlık ve pahalılık yaratırsa, 
bu hal bulanık su arayan maddeten veya manen zayıf istidatları çok te$vik eder. 
Herkesin gözü önünde cereyan eden ta$kınlıklar ise, pahalılık içinde kıvranan va-
tanda$ın manevi ıstırabını son dereceye çıkarmaktadır. Geçen Hükümetin iktisadi 
ve malî siyasetinin son durumu budur. Bugün tahammül dı$ı görünen darlık ve 
sıkıntı, e%er Bay Adnan Menderes Hükümet ba$ında kalırsa, daña büyük bir felâket 
olacaktır. (Soldan, gülü"meler) Vatanda$ malî ve iktisadi çıkmazdan kurtulmayı, ik-
tidar partisinden yeni bir siyaset adamımızın himmetinden bekliyoruz.

Muhterem arkada$lar;

Biz ciddî bir rejim buhranı kar$ısındayız. Anayasa tadili dâhil olarak demokra-
siyi bütün teminatı ile tahakkuk ettirmek, Onuncu Büyük Millet Meclisine nasip 
olmalıdır.

Siyasi partilerin seçime girmeleri maddeten imkânsız bir haldedir.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Müstakiller kazanıyor, Pa$am, neden bah-
sediyorsunuz?

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bay Adnan Menderes’in 2 Mayıs 1954 ten son-
ra getirdi%i kanun tadilleri serbest seçim bırakmamı$tır. Son belediye seçimlerinde 



kalemden ba$ka bir vasıta ile yazı yazmak imkânı, ciddî bir hukuk meselesi gibi tet-
kik konusu olmu$tur. (Sa!dan, gülü"meler) Türk cemiyetini bu seviyeden kurtarınız. 
1954 seçimlerine girerken tatbik olunan kanuna avdet, ilk ele alaca%ımız çaredir.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Programda var Pa$am.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Halbuki tecrübe daha ileri ıslahatın lüzumunu 
da göstermi$tir. Kır$ehir tehdidinden Türk seçmenini halâs etmenizi bütün vatan-
da$ heyecanla sizden bekliyor. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Adalet istiklâli tereddüt götürmez acele bir ihtiyaçtır. Bay Adnan Menderes’in 
elinde ve son kanunlar içinde hâkim, çok insafsız bir tehdidin daimî tesiri altın-
dadır. (Soldan, öyle "ey yok sesleri, gürültüler) Daha üç gün önce, eski Adalet Bakanı 
bu sıfatıyla söylemesi ve yapması caiz olmadı%ını belirtti%i söz ve hareketi, Genel 
!dare Kurulu âzası olarak yaptı%ını bildirdi. Adalet Bakanının gözü önünde !stan-
bul savcısı siyasi propaganda nutukları verdi. Diyarbakır’da istifaya mecbur etti%i 
bir hâkimin $ikâyeti üzerine Devlet #ûrasının verdi%i ilâmı, Adalet Bakanı olarak 
tanımadı.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Sizin zamanınızda yırtıyorlardı Pa$am.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bu haller, hâkim teminatını tahrip eden ka-
nunların ve bilhassa mahkemeleri tesir altında bulundurmaya çalı$an sakat rejimin 
vasıflarıdır.

Üniversiteler, genci ya$lısı ile idealistler heyecanı içinde, ilim hürriyetini mü-
dafaa mecburiyetine dü$mü$lerdir. Basın tekrar can havliyle vatan vazifesini bas-
kıdan kurtarmaya çabalıyor. !darenin ve radyonun tarafsızlı%ı, hiç eskimeyen taze 
bir dert halindedir.

Pek muhterem arkada$larım;

Millet i$lerinde isabet ve selâmetin çaresi, bütün ıslahatın mesnedi ve anahtarı, 
Büyük Millet Meclisindedir. Büyük Millet Meclisinde mebusların her türlü tehdit-
ten masun bulunmaları, $artların ba$ındadır. Milletvekillerinin emniyeti bahsinde 
en a%ır endi$eler, bilhassa iktidara mensup mebusların üzerinde toplanmı$tır.

Ho$a gitmeyen mebusların önce partiden tardedilmesi, sonra çıkarılan veya 
ayrılan mebusların mebusluktan iskat edilmesi ihtimali, Büyük Millet Meclisinin 
vicdan huzuru ile çalı$masına imkân bırakmaz.

Bay Adnan Menderes’in iskat hakkı $eklinde, bütün millet önünde meydana çı-
kan milletvekillerine kasıt te$ebbüsüne kar$ı koymak, her milletvekilinin Anayasa 
borcudur. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Büyük Millet Meclisinin kendi dı$ından her hangi bir siyasi te$ekkülün tehdidi 
altına dü$mesine, bütün gayretimizle mâni olmalıyız

Muhterem arkada$lar;

6/7 Eylül vukuatının dürüst bir bilançosunu $imdiye kadar örfi !darenin tah-
kikatından ö%renece%imizi ümit ediyorduk. 3 aylık çalı$ma sonunda hiçbir hakikat 



söylenmemi$tir. Bu hal, ciddî bir vazife gayreti ile izah edilemez. Bu kısır neticenin 
hususi ve umumi sebepleri vardır. Fakat ilk önce 6/7 Eylül vakasından sonra dı$ 
politikadaki durumu arz edece%im:

Her $eyden evvel $unu söylemeliyim ki, Yunanistan’la dost ve mü$terek mü-
dafaa cephesinin sadık âzası olmak menfaatlerimize uygundur. 30 senelik tecrübe 
göstermi$tir ki, milletlerimizin mazinin tesirinden kurtularak dostluk yapmaları 
da mümkündür. Dostlu%u korumak için naho$ vaziyetlerin açıkça tahliline taham-
mül edebilmeliyiz.

6/7 Eylülden sonra Yunanistan bu vukuatı aleyhimizde haksız ve mübalâ%alı 
bir surette istismar etmi$tir. (Bravo sesleri) Yunanistan Kıbrıs dâvası sebebiyle, 
Türkler aleyhinde son derece kı$kırtıcı bir tehdit ve tahrik siyaseti takip etmi$tir. 
Biz milletçe, Kıbrıs Türklerinin kaderinden ve NATO âzası olarak ve Orta - Do%uda 
emniyet ihtiyacı tesiri ile ciddî bir endi$e içindeyiz.

Ba$bakanın 24 A%ustosta hemen hemen harbden bahseden alarm i$areti, iç ve 
dı$ politikamızı son derece gergin hale getirmi$tir. (Soldan Siz de tasvip ediyordunuz, 
sesleri) Kıbrıs Konferansında ise taraflar, ifrattan kurtulamamı$lardır.

6/7 Eylül vukuatı Yunanistan için müstesna bir fırsat te$kil etti. 28 A%ustosta 
Kıbrıs’ta katliâm hikâyeleri ile itibarı sarsılmı$ olan kom$umuz, derhal memleke-
tinde bütün vukuatı men edecek tedbirler almı$ ve bizim Hükümetimizi 6/7 Eylül 
vukuatının yükü altında bırakmı$tır.

Avrupa Konseyinin içtimaında, Yunanistan kendi tahrik ve tehditlerinin ve 
Kıbrıs’taki terörist te$ebbüslerinin tesirini unutturmaya çalı$arak, Türkiye hakkın-
da a%ır ithamlarda bulunmu$tur. Gerek tabiî temaslarda, gerekse NATO içindeki 
çalı$malarda Yunanistan bizimle münasebetlerini âdeta kesmi$ bulunuyordu.

Muhterem arkada$lar;

Dı$ politika meselelerinin selâmetle müdafaası için, her $eyden evvel malûmat 
sahibi olmak lâzımdır. Dı$ politikada menfaatlerimizi müdafaa edebilmek için, 
milletçe bütün kuvvetlerimizden istifade etmeye mecburuz. Yunanistan 4 aydır 
bütün iç ve dı$ cihazlarıyla ve bütün gazeteleriyle çalı$ıyor. Biz Türkiye milletve-
killeri, Türk matbuatı hâdiseleri bilemiyoruz. Bizim hükümetimiz Büyük Meclise 
malûmat vermez; gazetelerin hakikatleri söylemesine imkân bırakmaz, örfi idare 
komutanına, Yunanistan aleyhinde söz söylenmesini deh$et verecek $ekilde men 
ettirir. Elimize geçebildi%i kadar yabancı gazetelerden ö%rendiklerimizi size elemle 
arz edece%im:

Avrupa Konseyinde murahhaslarımız bir taraftan Yunanlıların ithamı pençe-
sinden memleketimizi kurtarmaya canla ba$la çalı$tılar; bir taraftan da Bay Fatin 
Rü$tü Zorlu’nun kanunsuz hareketlerinin menfi tesiri altında çırpındılar.

Yunanistan NATO Konseyinde de aleyhimizde çalı$tı. Sonra Yunanistan bize 
kar$ı iki açık, bir de netice alarak üç talep ileriye sürmü$tür:

1. 6/7 Eylül hâdiselerinden dolayı mânevi tamir;



2. Bundan sonra maddi tazminat;

3. Bunlar yapıldıktan sonra münasebet tesisi.

Kendili%inden bekledikleri netice de, Kıbrıs meselesinde hayatî alâka ve men-
faatlerimizin feda edilmesidir. Hattâ bugün bile Yunan gazetelerinde, u%radı%ımız 
tarizlerin pek a%ır oldu%unda $üphe edilemez.

Bay Adnan Menderes Hükümetinin tedbirleri $unlardır: Türk milletini örfi 
!dare vasıtasıyla habersiz bırakmak, B.M. Meclisinde kendisi zaten malûmat ver-
memek adetindedir.

Yunanlıların istedi%i mânevi tamir, yani tarziye için, Bay Adnan Menderes Bü-
yük Elçi vasıtasıyla tebli%ler yapmı$, memleket içinde nutuklar söylemi$tir. Fakat 
Yunanistan bunları kâfi görmedi. Nihayet 24 Ekim 1955’te !zmir’de fevkalâde tarzi-
ye merasimi yapıldı. Bütün dünyada Bay Çavu$o%lu’nun bayrak çekmesi resimlerle 
tespit olunurken, masum Türk milletinin yüre%ine de en acı bir zehir akıtılıyordu.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Onu siz akıttınız $imdi bu ifadenizle.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Muhterem arkada$lar, insanlar arasında fert ve 
cemiyet, millet ve devlet olarak özür dileme âdeti vardır, özür dilemenin ölçüsü ve 
usulü son derece nazik bir takdir meselesidir. 24 Ekimde !zmir’de yapılan muamele, 
milletlerarası hâdiselerde, emsali görülmemi$ derecede haksız bir ölçüdedir. Hak-
sız ve mübalâ%alı merasim usulleri milletimizi yaralamı$tır ve çok zararlı olmu$tur. 
Bunun gibi 6/7 Eylül hâdiselerinin asıl mesullerinin süratle takibi yerine, içlerin-
de pek ço%u tabiatıyla masum olan binlerce zavallı vatanda$ı hapiste çürütmek de 
yanlı$tır. Bunlar adalet gayretleri de%il, zararlı siyasi gayretlerdir. Bu hallere duçar 
olmamızın birinci derecede sebebi, Hükümetin hiç olmazsa Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden ifade etti%i gafletten suçlu olarak manen mahkûmiyeti reddedecek 
kudrette olmamasıdır. (Sa!dan, bravo sesleri)

!kinci sebebi, Hükümetin meseleyi, Büyük Millet Meclisine getirmek cesaretini 
gösterememesidir. E%er Büyük Millet Meclisi toplu bulunsaydı, 24 Ekim hâdisesi 
vuku bulmazdı. (Sa!dan, bravo sesleri)

Büyük Millet Meclisini Ekim ba$ında toplantıya ça%ırmak için, Büyük Meclis 
Ba$kanına, o zamanki Reisicumhur Vekili sıfatına da sı%ınarak çok istirham ettim. 
Teklifimizin abes oldu%u cevabı verilerek Büyük Meclis 24 Ekimden önce hazır bu-
lundurulmamı$ ve bu suretle !zmir merasimi sa%lanmı$tır.

Muhterem arkada$lar, $imdi Yunanistan maddi tazminatın pe$indedir. Hükü-
metin ne dü$ündü%ü bir gün ansızın meydana çıkacaktır. Benim her türlü vasıta-
dan mahrum $artlar içinde edinebildi%im bilgiler bunlardır. Vaziyette bir dereceye 
kadar teselli veren taraf Türk milletinin kusuru olmadı%ının medeniyet âleminde 
ve müttefik milletler nezdinde, anla$ılmaya ba$lamasıdır.

Muhterem arkada$lar, biz dı$ politikada NATO ittifakının sadık âzası olmak ve 
Orta -Do%uda !ngiltere ve Amerika ile sulhu korumakta i$ birli%i yapmak siyasetini 
inanarak takip ediyoruz. Ba%dat Paktı ile Orta - Do%u siyaseti bir sistem haline gel-



meye ba$lamı$tır. Bu sistemin i$lemesi ahden NATO’daki vecibelerimize ba%lıdır. 
NATO tertibi demokrasi cephesinin temel ta$ıdır; Garbi - Almanya’nın iltihakı ile 
kesin bir ehemmiyet kazanmı$tır. NATO içinde Almanya meselesi öteden beri saf-
lar arasında ba$lıca ihtilâf konusu idi. Son zamanlarda heyecanlı dikkatler tekrar 
burada toplanmı$tır ve bugün ümitler kritik nokta üzerinde sallanmaktadırlar.

Cenevre’de Temmuzda toplanan zirve seviyesinde konferanstan maddi olmak-
tan ziyade ruhi olarak geni$ bir yatı$ma ve âti için ümitlenme havası yayılmı$tı. 
Kasım sonundaki vekiller konferansında ümitler kırılmı$, hattâ son zamanlarda 
so%uk harb dalgaları artmı$tır. Bununla beraber senelerden beri Garp Cephesinde-
ki çalı$malar nihayet Almanya’nın silâhlanmasına imkân vermi$ ve bu silâhlanma 
ba$lamı$tır. Siyasi neticesizlik buhranı yanında askerî kuvvetlenmenin kıymeti 
göze çarpıyor. E%er bu hal yakın bir patlamaya sebep olmazsa sulh cephesi kuvvet-
lenmi$tir.

Balkan cephesi mu%lâk bir manzara aldı. Yugoslavya’nın ittifakı askerî mahi-
yetten çıkardı%ı söyleniyor. E%er dostluk sa%lam kalırsa bu da bizce de%erlidir. Yu-
nanistan ile münasebetlerimiz acınacak bir haldedir. Otuz seneden beri Türk ve 
Yunan milletlerine mazinin unutulmaz elemlerini unutturabilmi$ olan basiretli si-
yasetin her iki tarafta tekrar itibara gelmesini temenni edelim. Son günlerde Yunan 
gazeteleri tekrar çok ta$kın ve tecavüzkâr olmu$lardır. Yunan Hükümetinin $iddet-
li notalarından ve Marta kadar mühlet verdi%inden bahsediliyor. Hükümet kendi 
grubunda olsun bilgi veriyor mu? Bilmiyoruz. Ancak Büyük Millet Meclisine bilgi 
vermek mecburiyetinde oldu%unu hatırlatmak isteriz.

Gene bu günlerde !ngiltere Avam Kamarasında Kıbrıs meselesi görü$üldü. 
Kıbrıs halkının kendi mukadderatını tâyin etmek hakkı prensip olarak tanınmı$ 
oldu%u ve yalnız zaman meselesinin müzakere edildi%i ne$riyattan anla$ılıyor. Ey-
lül haftasından beri i$lerde esaslı de%i$me ve gerileme var. Bizim Hükümetimizin 
6/7 Eylül vukuatının baskısı altında sesi kısılmı$ durumda oldu%u esefle görülüyor. 
Biz esaslı ihtiyaçlarımızı tekrar bildirelim. Kıbrıs’ta Türk halkının emniyeti, temsilî 
hakları ile halecan içinde ilgiliyiz.

Kıbrıs bizim hayati emniyet mevzuumuzdur. Vaktiyle de bu hayati sebep ile 
!ngiltere’ye bırakıldı. Bugün yine bu hayati ihtiyaç onun !ngiltere elinde bulunma-
sını icap ettirdi%ine kaniyiz.

Bu hudutlar içinde bir hal çaresini !ngiltere’nin nasıl bulaca%ını yakından en-
di$e ile takip ediyoruz.

Orta Do%u’da Arap âleminin büyük kısmının Ba%dat Paktına aleyhtar olmasına 
teessüf ederiz. Hele Suriye’nin bizden uzak ve bize kar$ı olmasının sebebi anla$ılır 
bir gaflet de%ildir.

Orta Do%u’da Arap - !srail sulhu temin edilmedikçe hiçbir $ey yapılmı$ olmaz. 
Güç mesele hudutlar üzerinde anla$mayı temin etmektir. Bundan sonra muhacirler 
derdi hal yoluna girebilir. Ondan sonra sulhun ve emniyetin mü$terek bir tertibe 
ba%lanmasına Amerika’nın meyil gösterdi%ini i$itiyoruz. Bu iyi bir ihtimaldir. Her 



halde farksız olarak bütün alâkalılara hiçbir sebeple kuvvete müracaat edilmemesi-
nin iyice anlatılması icabeder.

Ba%dat Paktına Pakistan’ın ve !ran’ın katılması ile bu Pakt ehemmiyetini ve 
tesir sahasını geni$letmi$tir. Tabiî ilk a%ızda Türkiye’nin mesuliyeti de pek ziyade 
geni$lemi$ oluyor. Amerika’nın i$tiraki ve NATO ile mü$terek i$leme imkânı tahak-
kuk etmedikçe esaslı bir açık vardır.

Muhterem arkada$lar; bütün bu ittifak manzumesi içinde vecibelerimizi ve 
haklarımızı birinci derecede dü$ünürken dikkat edece%imiz esaslı nokta sergüze$t 
arıyan tahrikçi bir müttefik görmekten dikkatle sakınmaktır. Biz Hükümetin me-
totları ile beraber de%iliz.

Dı$ politikada prensipler kadar metotların da ehemmiyeti vardır. 24 A%ustosta 
Yunanistan’a hemen hemen harb ilânı a%zının kullanılması on be$ gün sonra dostu-
muz ve müttefikimize kar$ı söz söyleyecek vatanda$ın cehennem ile tehdit edilmesi 
ve 24 Ekimde !zmir’de görülmemi$ tarziye merasimine mahkûm olmak ve nihayet 
Arap - !srail münasebetlerinin herkesi halecana dü$ürdü%ü ve sulh çaresi arandı%ı 
günlerde hudutlara ko$up bir tarafı açıktan iltizam eden te$vikler yapılması Büyük 
Millet Meclisi kar$ısında mesuliyetini hatırlamayan Bay Adnan Menderes’in sakat 
siyasetinin farikalarıdır. (Soldan, gürültüler) Belâ çıkarmaya hevesli görünen mütte-
fikten nihayet dostlar da vebadan kaçar gibi sakınırlar.

Biz Avrupa Konseyine de dâhiliz. Bu te$ekkül demokrasi rejiminde bulunan 
Avrupa devletleri içindir. Bizim Hükümetimiz bu te$ekküle kâfi derecede dikkat 
göstermiyor. Kısaca hatırlatalım ki bu çok yanlı$ bir harekettir.

Dı$ politikada metotlarını endi$e ile takip etti%imiz Hükümetin Büyük Millet 
Meclisi tarafından salâhiyet hudutları içinde tutulmasına kati olarak lüzum vardır.

Hükümet, dı$ meselelerimizde umumi efkârın ve gazetelerin aydınlatılmasın-
dan ve yardımlarından istifade etmiyor. Hele Büyük Millet Meclisinin bilmesinde 
ve desteklemesindeki büyük kuvveti hiç takdir etmiyor. Yakı$tırıp her $eyin altüst 
edilmesini, ya susup ve susturup kendi aklı içinde çabalamayı ihtiyar ediyor. Bunlar 
sakat gidi$lerdir. (Sa!dan, bravo sesleri)

Muhterem arkada$lar;

6/7 Eylül vukuatının iç politikadaki tahlili, büsbütün ba$ka mahiyet arz eder. 
Üç aylık tahkikattan henüz bir netice söylenmemesinin hususi sebebi, örfi !dare 
komutanının kanuni vazifesini anlayı$ ve tatbik edi$ $eklidir, örfi idare komutanı 
kanun içinde harekete mecburdur. Ankara’da örfi !dare ilân olunmasındaki siya-
si maksadın, muhalif partilerin siyasi faaliyetine ve 6/7 Eylül hâdiseleri üzerinde 
kimsenin durmasına imkân bırakmamak oldu%u anla$ılmı$tır. Hâlbuki 7 Eylül sa-
bahı, en yüksek salâhiyet sahipleri, yerli ve yabancı bütün gazetecilere, örfi idare-
nin iç politika vasıtası olarak kullanılmayaca%ını taahhüt etmi$lerdir.

Örfi idare komutanı, daha da ileri gidiyor, kapattı%ı gazetelerin sahiplerine, 
Türkiye içinde her hangi bir yerde gazete çıkarmayı da yasak etmi$tir. Bu, bir yeni 



kanun hükmüdür, örfi idare komutanının yeni kanun hükmü koymaya salâhiyeti 
yoktur.

Örfi idare komutanı, askerî hâkimlere, do%ru zannetti%i cezaları hükmetmele-
ri için emir veremez. Hâkimlerin tahliye kararı verdiklerini alıkoyamaz, örfi !dare 
elinde mevkuf bulunan binlerce vatanda$, en iptidai insanlık ve hukuk $artlarından 
mahrumdurlar. !$itti%imize göre, cinnet ve intiharlar oluyor.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — O, zamanı devletinizde olmu$tur.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Büyük Millet Meclisinden bir komisyonun 
mevkufların hallerini tefti$ ve tahkik etmesine acele olarak lüzum vardır.

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Sadet harici konu$uyor.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Örfi idare komutanı, kanunun bir maddesine 
göre, !cra Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz ve tebli% edilen emirleri ve ilân edilen 
sair tedbirleri takip ve icra eder. Komutan, bu maddeye yapı$arak vekillerin emir-
lerini ifaya mecbur oldu%unu sanıyorsa, kendisini mesuliyete sevk ediyor. !cra Ve-
killerinin heyetçe kararları lâzımdır, bir. Böyle bir kararın icra vekillerinin kanuni 
salâhiyetleri içinde olması tabiî bir kaidedir, iki.

Örfi idare komutanının gazetecilere $ifahen vâki olan ilk tebli%ini size okusam, 
anlayı$ının veya Hükümetten aldı%ı talimatın a$ırı derecede kanunsuz mahiyeti 
hakkında bir fikir edinilebilir.

Bir tek maddesi hakkında size malûmat verece%im, günün mevzuu oldu%u 
için Örfi !dare Komutanı Nurettin Aknos’un !stanbul gazete sahip ve mesullerine 
topluca ve $ifahi olarak verdi%i direktiflerin birinci maddesi; Büyük Millet Meclisi 
müzakereleri halkı heyecanlandıracaksa, yayılmayacaktır. (Gürültüler) Nitekim 12 
Eylülde Büyük Millet Meclisi Ba$kanı, bizim bu havadisi alarak verdi%imiz takrir 
üzerine Büyük Millet Meclisi müzakeratı aleni oldu%unu ve harfiyen ne$rolunaca-
%ını, hem örfi idare komutanına, hem Yüksek Meclise teyit buyurmu$lardır. Tekrar 
bugün haber alıyoruz ki, bugünkü Meclis müzakeratını gazetelerde ne$rettirme-
mek arzusundadır. Bu arzu kanununa aykırıdır. (Soldan gürültüler) Te$ekkür ede-
rim. Meclis müzakeratının Anayasa hükmüne göre ne$rolunmasını iltizam buyuru-
yorsunuz. Ümit ederim örfi idare komutanı da bunu i$itmi$tir.

6/7 Eylül hâdisesi kar$ısında !stanbul valisinin durumu da, dikkati çekecek 
mahiyettedir. 6/7 Eylül’ün !stanbul’da ilk göze çarpan mesulü !stanbul valisi ve ilk 
önce vazifesine nihayet verilecek zat da o olmalıydı. Bunun yapılmamasının sebe-
bi, tahlile muhtaçtır. Demek Hükümet en büyük idare ve zabıta âmiri ve icabında 
askerî kuvvetlere hâkim olan valiye bir kusur atfedemiyor. Hattâ valinin vakadan 
sonra istifa etti%i ve bunun kabul olunmadı%ı söyleniyordu. Bu husus son günlerde 
açıktan teyit edilmi$tir. #ayialar bu halleri $u $ekilde izah ediyor: Vali, hâdisenin 
tertibi zamanında itiraz etmi$, vahim neticelerin önlenemeyece%ini söylemi$, bü-
yük askeri kuvvetleri daha 6 Eylül’den evvel istemi$, en nihayet kendisine Patrikha-
ne gibi bir iki yerin muhafazası ile alâkadar olması söylenmi$tir. (Soldan, gürültüler 



ve bunun mürettibi kimmi" sesleri) Bu vaziyette olan valiye, pek hatalı olan Hükümet, 
hesap sormaktan elbette çekinecektir.

!zmir valisinin yerinde bırakılmasına ise hiç bir izah bulunamıyor. Bunun me-
suliyeti ihtimalinden bahsedecek gazeteyi örfi idare komutanı hemen kapama ve 
hapis ile kar$ılar. !zmir’de 6 Eylül’e dair bir tek misal söyleyeyim. 6 Eylül ak$ama 
do%ru !zmir itfaiyesi fuara gelir, bir pavyon önünde durur. Neye geldiklerini soran-
lara masum neferler, yangın çıkacak da onu söndürece%iz derler. Bu marifetlerden 
hesap vermesi lâzım gelen !zmir valisi 24 Ekim’de bayrak çekilirken !zmir halkının 
yüzüne acaba nasıl bakabildi. (Sa!dan, bravo sesleri)

Bir vakanın suçlusu olması melhuz olan kimsenin emrinde, o vakanın haki-
kati meydana çıkarılamaz. 6/7 Eylül tahkikatında bu hâdiseyi pek acı tecrübe edi-
yoruz. 6/7 Eylül vukuatından daha evvel bilgili olduklarına dair Bay Menderes ve 
Bay Köprülü’nün 12 Eylülde B.M. Meclisinde söyledikleri dikkat ve ibretle tetkika 
de%er. Vukuata seyirci, müsamahalı olan polis, Hükümetin talimatı veya arzusu 
içinde bulundu%una kani idi. Türk polisinin vazifesini ifa için, fedakârlıkla çalı$tı-
%ı tecrübelerle sabittir. Hattâ 6/7 Eylül gecesinde müsamaha talimatı almadıkları 
anla$ılan münferit polislerin, büyük kalabalıkları durdukları görülmü$tür. Bu kud-
rette olan polisin aczinden bahsedilemez. 6/7 Eylül vukuatı, daha ak$am saat 16’da 
ya%ma ve tahrip edici karakterini meydana çıkarmı$tı. Devlet Reisi ve Ba$vekilin 
6 Eylül ak$amı !stanbul’dan ayrıldıkları vakit, vukuattan ilk haberleri almamı$ ol-
dukları farz edilemez. Demek Haydarpa$a’dan ayrıldıkları zamanki hâdiseler, ölçü 
içinde idi. Ancak Sapanca’ya vardıkları zaman ölçülerin kaçırılmı$ oldu%una hük-
medilmi$tir. Herkesin bildi%i tafsilâttan bin misal zikredilebilir. Hulâsa bir facia ve 
Hükümetin büyük suçu en hafif tarif ile $udur: Vatanda$ ve yabancı !stanbul ve 
!zmir sakinlerinin emniyeti konulmamı$tır. !$te vukuat ile bu kadar yakın mesuli-
yet ili$i%i olan ve hattâ a%ır suçlusu olması muhtemel olan Bay Adnan Menderes’in 
tahkikata âmir ve hâkim bulunması, kati olarak anormal, tehlikeli derecede yanlı$ 
bir yoldur. Üç ay sonra bu gün, tahkikatın kısır bir halde bulunmasının umumi ve 
tabiî sebebi de budur.

Bu bahsi bir neticeye ba%lamaya mecburuz. 6/7 Eylül vukuatından vahim bir 
surette mesul olan Bay Adnan Menderes’in Hükümetin ba$ından ayrılması lâzımdır.

Hâlbuki yeni Hükümet içinde Bay Adnan Menderes’i Millî Müdafaa Vekili ola-
rak örfi !dare Komutanı ile do%rudan do%ruya vazife temasında görüyoruz. Bay 
Adnan Menderes’in örfi !dare icraatı ve onun mahkeme kararları üzerinde karan-
lık tertipler pe$inde oldu%undan endi$e etmek caizdir. Üçüncü Adnan Menderes 
Hükümeti hakkında er - geç Meclis tahkikatı açılması zaruri ve mukadderdir. Bu 
vaziyette iken onun dördüncü kabinesini te$kile memur edilmesi hakiki bir talih-
sizliktir.

Muhterem arkada$lar;
Bugün sabahtan beri memlekette bir telâ$ vardır. Hapiste bulunanlardan mü-

temadiyen telgraflar alıyoruz; 4 aydır yatıyoruz, bizi mahkeme kar$ısına çıkarınız 
diyorlar.



MURAD AL" ÜLGEN (Afyonkarahisar) — Siz kimsiniz de size müracaat edi-
yorlar? (Soldan; "iddetli gürültüler)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Müsaade buyurun arkada$lar; bunlar evlatlar-
dan gelen sesler, bir de analardan, babalardan feryatlar alıyoruz. Evlâtlarımız teca-
vüze u%ruyorlar, kurtarınız diyorlar.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Bir taraftan facia var diyorsunuz, bir ta-
raftan tevkif edilenlerin avukatlı%ını yapıyorsunuz.

RE"S — Osman Bey, müsaade buyurun...

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Duymu$sunuzdur arkada$lar, son günlerde 
!stanbul’da halkı tekrar heyecana dü$üren, yeni bir 6-7 Eylül hâdisesi mi oluyor, 
diye endi$elendiren bir tertip ve örfi idarenin tatbikatı vuku buluyor, gazetelere de 
intikal etmek üzere olan bu hâdiseyi ve havadisi örfi !dare geri alıyor, Hükümetle 
ne görü$tükleri, nasıl bir tedbir buldukları ve nasıl bir formül buldukları bilinmiyor 
ama i$tirakleri muhakkak.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Hepsi yalan... (Soldan, yalan 
söylüyorsun, yalan sesleri...)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Muhterem arkada$lar;

Bay Adnan Menderes, yeni programında iktisadi ve siyasi sahalarda hatalı ol-
du%u tecrübe ile sabit olan siyasetini ve tatbikatını Demokrat Partiye ve hatta Türk 
milletinin arzularına mal etmeye çok gayret sarf etmi$tir. Salim muhakemeye ve 
Siyasi olayların tabiatında olan hakikatlere aykırı dü$en bu meseleyi, icap ederse 
tafsil etmek üzere $imdilik kaydetmekle iktifa edelim.

Programda iktisadi dertlerimize çare olacak esaslı bir tedbire tesadüf etmiyo-
ruz. Aksine $imdiye kadar geçimi yıkan ve yanlı$ hareketler neticesi kalkınmayı kı-
sıra götüren usullerin muhafaza edildi%ini görüyoruz. Hele deh$et verici bir ibretle 
anlıyoruz ki, kendisi hâlâ memlekette hayat pahalılı%ı ve tabiî geçim darlı%ı olma-
dı%ı kanaatindedir. Hususi mahkemeler yoluyla suni pahalılı%ı yenebilece%ini sanı-
yor. Vatanda$a çile çekmekten ba$ka çare kalmamı$tır. (Soldan, 80 liraya bir teneke 
gaz ya!ını unutma sesleri)

#u basit hakikati tekrar edelim: Bir maddenin yoklu%u veya ihtiyaç miktarın-
dan azlı%ı, darlık ve sıkıntı yapar. E%er maddeyi ihtiyaç sahiplerine adaletle da%ıt-
mak imkânı bulunmasa, talepler kar$ısında, fiyatlar artar. Para de%eri dü$erse, mal 
fiyatı yükselir.

Programda enflâsyondan birikmi$ borçların tazyikine kar$ı tedbirden, para 
de%erini dü$üren iktisadi ve malî hatalardan istifadeli bahislere rastlamıyoruz. Bay 
Adnan Menderes pahalılık olmadı%ını vatanda$a söylemek için eski vekillerini bı-
rakmamalı idi. Onlar bu edebiyatta kusur etmi$lerdi. (Sa!dan, gülmeler) Hulâsa ik-
tisadi hastalı%ımıza hiçbir deva getirmemi$tir. Bir yeni vekâlet ihdası, deva olarak 
ileri sürülemez.



Envestismanların takat ve imkân dı$ında olması, yani öteki ifade ile plansızlık 
bahsinde Ba$vekil tecrübelerden ders almamı$tır. #imdiye kadar yürüdü%ü yolda 
devam edece%i sarahatle ve elemle görülüyor. Vatanda$ın ıstırapları da buna tâbi 
olarak ve artarak devam edecektir.

Rejim bahsinde söyledikleri üzerinde her $eyden evvel kaydedelim ki, muha-
lefet zamanı bir yana, bütün hükümetleri zamanında söylediklerini tekrarlamı$tır. 
#imdiye kadar rejim bahsinde çektiklerimiz, vadettiklerini yapmaması, onların zıd-
dını yapmasıdır, Fiilî olarak da temasları, sözleri ve hareketleri ile idareye, adalete, 
iktisadi hayata, hulâsa siyasi kudretin temasta bulundu%u bütün te$ekküllere par-
tizanlı%ı telkin etmesidir. Son zamanlarda eline bir de Örfi !dare geçti. Siz burada 
millet i$leri içinde çırpınırken o, !stanbul’da Örfi !dareye vatanda$ları yeni bir 6/7 
Eylül ihtimalinin helecanına dü$üren tertipler yaptırmak pe$inde idi. (Soldan, Allah 
Allah sesleri) Aynı yollarda devam edecektir.

Anayasa, tadili için önce bir ilmî komisyon kurulmak lâzımdır. Sonra asgari 
bir iki prensip ihtiyacı ilân etmesi icabederdi. Anayasa tadiline icbar ediliyor diye 
te$ebbüs, inanmadı%ı bir te$ebbüs mahiyetinde kalır. Demokratik bir hayat tarzı-
nın istekleri, Anayasaya aykırı kanun çıkmaması için mahkeme teminatı, adalet 
istiklâlinin Anayasa ile amelî teminata ba%lanması, gibi maddeler zikrolunabilirdi. 
Hulâsa, hangi eksik ve ihtiyacı kar$ılamak için Anayasa tadiline girmek istiyor? Acı 
hakikat $udur ki; kendisi böyle bir ihtiyacı hissetmedi. Belki son zamanda Büyük 
Millet Meclisini feshetmek salâhiyeti olmamasının sıkıntısını hissetmi$lerdir. (Sol-
dan, gülü"meler, sa!dan sürekli alkı"lar)

#imdi ben kendisine günün ihtiyacına uygun bir sual sorayım. Büyük Millet 
Meclisinin ve onun siyasi parti gruplarının merkezi umumi gibi Meclis dı$ından 
her hangi bir te$ekkülün âmir tesiri altında bulunmasının Anayasaya aykırı oldu-
%unu kabul ediyor mu? (Soldan, o ne demek, sesleri)

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Derin noktalara girdi.

"SMET "NÖNÜ (Devamla)—Bu, taze bir ihtiyacın mevzuudur. Yukarda arz 
ettim ki, yakında Adalet Bakanı bu kürsüde Genel Kurul âzası olarak hareket et-
ti%ini söylemi$ ve son hâdiselerde Genel Kurul azaları milletvekillerinin kaderleri 
üzerinde tehlikeli tasarruflara heves göstermi$lerdir.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Siz, o milletvekillerini tâyin ederdiniz, Pa-
$am.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — 1958’de Anayasa tadili gelinceye kadar Bay Ad-
nan Menderes’in elinde cemiyetimiz her an yeni bir müsaderenin, yeni bir seçim ve 
adalet tahribinin, milletvekilleri masuniyetine tecavüzün tehdidi altındadır. 1958’e 
kadar Anayasa bahsinde, hiç olmazsa mevcut Anayasanın ve umumiyetle Anayasa 
hukukuna aykırı yeni bir te$ebbüste bulunmayaca%ına nasıl emin olaca%ız?

Memurlar, hâkimler, seçimler üzerinde hükümetin vaitlerinden dolayı, idealist 
milletvekillerine te$ekkür ederiz. (Soldan, gülü"meler) Himmetlerini sonuna kadar 
gev$etmesinler...



OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) —Yok, yok, merak etmeyin Pa$am, $imdi De-
mokratların reyleri çalınıyor.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — !spat hakkının kurbanı olanları da tebrik ede-
riz. (Sa!dan alkı"lar) Bu kurbanlar arasında hak yolunda mahkemelere ve hapislere 
dü$en fikir ve kalem mücahitlerimiz, bu yüzden iftiraya u%rayan milletvekillerimiz 
vardır.

Dikkat buyrulmu$tur ki, Ba$vekilin bu mevzuda, mecburiyetle bah$etti%i im-
tiyaz da kanun lâyihalarının encümenlerde tabiî seyrini takip etmesine müsaade 
eder görünmekten ibarettir.

Kanun tadilleri bahsinde, zannımızca, bir iki mevzu hayati ehemmiyet ta$ı-
maktadır. Yapılacak yeni tadiller hakkında umumi bir i$arete ihtiyaç var idi. Meselâ, 
Emeklilik Kanununda 25 senenin 30 seneye çıkarılaca%ından bahsetmi$tir. Bunun 
gibi, Seçim Kanununda düzelmesine lüzum gördü%ü maddeleri veya misal olarak 
bir tanesini söyleyebilirdi.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Onu ileri tadilde söyler.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — !yice hatırlarız ki, 1954 seçimlerinde, buna 
benzer bir vaka ba$ımızdan geçmi$tir.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Pa$am, sen bizim 1946 da ba$ımızdan ge-
çenleri sor.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Ba$vekilin

1954 seçimlerinde radyoyu kanunsuz kullandı%ı Yüksek Seçim Kurulu ilâmiyle 
sabit olmu$tur. 2 Mayıstan sonra çıkan kanunla, devlet ve hükümet ba$ında bulu-
nanların bu kabil hareketleri suç olmaktan çıkarılmı$tı.  Fırsat bulursa 1955 bele-
diye seçimlerinden sonra getirdi%i ıslah tedbiri ile üzerinde çok münaka$a geçen 
kalemin kullanılmasını da men ettirebilir. (Sa!dan, yapar yapar, sesleri)

Bütün bu endi$elerden dolayı, 1954 Mayısından sonra çıkan kanunların dü-
zeltilmesinde ümit uyandıracak ilk i$aretler $unlar olabilir: Memurlar, seçimler; 
hâkimler üzerinde 2 Mayıstan sonra çıkan kanunların ilgası teklifini hükümet bir 
hafta zarfında Büyük Meclise getirmelidir...

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Mehil mi veriyorsunuz Pa$am?

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Ancak ondan sonra daha ileri ıslahatın seyri 
ümit ve sükûnetle takip edilebilir.

Hele Kır$ehir vilâyetinin iadesi teklifini, iki gün içinde Büyük Millet Meclisine 
getirece%ini Bay Adnan Menderes’e bu oturumda söyletmenizi çok istirham ederiz. 
(Soldan, gülü"meler)

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Yarından sonra Pazar Pa$am, kabil de%il.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Farksız olarak bütün siyasi gruplar üzerinde 
a%ır basan bu mânevi yükün altından hep birlikte kurtulalım.



Yine bugün cemiyetimize ümit ve ferahlık verecek bir kararı, Hükümetten ta-
lep edelim. Hiç olmazsa Ankara’dan örfi idare hemen kaldırılsın. (Soldan, gürültüler)

Muhterem arkada$lar, Hükümet programında maarife ve üniversite muhta-
riyetine dair bir kelime bulamıyoruz. Bu hal, Bay Adnan Menderes’in $uur altına 
yerle$mi$ zihniyetinin tabiî tezahürüdür.

Bugün acelenin acelesi had bir millî ihtiyaç ehemmiyetinde olan üniversi-
te muhtariyeti mevzuunda, hiçbir düzeltme olmayacak mı? Bir serap olarak dahi 
ümit verecek bir kelime söylenemez mi idi? Hayır, söylenemezdi. Çünkü Bay Adnan 
Menderes’in mükemmel iktisadi ve siyasi rejimine kar$ı, bütün bu yersiz mukave-
metlerin kayna%ı ilimdir ve ilim adamlarıdır. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar) Muvaf-
fakiyet için ilk önce ilmin ve ilim adamlarının hakkından gelmek lâzımdır. (Soldan, 
Allah Allah sesleri)

Eski Maarif Vekilinin $imdi Devlet Bakanı olarak, daha geni$ salâhiyetlerle 
himmetli yardımına elbette ihtiyacı vardır,

Pek muhterem arkada$lar, rejim ve demokrasi yolunda millet dâvaları aydınlı-
%a yönelmi$tir. Bay Adnan Menderes’in $ahsi ve iktisadi gidi$ine ve tasmim ettik-
lerine kar$ı ba%ımsız, iktidara ve muhalefete mensup milletvekilleri ve vatanda$lar 
tarafından idealist mücadele açılmı$tır. Bu mücadele devam edecektir.

#imdi ilk vazifemiz, ademi itimat reyi vermektir. (Sa!dan, bravo sesleri, sürekli 
alkı"lar)

RE"S — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grubu adına Osman Bölükba$ı.

CUMHUR"YETÇ" M"LLET PART"S" MECL"S GRUBU ADINA OSMAN BÖ-
LÜKBA$I (Kır!ehir) — Muhterem arkada$lar; günlerden beri Türk milletinin 
alâka ve dikkatini üzerinde toplayan yeni Hükümetin programı hakkında Cum-
huriyetçi Millet Partisi Grubu adına görü$ ve temennilerimizi açıklamadan evvel, 
demokratik bir hukuk devleti nizamını bütün icap ve müesseseleriyle kurmak ve 
böylece her türlü huzursuzluk ve ıstırapların kayna%ı olan rejim dâvasını halletmek 
gibi, tarihî ve $erefli bir vazife ve mesuliyetle kar$ı kar$ıya bulunan Yüksek Heyeti-
nizi saygıyla selâmlarız.

Muhterem arkada$lar; Hükümet programının tahliline giri$meden evvel üze-
rinde ehemmiyetle durulması ve aydınlatılması icabeden meseleler oldu%una kani 
bulunmaktayız. Filhakika, Üçüncü Menderes Hükümetinin sukutuna müncer olan 
hâdiselerin mahiyeti hakkında Meclis ve millet olarak resmî bir bilgiye sahip de%i-
liz. Memleket ve millet i$lerini alâkadar eden meselelerde vatanda$ları hâdiselerin 
hakiki mahiyetleri hakkında tenvir etmek, demokratik nizam ve zihniyetin en tabiî 
bir icabıdır. Bu icaba riayet edilmedi%i takdirde hem vatanda$ın tabiî bir hakkına 
saygı gösterilmemi$ ve hem de aleniyette cereyan eylemeyen hâdiselerin türlü $e-
killer alan dedikodusuyla huzuru ihlâl edilmi$ olur. Di%er taraftan reyini tam bir 
vicdani kanaatle kullanmak mevkiinde bulunan milletvekillerinin de karanlık bir 
müphemiyet içinde bırakılması Anayasanın ruhuna ve parlamenter sistemin esa-



sına muhalif bir hareket te$kil eder. Yüksek Heyetinizin de tasvip edece%ine emin 
bulundu%umuz bu mülâhazalar Sayın Menderes’in Ba$kanı bulundu%u eski Hükü-
metin sukut sebeplerinin bu kürsüden millete açıklanmasını zaruri kılar.

Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$vekil bugüne kadar eski Hükümete dâhil bulu-
nan bir kısım bakanları hangi sebeple yeni Hükümetin kadrosu dı$ında bıraktı%ını 
açıklamamı$tır.

Demokrat idarelerde eski Ba$vekil yeni kabineyi te$kile memur edilecek olursa, 
yeni kabinenin kadrosu haricinde kalan zatları hangi siyasi veya $ahsi sebepler yü-
zünden mesuliyetten ayırdı%ını hemen açıklar. Yeni programın eski programlardan 
ruh ve mahiyet itibariyle farklı bulunmadı%ı programda zikredildi%ine göre bugün-
kü Hükümetin haricinde kalan zatlarla Ba$vekil arasında siyasi bir görü$ ihtilâfı 
mevcut oldu%u iddia edilemez. #u halde eski vekiller neden dolayı yeni Hükümetin 
mesuliyetine i$tirak ettirilmemi$lerdir? Ba$vekilin bu esaslı noktayı kürsüde izah 
etmesi lâzımdır. Ancak bu suretle Hükümetin sukutuna sebep olarak gösterilen 
yolsuzluk ve muvaffakiyetsizlik iddialarının kabinede mevkilerini muhafaza ede-
meyen vekillerin omuzlarına yükletilmesinde isabet olup olmadı%ı anla$ılır.

Yukarıdaki demokratik esasların, ikinci Hasan Saka Hükümetinin programı 
üzerinde Mecliste cereyan eden müzakerelerde D. P. adına ifade ve müdafaa edildi-
%ini de bu vesile ile hatırlatmak yerinde olur.

Muhterem arkada$lar Hükümet programının tahlil ve tenkitine ba$lamadan 
önce Hükümetin terekküp tarzı ile alâkalı bir noktaya da yüksek dikkatinizi çek-
mek isteriz.

Te$kilâtı Esasiye Kanununun 49’ncu maddesi mezun veya her hangi bir sebep-
le mazur olan bir vekile !cra Vekilleri Heyeti âzasından bir di%erinin muvakkaten 
vekâlet edebilece%ini tasrih etmektedir. Anayasamızda bunun dı$ında bir vekâlet 
müessesesi mevcut olmadı%ı gibi, bir zatın muhtelif vekâletleri asaleten i$galine 
cevaz veren ne sarih ve ne de zımni bir hüküm vardır. Bu durum kar$ısında Ba$-
vekilin aynı zamanda Milli Müdafaa Vekili tâyin edilmi$ bulunması Anayasamıza 
sarahaten muhalif bir hareket te$kil eder.

Di%er taraftan kadrosunda be$ yüze yakın milletvekili bulunan Demokrat Parti 
Meclis Grubu içinde bir Millî Müdafaa Vekili bulunamayarak Anayasaya muhalif bir 
yola sapılmasındaki sebep ve hikmet de zihinleri haklı olarak i$gal etmektedir. Bu 
cihetin de Mecliste aydınlatılması yerinde bir hareket olacaktır.

Daha kurulu$unda Anayasaya muhalif harekette bulunan bir Hükümetin tel-
kin edece%i itimat derecesini de Yüksek Heyetinizin takdirlerine arz etmek isteriz.

Muhterem arkada$lar, $imdi Hükümet programının muhtevası ve ta$ıdı%ı zih-
niyet üzerindeki görü$lerimizi izaha çalı$aca%ız.

Programın niçin kısa oldu%u izah edildikten sonra bunun “be$ buçuk yıllık tat-
bikatın bugünkü merhalesinde kendini gösteren icap ve ihtiyaçlara göre alınması 
lâzım gelen tedbirlerle yapılmasına sıra gelmi$ bulunan i$lerin izahına” inhisar ede-



ce%i ifade olunmaktadır. Bu ifadenin sarahatinden anla$ılaca%ı üzere, programda 
temas edilmeyen ve fakat memleket için hayati bir ehemmiyet ta$ıdı%ı a$ikâr bu-
lunan ve ileride üzerinde duraca%ımız meselelerin; halline sıra gelmedi%i kanaati 
Hükümete hâkim bulunmaktadır.

Muhterem arkada$lar;

Demokrat Parti iktidarının 1950 yılı ilk Hükümet programındaki ana fikirle-
rin, kısaca da olsa gözden geçirilmesinin faydalı bulundu%unu açıklayan Hükümet; 
programın ruhu ve ana fikirleri sadece maddi mesel el ermi$ gibi bu kısma ait bir 
hulâsa verdikten sonra $u hükme varmaktadır:

“!$te birinci Hükümet programımızın esasını te$kil etmi$ olan bu görü$ ve fi-
kirleri bugün dahi bütün ehemmiyet ve vüstaı ile benimsemekteyiz.” Halbuki; pren-
sip ve müesseselere mutlak bir saygı gösterecek yeni bir devir açmak ve bu devrin 
ifadesi olan kanun ve müesseselerle vatanda$ hak ve hürriyetlerini tam mânasıyla 
teminat altına alacak bir Devlet nizamı kurmak vait ve mesuliyeti ile iktidara gel-
mi$ bulunan Demokrat Partinin ilk Hükümet programında rejim mevzuu haklı ola-
rak onun sıklet merkezini te$kil etmekte idi. O programdaki ana fikirleri gözden 
geçirmekte fayda olaca%ını söyleyen Hükümetin rejime taallûk eden me$elerden 
habersiz görünmesi ve sadece maddi sahaya münhasır görü$leri ifade ile iktifa et-
mesi; zihniyetini te$his bakımından üzerinde dikkat ve endi$e ile durulacak bir me-
seledir. Mevzuatta bazı tadiller yapılaca%ı yolundaki müphem ve mahdut vaitlerin 
tecrübenin takviye etti%i bu endi$e ve mü$ahedeyi bertaraf edemeyece%i hakikati 
ilerideki tahlillerimizde açıkça görülecektir.

Muhterem arkada$lar; bir Meclis seçmek ve hattâ bu Mecliste bir miktar mu-
halif milletvekili bulundurmakla bir memlekette demokratik bir idare teessüs et-
mi$ olmaz. Demokrasi teminatlar rejimidir. Anayasanın vatanda$lara verdi%i hak 
ve hürriyetler teminat altında bulunmadıkça memlekette demokrasiden hak ve 
hürriyetlerden bahsetme%e imkân yoktur diye bu Meclis kürsüsünde en veciz ve 
isabetli görü$lerin sözcülü%ünü yapmı$ bulunan Sayın Menderes, Demokrat Par-
tinin muhalefet yıllarındaki vaitlerine ve 1950 seçim beyannamesindeki esaslara 
muvazi olarak hazırladı%ı programında $imdi temas etmek istemedi%i birçok hayati 
meselelere yer vermi$ti. !lk Hükümet programını telhis ederken unutur gözüktü%ü 
bu meseleleri hafızalarda canlandırmanın yerinde olaca%ı kanaatindeyiz.

!lk Hükümet programında $u esaslar yer almı$tı:

Demokratik inkılâbımızın bugüne kadar elde edilmi$ neticelerini mahfuz tut-
makla kalmayıp Anayasada vatanda$ hak ve hürriyetlerine ve millet iradesine daya-
nan istikrarlı bir Devlet nizamını teminat altında bulunduracak esaslı tadiller ha-
zırlayıp huzurunuza arz etmek kararındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasamızın 
kuvvetler birli%i esasına dayanması ve vatanda$ hak ve hürriyetlerini kâfi teminat 
altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyeti 
yerine tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni olamamı$ bulunmasıdır. Bununla 
muvazi olarak kanunlarımızda, itiyatlarımızda ve telâkkilerimizde tek parti dev-



rinden arta kalan ne varsa tam olarak tasfiye edece%iz. Bu cümleden olmak üzere 
meselâ ceza kanunları, Memurin Muhakemat Kanunu gibi belli ba$lı antidemok-
ratik hükümleri ihtiva eden kanunları ve mevzuatımız içerisinde yer yer tesadüf 
olunan buna mümasil hükümleri demokrasi ruhuna uygun tadillerle huzurunuza 
getirece%iz... Hâkimlerimizin Anayasadan aldıkları teminatı hakkıyla gerçekle$ti-
recek hükümler tesis etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için hâkimin hukuki 
durumunu tâyin eden Hâkimler Kanunu hükümleri yeni ba$tan gözden geçirilerek 
kendilerine sa%lanması zaruri teminat tesis olunacaktır. Yine memlekette istikrarı 
teyit ve vatanda$ haklarını teminat altında bulundurmak bakımından idare cihazı-
nın, iktidar de%i$mesinin tesirlerinden masun ve yalnız kanunun emrinde ve mille-
tin hizmetinde bulundurulmasını zaruri görmekteyiz. Bu maksadın temin edilmesi 
her $eyden evvel her sınıf memur hak ve haysiyetinin kanunlarla mahfuz bulun-
durulmasına ba%lıdır. Devlet memurlarının $ahıs ve zümrelerin emirlerine tâbi ol-
maktan kurtarılmaları esbabı üzerinde duraca%ız.

Muhterem arkada$lar; Birinci Menderes Hükümetinin rejim mevzuundaki va-
itlerini yukarda kısaca ifade ettik. !lk Hükümet programının maddi sahaya taallûk 
eden kısmını telhisen gözden geçiren ve sonunda i$te Birinci Hükümet programı-
mızın esasını te$kil etmi$ olan bu görü$ ve fikirleri bugün dahi bütün ehemmiyet 
ve vüsati ile benimsemekteyiz diyen Sayın Menderes’i, rejime ait bu taahhütleri ne 
için unutur gözüktü%ünü ve $ayet bu bir zühul eseri ise bugün dahi bunları bütün 
ehemmiyet ve $ümulü ile benimseyip benimsemediklerini Meclis kürsüsünde ve 
millet huzurunda açıklama%a davet ediyoruz.

Muhterem arkada$lar; yukarda temas etti%imiz üzere yeni programın, “be$ 
buçuk yıllık tatbikatın bugünkü merhalesinde kendini gösteren icap ve ihtiyaçlara 
göre alınması lâzım gelen tedbirlerle yapılmasına sıra gelmi$ bulunan i$lerin izahı-
na inhisar edece%i” ifade edilmi$tir.

Kanunlarda yapılaca%ı söylenen mühim tadillerle rejim mevzuunda Birinci 
Menderes Hükümeti programında yer alan esaslar yukarıdaki ifadenin ı$ı%ı altında 
tetkik edildi%i zaman $u hazin neticelere varmak mantıki bir zaruret olmaktadır:

1. Rejimin siyasi karakteri ile birinci derecede alâkalı ve siyasi hak ve hürri-
yetlerin oldu%u kadar ferdî hak ve hürriyetlerin de en büyük mesnedi ve teminatı 
olan adaletin istiklâlini sa%lamak ve böylece hak ve hürriyetleri müessir bir temi-
nata kavu$turmak için Anayasaya aykırı ve antidemokratik vasfı dolayısıyla kanun 
dı$ı bir kanun oldu%u ve derhal de%i$tirilmesi vatanperverlik icabından bulundu-
%u, muhalefet yıllarında Demokrat Parti Lideri tarafından ilân ve birinci ve ikinci 
Menderes hükümetleri tarafından da de%i$tirilmesi zarureti teyit edilen Hâkimler 
Kanununun tadiline iktidarın altıncı yılında dahi Hükümete göre sıra gelmemi$ ve 
ihtiyaç da hissedilmemi$tir.

2. Birinci Menderes Hükümeti programında: “Kanunlarımızda, itiyatlarımız-
da ve telâkkilerimizde tek parti devrinden arta kalan ne varsa tam olarak tasfiye 
edece%iz. Bu cümleden olmak üzere meselâ Ceza kanunları, Memurin Muhakemat 



Kanunu gibi belli ba$lı antidemokratik hükümleri ihtiva eden kanunları ve mev-
zuatımız içerisinde yer, yer tesadüf olunan buna mümasil hükümleri demokrasi 
ruhuna uygun tadillerle huzurunuza getirece%iz…” diyen ve muhalefet yıllarında 
antidemokratik kanunlar meselesini siyasi mücadelesinin bayra%ı yapan ve bunları 
bir ayda de%i$tirerek Türk Milletine geni$ bir nefes aldıraca%ını liderlerinin lisanı ile 
vadeden iktidarın altıncı yılında bu ıslahatı yapmaya ve bu kanunları de%i$tirmeye 
Hükümetin anlayı$ına göre sıra gelmemi$ ve ihtiyaç da hissedilmemi$tir.

3. Memlekette istikrarı teyit ve vatanda$ haklarını teminat altında bulundur-
mak bakımından idare cihazının iktidar de%i$mesinin tesirlerinden masun ve yal-
nız kanunun emrinde ve milletin hizmetinde bulundurulmasını zaruri gördü%ünü 
ve bu maksadın temin edilmesini her $eyden evvel her sınıf memur hak ve hay-
siyetinin kanunlarla mahfuz bulundurulmasına ba%lı gördü%ünü birinci Hükümet 
programında acıkılan ve muhalefette bulundu%u zaman idare cihazında bulunanla-
rın tarafgir hareketlerini Devlet memurlarının tâbi bulundu%u teminatsız statü ile 
izah eden ve bu durumun ıslahını taahhüt eyleyen Demokrat Partinin altıncı iktidar 
yılında memuru bu teminata ve dolayısıyla vatanda$ları huzura kavu$turacak ted-
birleri almaya Hükümete göre henüz sıra gelmemi$ ve ihtiyaç da hissedilmemi$tir.

Muhterem arkada$lar; Hükümete hâkim olan zihniyeti te$his maksadıyla ken-
di sözlerinden çıkardı%ımız bazı neticeleri yukarda kısaca ifadeye çalı$tık. #imdi de 
Hükümet programında temas edilen tadil tasavvurları üzerinde durmak isteriz.

Hükümet programında uzun zamandan beri bahis konusu olan Anayasa tadil-
leri için hazırlıklara ba$lanması ve 1958 seçimlerinden evvel behemehal bu tadil-
lerin tahakkuk ettirilmesi lüzumuna i$aret edilmektedir. Yalnız bu tadillerin hangi 
prensiplere göre yapılması icap etti%ine dair bir fikir ve mütalâa serdedilmemekte-
dir.

Anayasamızın Te$rii Meclis tarafından tadili mümkün oldu%u gibi Anayasada 
yapılacak bir de%i$iklik ile bu salâhiyetin kurucu bir meclise verilmesi ve böylece bir 
parti ekseriyetinin Anayasa gibi bir milletin varlı%ının temelini te$kil eden bir mü-
essese ile sık, sık oynanmasının önüne geçilmesi de dü$ünülebilir. Hükümetin yeni 
Anayasada hangi prensip ve müesseselerin yer almasını istedi%ini ve bir kurucu 
meclise taraftar olup olmadı%ını açıklamasında vuzuh bakımından fayda mülâhaza 
etmekteyiz.

Muhterem arkada$lar;

Sıra gelmi$ken Hükümetin Anayasa tadili mevzuundaki müphem ifadesiyle 
Birinci Hükümet programında yer alan bu mevzudaki sarih taahhütlerin geçirdi%i 
safahata nazarlarımızı çevirmekten kendimizi alamayaca%ız.

Birinci Hükümet programında “Anayasa” da vatanda$ hak ve hürriyetlerine 
ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir Devlet nizamını teminat altında bulun-
duracak esaslı tadiller hazırlayıp huzurunuza arz etmek kararındayız. Bunun se-
bebi bugünkü Anayasamızın kuvvetler birli%i esasına dayanması ve vatanda$ hak 
ve hürriyetlerini kâfi teminat altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum ol-



mak itibariyle millet hâkimiyeti yerine tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni 
olamamı$ bulunmasıdır...” tarzında yer alan ve Demokrat Parti Grubunun ve Mec-
lisin tasvibinden geçen sarih taahhüt, yıllarca sonra ileri sürüldü%ü zaman Sayın 
Menderes’in “Anayasayı Meclis tadil eder. Hükümet Anayasa tadilini teklif edemez. 
Programımıza böyle bir $ey girmi$ ise hata etmi$iz” dedi%ini ve böylece taahhütle-
rinden kurtulma yolunu aradı%ını üzüntü ile hatırlamaktayız.

!ktidarın altıncı yılında Anayasa tadili mevzuunda tekrar bir taahhüde giri$en 
Sayın Menderes’in günün birinde yukarda hatırlattı%ımız mazeret ve bahane ile 
kar$ımıza çıkmayaca%ını kim temin edebilir?

Bu mevzuda kendilerinin verece%i teminata hâdiselerin ve tecrübelerin tazyiki 
altında inanmak kabiliyetini maalesef kaybetti%imizi ifadeye mecburuz.

Muhterem arkada$lar; Hükümet, idaremizi ıslah yolunda yeni birtakım tedbir-
leri de lüzumlu gördü%ünü söylemekte ve bu hususun hukuka ve mevzuata taallûk 
eden cihetleri bulundu%una da i$aret etmektedir. Bu müphem sözler yanında an-
la$ılması mümkün olan tek nokta, emeklilik müddetinin daha evvel oldu%u gibi 
30 seneye çıkarılaca%ı ve böylece bazı menfi tefsir ve telâkkilerin de önlenece%i ve 
mevcut ise bir huzursuzlu%un ortadan kaldırılaca%ı $eklinde ifade edilen vaittir.

Bu tedbir, Hükümetin “mevcut ise” tabiriyim varlı%ını $üpheli göstermeye ça-
lı$tı%ı huzursuzlu%u ortadan kaldıracak ve programda temas edilen menfi tefsir ve 
telâkkileri önleyecek mahiyette de%ildir. Zira Devlet memurlarının hissetti%i hu-
zursuzlu%un sebeplerini emeklilik müddetinin kısaltılmasından ziyade memuru 
her türlü keyfî ve indî muamelelere kar$ı koruyacak tedbir ve hükümlerin mevzua-
tımızda yer almamı$ bulunmasında ve hükümetlere hâkim olan partizan zihniyette 
aramak lâzımdır. Hizmet müddetine bakılmaksızın bütün Devlet memurlarını tas-
fiye imkânını Hükümete veren ve buna mukabil gerek bu muamele ve gerekse teka-
üde sev i$inde haksızlı%a u%rayan memurun Büyük Millet Meclisine veya bir adalet 
kapısına ba$vurmasına mâni olan kanun ve kararlar bu huzursuzlu%un ba$lıca kay-
na%ıdır. Bu vesile ile haksız ve icapsız olarak birçok memurların tekaüde sevk edil-
di%ine Büyük Millet Meclisince kanaat getirildi%i halde Hükümete verilen takdir 
hakkının mutlak oldu%u yolundaki Meclis kararı yüzünden bir $ev yapılamadı%ını 
teessürle hatırlatmak isteriz. Memurların hal ve âtilerinin emniyet altına alınma-
sı, tâyin, terfi ve cezalandırılmaları hususunun takdirden ziyade objektif usullere 
ba%lanması esasını programına almı$ olan bir partinin $u icraatı kar$ısında Hükü-
metin bütün icraatın parti programına uygun cereyan etti%i yolundaki iddiasının 
esassızlı%ı bir kere daha belirmektedir. Muhterem arkada$lar; Hükümetin keyfî ve 
indî kararlarına kar$ı hak ve haysiyeti korunmayan ve kendisine her türlü halk ve 
adalet kapıları kapatılmı$ bulunan devlet memurlarınım tekaütlük müddetini 30 
seneye çıkarmakla huzura kavu$abilece%ini ve bu $artlar içinde tarafsız bir idarenin 
ve kanun hâkimiyetinin kurulabilece%imi kabul ötmek ancak bir hayaldir. Hüküme-
tin böyle bir tadil teklifi ile iktifa edece%imi ifade eylemesini, mevzuu ciddiyetle ele 
almak niyetinde bulunmadı%ımın bir delili saymak ıstırarındayız.

Bu mevzua son verirken mâruf bir profesörümüzün $u kıymetli mütalâasını 
da zikretmeden geçemeyece%iz: “Devletin te$riî ve idari bütün faaliyetleri üzerinde 



kuvvetli ve tesirli kazai bir murakabe kurulamadıkça ve bunu sa%layacak mütehas-
sıs, kudretli ve her türlü imtiyaz ve teminata ve malî haklara sahip hâkimler ve bu 
hâkimlerim elinde de maddi vasıta ve imkânlar bulunmadıkça hukuk devleti bir 
arzu ve temenniden ileri gitmi$ olmaz.” Muhterem arkada$lar; Seçim Kanununda 
yapılmı$ olan son tadilâtın lüzumsuzlu%u yanında türlü menfi tefsirlere yol açmı$ 
bulundu%u görüldü%ünden bu mahzurlarını da ortadan kaldırılmasına te$ebbüs 
olunaca%ı ifade edilmektedir. !ntizamı temim ve vatanda$ rey ve arzusunu daha iyi 
tahakkuk ettirmek mülâhazasiyle yapıldı%ı iddia olunan tadilât tâbirinin 2 Mayıs 
seçimlerinden sonra kanunda yapılan bütün tadilâtı içine alıp almadı%ı sarahaten 
anla$ılamamaktadır. Bu mevzudaki vait, 2 Mayıstan sonra yapılan tadilâtın heyeti 
umumiyesine $âmil ise bunu memnuniyetle kaydetmek yerimde olur. Bu mevzu-
daki tereddüdüm Hükümetçe izale edilmesini lüzumlu görmekteyiz. Söz buraya 
gelmi$ iken seçim sistemimizin âdil bir temsile ve muvazeneli bir Meclis hayatına 
imkân verecek $ekilde tadilinin millî bir meselemiz oldu%una Hükümetim dikkatini 
çekmek isteriz.

Muhterem arkada$lar; ne$ren vâki olacak isnat ve hakaret mevzuunun ispatı-
nı mümkün kılmak üzere Riyasete tevdi edilmi$ olan muhtelif kanun tekliflerinin 
Yüksek Heyetimizce tetkikinden sonra en isabetli karara varılaca%ı kanaatinde bu-
lundu%unu Hükümet, programında ifade etmektedir.

Meclisin kararlarının isabetli olaca%ını ifade eylemek, Hükümetim yapaca%ı i$-
leri ihtiva etmesi icap eden bar programda yer alacak bir husus de%ildir. Bu itibarla 
Hükümetim,  ispat hakkının tanınmasına taraftar olup olmadı%ını açıkça ifade et-
mesi lâzımdır. 

Muhterem arkada$lar; 1950 de Birinci Adnan Menderes Hükümetimin prog-
ramı üzerinde cereyan eden müzakerelerde, Türkiye’de mesuliyetsizli%i tevlideden 
hukuki sebepleri izah ederken Kenan Öner ve Hasan Âli dâvası vesilesiyle çıkan 
ve hakikatlerin ispatına imkân bırakmayan tevhidi içtihat kararının birçok kötü-
lüklerin ortaya konmasına mâni oldu%unu ve böyle bir kararın istikbal için büyük 
bir tehlike te$kil edece%ine $ahsen temas etmi$tik. Bilâhare, ne$ir yolu ile ve radyo 
ile i$lenecek bazı cürümler hakkındaki kanun lâyihasının 1954 Martında Mecliste 
cereyan eden müzakeresinde C.M.P. Meclis Grubu adına ispat hakkının tanınma-
sını hararetle müdafaa etmi$tik. O zaman Sayın Menderes ve Hükümeti, bakanlar 
hakkındaki isnatların normal adlî mahkemelerde ispatına dünyanın hiçbir yerinde 
cevaz verilmedi%ini ve böyle bir $eyi kabul etmenin Anayasaya Muhalif olaca%ını 
ileri sürmü$lerdi. Bugün bu fikirlerinden rücu etmi$lerse bunu bir terakki olarak 
kaydetmek lâzımdır.

Muhterem arkada$lar;

!spat hakkının tanınmasını öteden beri istedi%imizi ifade etmi$ bulunuyoruz. 
Ancak, ispat hakkının bilhassa bakanlar ve nüfuzlu siyasi $ahsiyetler hakkında mü-
essir bir $ekilde i$leyebilmesi her $eyden evvel adaletin siyasi iktidarın tesir ve nü-
fuzu altında bulunmamasına, tam ve kâmil bir istiklâl içinde çalı$masına ba%lıdır. 



Bütün müesseseleri, adaleti, ile üniversitesi ile matbuatı ile ve idare cihazı ile siyasi 
iktidarın tesir ve tahakkümü altına konan ve böylece bir rejim buhranı içinde bulu-
nan bir memlekette ispat hakkının tek ba$ına kötülükleri önleyecek sihirli bir silâh 
telâkki edilmesine imkân tasavvur olunamaz.

Muhterem arkada$lar;

Görülüyor ki; hükümet programı, memleketin, içinde bulundu%u fiilî ve hu-
kuki $artların ıslah ve tadilini sa%lıyacak ciddî tedbirleri ihtiva etmekten çok uzak-
tır. Bilinen bir hakikattir ki, iki Mayıstan sonra mevcutlara ilâveten çıkarılan ve 
de%i$tirileceklerine dair yeni programda bir va’de rastlanmayan antidemokratik 
kanunlar ve bunların tatbikatına hâkim olan zihniyet, memleketi 1950’de devralı-
nan noktadan daha da geriye götürmü$tür. Bugünkü durumu $öylece hülâsa etmek 
mümkündür.

1. Bütün hak ve hürriyetler bir iktidar ekseriyetinin mutlak hâkimiyeti altın-
dadır.

2. Adalet cihazı, istiklâl ve teminat $artlarından mahrum bir vaziyette, “suçu, 
suçluyu ve verilecek cezayı ben tâyin edece%im.” diyecek kadar ileri giden ve icap 
etti%i zaman da; “teminat, hâkimlerin vicdanındadır.” diyebilen samimiyetsiz bir 
zihniyetin ve onun elindeki kanuni imkânların baskısı altındadır.

3. Fikir hürriyetini tahdideden kanunların kâfi gelmedi%i noktalarda kanun 
dı$ına çıkılmakta veyahut yarım asırlık ve saltanattan müdevver kanunlara keyfî 
ve indî yeni mânalar verilerek bu tabiî hak i$lemez hale getirilmi$ bulunmaktadır.

Demokrat Partinin muhalefet yıllarında memleket sathını bir miting meyda-
nı haline getirmekte faydalandı%ı 46 yıllık !çtimaatı Umumiye Kanununa Dahiliye 
Vekâletinin verdi%i keyfî ve indî bir mâna ile vatanda$ın toplanma hakkının fiilen 
ortadan kaldırılmı$ bulunması bu iddianın canlı bir delilini te$kil eder.

4. !dare, cihazı, kanunun emrinde ve milletin hizmetinde çalı$mak $artların-
dan fiilen ve hukukan mahrum bulunmaktadır. Bu suretle kanun kar$ısında va-
tanda$ın ve te$ekküllerin müsavi oldu%u prensibi çok zaman bir temenni ve ideal 
olmaktan öteye gidememektedir.

5. Demokrasinin temeli olan vatanda$ın hür iradesi de, siyasi kanaatinden do-
layı Kır$ehir’in mâruz bırakıldı%ı kindar muamele ile mânasını tamamıyla kaybet-
mi$ ve baskı altına alınmı$tır. Bu husustaki kanaat, millet vicdanında bir kazıyei 
muhkeme halinde tecelli etmi$ bulunmaktadır. Belediye seçimlerinde müstakille-
rin seçime katıldı%ı yerlerde birçok idare âmirlerinin ve zabıtanın yaptı%ı baskılar, 
geçmi$teki misalleri aratmayacak bir mahiyet ve $ümul ta$ımaktadır.

6. Üniversite muhtariyeti zedelenmi$tir. Bu yüzden memleket meselelerini 
tenvir etmek mevkiinde bulunan profesörler, iktidarın ho$una gitmeyen mevzular-
da hemen hemen konu$amaz ve yazamaz hale getirilmi$tir.

7. Devlet radyosu, iktidarın elinde, bir propaganda ve muhalefete hücum vası-
tası olarak i$lemektedir.



8. Bütün bunlar kâfi de%ilmi$ gibi örfi idare; ilânına saik olan maksatlar dı-
$ında siyasi bir baskı vasıtası olarak kullanılmaktadır. Bu idarenin suni mesuller 
aradı%ı yolundaki söylentiler millî vicdanı yaralamaktadır.

Muhterem arkada$lar; $imdi de kısaca iktisadi vaziyetimize temas etmek iste-
riz.

Türkiye gibi malî imkânları mahdut ve elde etti%i fevkalâde dı$ imkânları geçici 
olan bir memleketin kalkınması her $eyden evvel günlük politika endi$elerinden 
uzak, ilmî esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan umumi bir plân ve bir programın 
çerçevesi içinde gerçekle$ebilirdi

Hükümet; bu lâzimeye riayet etmedi%i için gaye ve imkânlar arasında bir ahenk 
sa%layamamı$ ve hâdiselere istikamet vermekten ziyade hâdiselerin pe$inden sü-
rüklenerek memleketi bugünkü iktisadi çıkmaza sokmu$tur.

Hükümetin takip etti%i iktisadi politikanın hatalı noktalarını ve mevcut sıkın-
tılı durumun ıslahı için alınması icabeden tedbirleri 1955 bütçesi münasebetiyle 
Meclis Grubumuz adına bu kürsüden ifade etmi$ bulundu%umuzdan burada bu ci-
hetlerin tafsiline gitmeyece%iz.

Bir hükümet programı, mevcut durumu bütün açıklı%ı ile bilerek, imkânlarını 
ölçerek, vasıtalarını göz önünde bulundurarak muayyen ve fakat kesin icraat ve ted-
birleri göstermek zorundadır.

!stenilen neticelerin istihsali için hangi yollardan ve imkânlardan istifade ede-
ce%ini sarih ve kanaatbah$ $ekilde ifade etmek mevkiindedir. Bu ölçülerle mütalâa 
edildi%i zaman yeni Hükümet programının iktisadi güçlükleri bertaraf edecek ted-
birler bakımından kifayetsizli%i meydandadır. Hükümet takip etti%i politikanın bir 
neticesi olan enflâsyonu ve temas etmekten itina ile kaçındı%ı hayat pahalılı%ını 
durdurmak için bütçe, para ve kredi politikası sahasında ne gibi tedbir alınaca%ını 
açıklamamı$tır.

Sadece cari istihlâk mallarına, sınai hammaddelere, yedek parça ve saireye 
daha geni$ tahsisler yapılaca%ını ifade etmekle iktifa etmi$tir. Di%er taraftan bu 
fazla tahsisler için lüzumlu olan dövizin nereden temin edilece%ini de açıklama-
mı$tır. !ktisadi sebeplerden do%an karaborsa ile mücadele mevzuunda cezai tedbir-
lerden fazla bir netice beklemenin yerinde olmayaca%ı tecrübe ile sabittir. Bu mev-
zuda Hükümetin, bütçe tenkitimizde ileri sürdü%ümüz tedbir ve tavsiyelere riayet 
etmesinin faydalı olaca%ını bir kere daha ifade etmek isteriz. Bu mevzua, nihayet 
verirken Hükümet programının inat ile itiraf arasındaki bir bocalamayı aksettirdi-
%ini söylemek yerinde olur kanaatindeyiz.

Muhterem arkada$lar; dı$ politikamızın millî bir mahiyet alan gaye ve prensip-
lerinde iktidarla aramızda bir görü$ farkı bulunmadı%ını bir kere daha ifade etmek 
isteriz. (Soldan bravo sesleri) Yalnız bir noktada, gaye ve prensiplerde i$tirak, nüma-
yi$lerde de%il.

Ba$ta Amerika ve !ngiltere olmak üzere müttefiklerimizle sıkı münasebet-
ler tesis ve idamesine samimiyetle taraftarız. Kıbrıs meselesindeki görü$ümüzün 



de%i$medi%ini bir kere daha beyan etmek lüzumunu hisseden Hükümetin bu me-
sele ile alâkalı son inki$aflar hakkında milleti ve Meclisi tenvir etmesinde fayda 
mülâhaza etmekteyiz.

Muhterem arkada$lar, yeni Hükümeti kurmaya memur edilen Sayın Adnan 
Menderes’in Meclis huzurunda verece%i mesuliyet hesapları vardır. Bu hesaplar ve-
rilmedikçe yeni bir Hükümet kurması her bakımdan mahzurludur.

Bizi bu hükme sevk eden sebepleri Yüksek Meclise ve millete izah etmek iste-
riz.

Muhterem arkada$lar; malûm oldu%u üzere 6-7 Eylülde !stanbul’da ve !zmir’de 
cereyan eden çok müessif hâdiselerle milletimiz; tarihimizin hiçbir devrinde bir 
misline tesadüf edilmeyen bir facia kar$ısında bırakılmı$tır, öyle bir facia ki onun 
maddi zararlarından ziyade memleket ve milletimizin $eref ve itibarını tahmini güç 
bir zamana $âmil olarak gölgelendirmek tehlikesini arz etmesi bakımından çok de-
rin bir mâna ve ehemmiyet ta$ımaktadır.

Hâdiselerin cereyan tarzına göre; bunu ani bir heyecanın eseri olmaktan ziyade 
bir tertibin mahsulü olarak mütalâa etmek mantıki bir zaruret halini almaktadır. 
Güne$ battıktan sonra ba$layan ve gece yarısından sonra da saatlerce devam eden 
tecavüz ve tahrip hareketleri muvacehesinde her zaman uyanıklı%ı ile iftihar etti-
%imiz zabıtanın mütecaviz ve tahripçilere kar$ı ciddî harekette bulundu%unu gös-
terecek hiçbir hâdise cereyan etmemi$tir. Muhalefet toplantılarını da%ıtmak için 
vatanda$ları dövmekte kullanılan polis coplarının harekete geçti%ine dair hiçbir ha-
ber gazetelerde görülmemi$tir. Vazifelilerin lâkaydisi yolundaki ne$riyat Dahiliye 
Vekiline kadar sirayet etmi$ ve bunu takiben idareciler arasında tebeddülat olmu$ 
ve Dahiliye Vekili istifa etmi$tir. Sebepleri açıklanmayan bu tebeddülat ve istifayı 
halk efkârının !stanbul hâdiselerindeki mesuliyetle izah etmesi pek tabiîdir.

Türk zabıtasının izahı mümkün olmayan bir atalet içinde kalmasının zihinler-
de birtakım istifhamlar yaratması pek tabiîdir.

Hükümetin; hâdisenin mesulleri hakkında tahkikattan evvel verdi%i pe$in hü-
küm dı$ında Yüksek Meclisi ve Türk milletini tenvir edecek resmî malûmat bugüne 
kadar ortaya konulmamı$tır.

Meclisteki müzakereler esnasında Hükümetin, hâdisenin vuku bulaca%ından 
önceden haberdar bulundu%unu açıkladı%ı da hayretle görülmü$tür.

Mücerret bu beyan dahi, Hükümetin bu i$te mahiyet ve $ümulünün tespiti 
icabeden bir mesuliyeti bulundu%u hakikatini ortaya koymaktadır. Bu mesuliyet 
hesabını vermedikçe Sayın Adnan Menderes’e itimat oyu verilmesi her bakımdan 
mahzurludur. Zira mesuliyet hesabını vermeyen bir zatın Ba$vekil ve Millî Müda-
faa Vekili olarak Örfi idareye hâkim bulunması, tahkikatın selâmet ve emniyetiyle 
de kabili telif de%ildir.

Muhterem arkada$lar; D.P. Meclis Grubu tebli%ine Ve gazetelerin tekzip edil-
meyen ne$riyatına göre bazı vekiller a%ır ithamlara hedef olmu$lar ve yapılacak 



tahkikatın selâmetini temin bakımından vazifelerinden istifa etmi$ler veya etti-
rilmi$lerdir. Bu vaziyet muvacehesinde yapılacak tetkikat ve tahkikatın selâmet 
ve emniyeti bakımından da müstafi vekillerin dâhil bulundu%u hükümete riyaset 
eden ve bir suiistimal tahakkuk etti%i takdirde hiç olmazsa ihmaliyle mesuliyeti 
bahis mevzuu olabilecek bulunan Adnan Menderes’in yeni hükümeti kurmaya me-
mur edilmesi her cihetten mahzurludur.

Muhterem arkada$lar; yukarıdaki sebeplere ilâve olarak altı yıllık tecrübenin 
tazyiki altında Sayın Adnan Menderes’in vaitlerine inanmak kabiliyetimizi kaybet-
mi$ bulundu%umuzu bir kere daha ifade etmek isteriz. Onun temsil etti%i zihniyet-
le Türkiye’de demokratik bir idare kurulamayaca%ına varlı%ımız kadar inanmakta-
yız. (Sa!dan; bravo sesleri, alkı"lar)

“Tecrübe edileni bir daha tecrübe eden nadim olur” sözünü unutsak bile !zmir 
Rıhtımında bulunan o Yunan Konsoloshanesine bir Türk makamına Yunan bayra-
%ı çektirmek suretiyle millî haysiyeti cömertçe harcayan Adnan Menderes’e itimat 
reyi vermeyece%iz. (Sa!dan; bravo sesleri, alkı"lar)

RE"S — Bahadır Dülger. D.P. Meclis Grubu adına.

DEMOKRAT PART" MECL"S GRUBU ADINA BAHADIR DÜLGER (Erzu-
rum) — Dördüncü Adnan Menderes Kabinesinin programı hakkında D. P. Meclis 
Grubunun nokta-i nazarlarını ifade etmeden evvel, benden evvel söz almı$ olan C. 
H.P. Lideri Bay !smet !nönü ile C.M.P. Lideri Sayın Osman Bölükba$ı’nın iddialarına 
ve dü$üncelerine cevap vermek istiyorum.

Bay !smet !nönü’nün bir buçuk saat kadar devam eden beyanatında 4’üncü 
Adnan Menderes Hükümetinin programının tetkiki ile alâkalı olan kısımlarına 
güçlükle tesadüf etti%imizi ifade etmek isteriz. Sanki Bay !smet !nönü bu konu$-
masında Hükümetin B.M.M. nin tetkikine arz edilmi$ olan programı hakkındaki 
dü$üncelerini, ifade etmekten ziyade B.M. Meclisine 6-7 Eylül hâdiseleri dolayısıyla 
verilmi$ olan istizah takriri kar$ısında Hükümete hitap eder gibi konu$tular. Hü-
kümet programı ile 6-7 Eylül hâdiselerinin iç ve dı$ politika üzerindeki tesirlerinin 
birbirine olan münasebetlerini izah etmekte bir münasebet var mıdır, yok mudur? 
(Sa!dan; vardır sesleri)

Bay !smet !nönü daima böyle münasebetler bulmakta ustadır. Kendisi muh-
telif hâdiseler vesilesiyle söz aldı%ı zaman geçmi$ hâdiseleri canlandırmak, efkârı 
umumiyede patlayıcı noktaları dinamitlemek ve burada söyledi%i sözlerle kendi 
partisi bakımından istikbalde yapılacak olan tahrip edici politikalara zemin hazır-
lamak hususunda... (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Daima nutuklarının sonunda !dare-i Örfiye Komutanının gazetelerdeki tahrik 
edici ne$riyatın men edilmesi hususunda vermi$ oldu%u talimattan bahsetmeleri; 
ben burada tahrik edici beyanat veriyorum, fakat !dare-i Örfiye Komutanı benim 
önüme set çekiyor; ey Büyük Millet Meclisi bunu bertaraf et, ben halk kütlelerini, 
masum, vatanda$ları amalime göre arzuma göre, dilek ve isteklerime göre tahrik 
edeyim, demek istiyor. (Soldan, bravo, sesleri)



Bay !smet !nönü’nün konu$malarında; programdan daha çok Ba$vekil Adnan 
Menderes’in $ahsiyetinin mevzubahis edilmekte oldu%u gözümüzden kaçmadı, iki 
noktaya temas ediyor; dönüyor, dönüyor, 6/7 Eylül hâdiselerinin iç ve dı$ politika-
daki tezahüratı; bir; iki bunun Adnan Menderes üzerindeki tesirleri.

Hâlbuki tecrübe görmü$, bizden daha ya$lı ve memleketi otuz sene mesuliyet-
siz idare etmi$ olan bir muhalefet liderinin; bir hükümet programının tasdiki ve 
müzakeresi babında bize söyleyece%i sözler ba$ka olmalı idi, ondan alaca%ımız ciddî 
dersler metot ve usul dersleri vardı. Bize burada tahrik edici dersler verdi. Teessüfe 
$ayandır ki, Bay !smet !nönü bir buçuk saatlik konu$masından sonra bu derslerin 
hiçbirini bize vermek lütuf ve inayetinde bulunmadılar. (Soldan, alkı"lar)

Bay !smet !nönü her nedense bütün hâdiselerden kendisinin ve yalnız kendi-
sinin haberdar oldu%unu farz etmekte büyük bir üstatlık gösterdiler. !stanbul’da 
!dare-i Örfiye Mahkemesinde tazyike u%rayanların yalnız kendisine telgraf çekti-
%ini söylüyor. Haricî politikadaki meselelere ve inki$aflara yalnız kendisinin vâkıf 
oldu%unu beyan ediyor. Kendisi bütün milletin âdeta kıble-i $ikâyeti haline gelmi$. 
Bütün bir grup, bütün bir Meclis ve bütün bir iktidarın kapıları kapanmı$, gözleri 
kapanmı$, kulakları tıkanmı$ ve bütün bir millet ıstırap membaı halinde ellerini 
göklere açmı$lar ve !smet !nönü’ye teveccüh etmi$ler, ondan salâh, ondan felah 
bekliyorlar.

Arkada$lar, böyle bir iddiada bulunmak gariptir, biraz da hazindir. Demokrat 
Parti iktidarı, hükümet ve Meclis iktidarın bütün mevzularına vâzıulyeddir, haber-
dardır; hiç de%ilse Bay !smet !nönü kadar haberdardır. Bay !smet Pa$anın (Sa!dan, 
alkı"lar, gülü"meler, bravo sesleri) Arkada$lar bu $aka idi, $aka... #akadan söyledim, 
sevindiler...

RE"S — Müsaadenizi rica ederim.

DEMOKRAT PART" GRUBU ADINA BAHADIR DÜLGER (Devamla) — 
!smet Pa$a hazretlerinin (Sa!dan, gülü"meler, bravo sesleri).. Bay !smet !nönü’nün 
1,5 saatlik beyanatında ileriye sürmü$ oldu%u hususta, teferruata müteallik olan 
kısımlara cevap vermekte güçlük oldu%u a$ikârdır. Bendeniz Demokrat Parti Gru-
buna tercüman olarak konu$tu%um için hükümetin faaliyet sahasına taallûk eden 
hususları madde madde cevaplandırmaktan tabiatıyla kendimi müsta%ni kılmaklı-
%ım iktiza eder. Yalnız benim burada konu$malarım, umumi prensipler hakkında 
umumi cevaplar verdikten sonra Demokrat Parti 4’ncü Hükümet programı hakkın-
da kendi Grubumun nokta-i nazarlarını ifade etmekten ibaret olacaktır. Demokrat 
Parti Meclis Grubunun görü$lerine tercüman olarak program hakkında izahat ve-
rirken Cumhuriyetçi Millet Partisinin Ba$kanı Sayın Osman Bölükba$ı’nın burada 
söylemi$ oldu%u bazı tereddütlü noktaları da dolayısıyla cevaplandıraca%ımı zanne-
diyorum. Onun için Sayın Bölükba$ı’nın...

OSMAN BÖLÜKBA$I (Kır!ehir) — Kızı$tırma bizi... (Gülü"meler)

DEMOKRAT PART" MECL"S GRUBU ADINA BAHADIR DÜLGER (Devam-
la) — Sayın Osman Bölükba$ı’nın sözlerini müstakillen ele alarak onlar hakkında 



teferruatlı ve prensiplere müteallik cevaplar vermeyi, umumi prensipler dairesinde 
kalacak, Demokrat Parti Meclis Grubu görü$leriyle iktifa etmeyi lüzumlu sayıyo-
rum.

Muhterem arkada$lar;
Yüksek huzurunuza müzakere ve tasvip edilmek üzere sunulmu$ olan Dördün-

cü Adnan Menderes Hükümetinin programını, iki kısımda tetkik ve mütalâa etmek 
isabetli olacaktır.

Filhakika bu program 5,5 seneden beri tatbik mevkiinde olan Demokrat Par-
ti hükümetleri programlarının, temel fikirler itibariyle bir devamı, fakat onların, 
ya$adı%ımız, günlerin ve bu günlerde mü$ahede edilmekte olan iktisadi ve içtimai 
inki$aflara muvazi tadilleri de ihtiva eden bir deva mıdır?

1950 den beri, gelip geçen Demokrat Parti hükümetlerinin faaliyet program-
larını bir kül olarak mütalâa ve tetkik etmekte fayda vardır. Çünkü bu programlar, 
iktidarın el de%i$tirmesinden sonra; ihtiva ettikleri esaslar ve bu esasların tatbik 
$ekilleri bakımından memleketin iktisadi ve içtimai bünyesinde derin inkılâplar ya-
ratmaya muvaffak olmu$ yapıcı, ba$arıcı ve her mânasıyla muvaffak programlardır. 
Bugünkü Türkiye, maddi ve mânevi manzarasıyla ihtiyaçları, telâkkileri, dü$ünü$-
leri, iktisadi ve içtimai meseleleriyle bundan be$ sene evvelki Türkiye’ye nazaran 
büyük de%i$iklikler arz ediyor. Biz bu de%i$iklikleri, elde edilen mesut neticeleri 
ve bu neticelere tabiaten ba%lı olan türlü mudil meseleleri, Demokrat Partinin ana 
programı ile mutabakat halinde bulunan ve ihtiva ettikleri yapıcı esaslar bakımın-
dan birbirinin bir devamından ibaret olan Demokrat Parti hükümetleri programla-
rına medyun bulunuyoruz.

Bu programların ba$ka bir hususiyeti de tatbika konuldukları andan itibaren 
birer hükümet programı halinde kül olarak veya içinde ya$anan seneye ait oldu%u 
kadar, gelecek senelere de sirayet eden teferruatlı tatbikat programları hüviyetin-
de, bütçe olarak; Yüksek Meclisinizin müteaddit defalar tasvibine arz edilmi$ ol-
malarıdır. 1954 umumi seçimlerinde, Yüksek Meclisinizin tasvibi ile kuvvetlenmi$ 
olan bu programlar bütün neticeleriyle aziz milletimizin reyine arz edilmi$ bulunu-
yordu. Seçim neticeleri, Demokrat Parti hükümetleri programlarının her sahadaki 
tatbikatı ile aziz milletimizin tasvip ve takdirine mazhar oldu%unu ispat etmi$ bu-
lunuyor.

Dördüncü Adnan Menderes Hükümeti, programını tanzim ederken i$te bu va-
kıaları dikkat nazarına almak ve kendi programını, be$ buçuk seneden beri mev-
kii tatbikte olan programın bir devamı halinde tanzim etmek suretiyle hâdiselerin 
mantıki seyrini takip etmi$ oluyor.

Müzakere ve tasvibinize arz edilen Hükümet programının birinci kısmı, sene-
lerden beri tatbik mevkiinde olan ve ana hatları itibariyle de%i$memi$ bulunan i$te 
bu programın ba$lıca esaslarının kısaca izahı mahiyetindedir.

Bu esaslar arasında, millî ekonomimizin temelini te$kil eden zirai kalkınma, 
muvaffakiyetle tatbik edilmi$ ve bundan sonra aynı dikkat ve hassasiyetle tatbik 
edilecek olan programın bel kemi%ini te$kil etmektedir.



Türkiye’de zirai kalkınmanın temin edilmesi için, bugüne kadar alınmı$ bütün 
tedbirler en müspet ve hayırlı neticeleri vermi$ bulunuyorlar. Be$ buçuk seneden 
beri yapılan hummalı gayretler, Türkiye’de ziraat hayatının çehresini de%i$tirmi$, 
zirai istihsalin eski devirlerle kıyas edilemeyecek bir ölçüde tezayüdünü sa%lamı$, 
ziraatle me$gul olan ve milletimizin ekseriyetini te$kil eden köylü ve çiftçi sınıfının 
hayat seviyesinde derin de%i$iklikler vücuda getirmi$tir. Uzun yıllardan beri, iktisa-
di hayatın âdeta dı$ında kalmı$, i$tira gücünün za’fı yüzünden, istihlâk sahalarına 
adım atmadan ya$amı$ olan geni$ halk kitleleri, mevkii tatbika konmu$ olan prog-
ramın iktisadi hayatımıza getirdi%i imkânlardan faydalanarak, yepyeni bir hayat 
ya$amaya ba$lamı$tır. Bu imkânlar, co%rafi hudutlarımızda bir de%i$iklik olmadı%ı 
ve nüfusumuzda normal artı$ nispetleri dı$ında bir tezayüt kaydedilmedi%i halde, 
be$ buçuk senelik bir devre içinde i$lenen toprakları, de%i$en istihsal seviyesi, el 
atılan servet membaları, yapılan yolları, limanları, iskeleleri ile ve mahkûm edil-
dikleri çok mütevazı hayattan kendilerini sıyırarak istihsal ve istihlâk sahalarına 
akmak imkânlarını bulan milyonlar ve milyonlarca köylü ve çiftçi vatanda$larıyla, 
Türkiye’ye gerek vatan sahası ve gerek nüfus kesafeti bakımlarından iki misli bü-
yümü$cesine, yeni bir hüviyet, yeni bir karakter vermektedir. !ktisadi cihazlanma 
i$imiz, zirai kalkınma hamlemizi ikmal eden, ona müessir oldu%u kadar, ondan ha-
yırlı tesirler alma suretiyle temposunu hızlandıran bir süratle inki$af ediyor. Bu 
inki$afta; bütçelerimizdeki envestisman giderlerinin mümkün oldu%u kadar geni$-
letilmesinin, bu giderlerin memleketimizin tabiî $artları göz önünde bulundurul-
mak suretiyle tanziminin müspet tesirleri olmu$tur. Türkiye ölçülü adımlarla plânlı 
ve programlı bir gayretle medeni ve ileri bir cemiyet olmanın yolunu tutmu$tur. 
Yapılmı$ olan envestismanlardan en mühimlerinin bütün neticeleriyle idraki artık 
çok kısa bir zamana mütevakkıf bulunuyor. Nereden bakarsak bakalım, Türkiye’nin 
çehresi tamamıyla de%i$mi$tir. Bugünkü Türkiye artık o eski Türkiye de%ildir. Ya-
rınki Türkiye bugünküne hiç benzemeyecektir. Yeni Türkiye, de%i$en iktisadi ve 
içtimai bünyesiyle her sahada mudil meselelerin ortaya çıkmasına sebebiyet veri-
yor. Zirai istihsaldeki artı$, toprak mahsulleri fiyatlarının tutulması, ayarlanması, 
satı$larda dı$ pazarlar rekabetlerinin kar$ılanması, mahsulün standardize edilme-
si, vaktinde ve ucuz fiyatlarla limanlara veya istihlâk sahalarına nakledilmesi, zirai 
kredinin ayarlanması, hastalıklarla mücadele, ziraat aletlerinin yedek parçalarıyla 
beraber temini, akaryakıt, her türlü nakil vasıtaları tarifelerinin tanzimi, müstah-
silin oldu%u kadar müstehlikin de himayesi gibi, bazen hattâ birbirleriyle tezat ha-
linde bulunan meselelerle bizleri kar$ı kar$ıya getiriyor. Türkiye’ye yeni bir hayat 
seviyesi, medeni ve ileri bir cemiyet manzarası verecek olan büyük envestismanla-
rın do%urdu%u yeni meselelerde hiçbir zaman zirai istihsaldeki artı$ın do%urdu%u 
meselelerden daha zayıf görünmüyor. Türkiye iktisadi bakımdan büyük hamleler 
yaparken, zirai istihsalin artması ile vüsati eskiye nazaran oldukça geni$lemi$ ol-
masına ra%men, hâlâ mütevazı olmaktan kendisini kurtaramamı$ olan bir döviz 
imkânıyla mukayyet bulunmaktadır. Bu döviz imkânı geçmi$ senelerde cari ihtiyaç 
maddelerine yapılan tahsislerde hissedilir kısıntılar icrası suretiyle hemen kâmilen 
envestismanlarımıza tahsis edilmi$ bulunuyor. Döviz imkânlarımız ayrıca dı$ yar-



dımlarla ve kredilerle takviye ediliyor, içerde i$tira gücünün artması, müstehlikler 
sınıfının tezayüdünü zaruri kılarken yolların yapılması, ziraatin makinele$tirilme-
si, hususi sektörde sermaye terakümlerinin zirai ve sınai istihsale akmı$ olması gibi 
haller kar$ısında cari ihtiyaç maddelerinin ve bu arada yedek parça ve bazı sanayi 
hammaddelerinin darlı%ı ciddî zorlukların do%masını intaç ediyor. Yapılmı$ olan 
envestismanlardan en mühimlerinin henüz bütün neticeleri ile idrak edilmemi$ ol-
ması bu zorlukları âdeta artıran ve psikolojik sahada aksülâmellere sebebiyet veren 
menfi bir unsur halinde tesirleri icra ediyor. Bu durum haksız fiyat yükseli$lerinin, 
ihtikârın ve karaborsanın da do%masına sebebiyet veriyor.

Sade zirai istihsal ve iktisadi cihazlanma sahalarına mütedair olarak tafsil etti-
%imiz bu mudil meselelerin benzerlerine, bütün Devlet faaliyeti sektörlerinde tesa-
düf mümkün oluyor. Kalkman Türkiye, i$ ba$ında olan hükümetlere a%ır hizmetler, 
büyük mesuliyetler, iktihamı mü$kül zorluklar ve sıkıntılar yüklemektedir.

Durumun bu $ekilde inki$afı, iktidarı bir hizmet yeri, sıkıntılara ve mesuliyet-
lere mal oldu%u kadar, hizmet sahiplerine e$siz $erefler de kazandıran bir makam 
olarak kabul etmiyenlerin vicdanında derin akisler bırakmakta ve onları menfi gö-
rü$lere ve görünü$lere sevk etmektedir.

Her türlü istihsalin artırılması yolunda te$viklere mazhar olmamı$, bu sahada 
hükümetlerinden yardım görmemi$ olan eski Türkiye’nin bu çe$it meseleleri yoktu, 
olamazdı, olmamı$tır. Onun için istihsal etti%i kadar satan, sattı%ından elde etti%i 
dövizlerle ancak cari ihtiyaç maddelerini temin eden ve böylece istihsal ve istihlâk 
seviyelerinde senelerce en ufak bir inki$af göstermeden, nüfusunun büyük ekseri-
yetini nebati bir hayat ya$amaya mahkûm eden Türkiye’yi idare etmek çok kolaydı. 
O Türkiye’yi idare etmi$, olanlar, bugünkü Türkiye’nin hayati meseleleriyle kar$ı 
kar$ıya gelmekten derin bir ha$yet duymaktadırlar.

Biz muhalefetin, Türkiye’nin kalkınma hamlesi kar$ısındaki infialini ve heye-
canını böyle görüyor ve böyle izah ediyoruz.

Hâlbuki Türkiye’yi kuru, mutakabbız, gayrimünke$if bir iktisadi hayata 
mahkûm ederek, hikmeti hükümet adına bir kalkınma hamlesinin zaruri olan me-
selelerinden ve darlıklarından tevakkiye çalı$ılmasında biz, çok derin bir gafletin 
tesirlerini görürüz. Türkiye, Demokrat Parti iktidarının eliyle ba$lamı$ oldu%u ikti-
sadi kurtulu$ hamlesini tamamlamadıkça, bunca fedakârlıklar pahasına elde etmi$ 
oldu%u siyasi istiklâlini, hürriyetini ve sahip oldu%u mukaddes vatanın bütünlü%ü-
nü dahi teminat altında bulunduramaz. Türk vatanda$ının $ahsi hayatından, Türk 
istiklâl ve Cumhuriyetinin ebedîli%ine kadar her $ey, her $eyimiz, bu iktisadi kurtu-
lu$ sava$ındaki muvaffakiyetimize sıkı sıkıya ba%lıdır. Bize azim ve iman veren, bü-
tün sıkıntıları gö%üslemeye, bütün zorlukları iktihama bizi te$vik eden dü$ünceler 
i$te bunlardan ibarettir. Ve yine bu dü$üncelerdir ki, Demokrat Parti Meclis Grubu-
nu, Türkiye’yi iktisadi kurtulu$a götürmekte olan ve be$ buçuk seneden beri mevkii 
tatbikte bulunan programının esaslarını günün ihtiyaçlarına göre zaruri tâdilleri 
yapmakla beraber, oldu%u gibi muhafaza etmek kararında birle$tirmi$tir.



Böylece, Hükümet programının, eski programları izah eden birinci kısmı hak-
kında Demokrat Parti Meclis Grubunun dü$ünce ve kanaatlerini arz ve izah etmi$ 
bulunuyorum.

Programın ikinci kısmı, günün ihtiyaç ve zaruretlerine göre yapılan de%i$iklik-
leri ihtiva ediyor. Bu de%i$iklikleri zaruri kılan haller kanaatimize göre, be$ buçuk se-
nelik bir tatbikattan sonra, Türkiye’nin iktisadi bünyesinde hasıl olan inkılâplardır. 
Bu inkılâpların yarattı%ı yeni durumlar, ana fikirlerde de%il, fakat usulde ve tatbik 
temposunda birtakım tadilleri zaruri kılmı$tır.

Hükümet programında bu tadilâtın nelerden ibaret oldu%u teker teker zikro-
lunmaktadır. !lk ele alınan husus cari istihlâk maddeleri, sınai hammaddeler ve 
yedek parçalara yapılan tahsislerin ziyadele$tirilmesi suretiyle bu konularda du-
yulmakta olan darlı%ın izalesinden ibarettir. Bu tedbir binnetice envestismanlar 
ile halk ihtiyaçlarının kar$ılıklı olarak göz önünde tutulmasını sa%lıyacak; bununla 
beraber kalkınma ve nafıa i$lerindeki yatırımların seviyesi Meclisçe tasvip oluna-
cak bir ölçüde muhafaza edilecektir. Cari istihlâk maddeleri, sınai hammaddeler ve 
yedek parçalar mevzuunda hissedilmekte olan darlıklar, haksız fiyat yükseli$leri, 
ihtikâr ve karaborsa için memlekette müsait bir inki$af zemini hazırlamı$tır. Yeni 
alınan tedbirlerle bir taraftan mal bollu%u sa%larken di%er taraftan hususi mah-
kemeler ihdasını da derpi$ eden $iddetli tenkil tedbirleriyle iktisadi bünyenin bu 
mahuf hastalıkların tesirlerinden kurtarılmasına te$ebbüste tam bir isabet vardır.

Tenkil tedbirlerinin iktisadi tedbirlerle takviyesi bize bu mevzuda elde edilecek 
ba$arının teminatı olarak görünmektedir.

Umumi hayatımızda, ihtikâr ve karaborsa ile el ele yürüyen her türlü suiisti-
mallerle $iddetle mücadele etmek, yeni Hükümetin programında bir icraat maddesi 
olarak yer alıyor. Bu hususu âmme vicdanını tatmin ve bu itibarla hepimize huzur 
veren bir temel madde olarak zikretmekten kendimizi alamıyoruz. Demokrat Parti 
iktidarı $ahsi menfaatlere kapılmadan âmmeye faydalı olmak endi$esini memleket 
hizmetinde olan herkesin, vekil, mebus, memur, müstahdem, gazeteci, kim olursa 
olsun, herkesin vicdanına nak$etmek azim ve imanında bulunuyor. Demokrat Parti 
iktidarı, $erefli memleket hizmetleri ile dolu tarihini ve yine $erefli memleket hiz-
metleri ile dolacak oldu%una inandı%ı istikbalini, suiistimallerin karanlık gölgeleri 
altında bırakmayacak kadar uyanık ve kararlıdır. Hükümeti suiistimallere kar$ı $id-
detle mücadele etmek azim ve kararında Demokrat Parti Meclis Grubunun sonuna 
kadar takviye edecek oldu%unu bu münasebetle ifade etmekte isabet vardır. (Sol-
dan; bravo sesleri)

Sanayide hususi sektörün inki$aflarını yakından takip etmek için !$letmeler 
Vekâleti yerine bir Sanayi ve Maadin Vekâletinin kurulmasında isabet vardır. Bu-
nun gibi, gittikçe inki$af ederek bir kül halinde ve tek elden idareye ihtiyaç göste-
ren, enerji i$lerimizin müstakil bir vekâlete havalesi uygundur.

!ktisadi geli$melerimizde müspet bir tesiri haiz bulunan Yabancı Sermayeyi 
Te$vik Kanununun neticelerini daha ileri götürmek ve Petrol Kanununun tatbikatı-



nı sa%layarak neticeler istihsal etmek konusunda Hükümet programında yer almı$ 
olan maddeleri tasvibe ve takdire $ayan görmek lâzımdır.

Hükümetin idare Cihazımızı süratle i$ler ve halkımızın hizmetine en iyi bir 
$ekilde intibak eder bir tekemmüle eri$tirmek hususundaki kanaatlini, idaremizde 
temel bir de%i$ikli%in müjdesi olarak kabul etmek istiyoruz. Bu i$e ba$langıç olarak, 
memur zümreleri arasında, menfi tesir ve telâkkilere yol açtı%ı hissedilen tekaütlük 
müddetinin 30 seneden 25 seneye indirilmesi hükmünün tadili yerindedir. Bu ilk 
tedbirin idare cihazımıza mânevi bir huzur sa%layaca%ına kuvvetle inanıyoruz. Bu-
nunla beraber idare cihazımızın tekâmülünde atılan bu adımın, daha müessir di%er 
tedbirlerle takviye edilmesinin bir zaruret oldu%u da a$ikârdır. Hükümet programı-
nın tatbikatta böyle inki$af gösterece%ini muhakkak saymaktayız.

Hükümet programı, mevzuatımızda da bazı tadil tasavvurlarını ihtiva etmek-
tedir. Bunların ba$ında Te$kilâtı Esasiye Kanununda yapılacak tadillerin 1958 
umumi seçimlerine kadar intaç edilece%i yolunda vazıh kayıtlara tesadüf olunuyor.

Te$kilâtı Esasiye Kanunumuzda, de%i$iklikler yapılması fikri Demokrat Parti 
ile beraber iktidara gelmi$ olan bir fikirdir. Demokrat Partinin ilk Hükümet progra-
mında bu husus $u $ekilde ifade edilmekteydi: “Demokratik inkılâbımızın bugüne 
kadar elde edilmi$ neticelerini mahfuz tutmakla kalmayıp, Anayasa’da vatanda$ 
hak ve hürriyetlerine ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir devlet mizanımı te-
minat altında bulunduracak esaslı tadiller hazırlayıp huzurunuza, arz etmek kara-
rındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasanın kuvvetler birli%i esasına dayanması ve 
vatanda$ hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altında bulunduracak müeyyidelerden 
mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyeti yerine tek parti hâkimiyetinin kurul-
masına mâni olamamı$ bulunmaktadır.”

Anayasada gerekli tadilleri yaparak demokrasiyi Türkiye’de istikrarlı bir devlet 
nizamı haline getirmek, Demokrat Partinin siyasi mücadelesine hususiyet veren 
ba$lıca bir fikir olmu$tu. Bugün 1958 seçimlerine kadar, bu fikrin muhakkak tatbik 
sahasına konulaca%ı dü$üncesi Hükümet programında gönüllere ferahlık veren bir 
yer i$gal ediyor. Maddi sahada Türkiye’nin refahı ve saadeti için mücadele eden, 
gayretler sarf eden Demokrat Parti iktidarı, u%runda en çetin imtihanlara katlan-
dı%ı, ıstıraplar çekti%i, feragatlerle sava$tı%ı demokrasi prensiplerinin Türkiye’de 
ebediyen istikrar bulmasını temin etmek suretiyle tarihî hizmetlerini tetviç etmek 
azim ve kararındadır. (Soldan, bravo sesleri)

Böylece aziz milletimizin hürriyetlerini teminata ba%lamak u%runda yaptı%ı 
asırlık mücadele en mesut bir neticeye iktiran etmi$ olacaktır.

Demokrat Partinin u%urlu eli, Türkiye’nin siyasi tarihinde bir devri kapayarak 
yepyeni bir devir açacaktır. Demokrat Parti hürriyet ve demokrasi ideallerine gönül 
vermi$ olanların partisidir. Onu iktidara getiren Türk milleti köylüsüyle, $ehirli-
siyle, ihtiyariyle ve genciyle bu ideal bayra%ının altında el ele, gönül gönüle, kalp 
kalple çarpı$tı%ının hâtırasını hâlâ muhafaza ediyor. Demokrat Parti elindeki bu 
ideal bayra%ını elinden dü$ürmeyecektir. Hürriyetleri teminatlara ba%lamak ve de-



mokrasiyi Türkiye’de istikrarlı bir devlet nizamına kavu$turmak müstesna $erefini 
hiçbir partiye, hiçbir zümreye, hiçbir kimseye kaptırmayacaktır. (Soldan, alkı"lar)

Anayasanın tadilâtı tasavvuru yanında, Seçim Kanununda son yapılan de%i$ik-
liklerin, yarattıkları menfi tesirler mülâhazasiyle, tamamıyla ortadan kaldırılması 
da Hükümet programında yer alan bir husustur. Bunun isabetine i$aret etmekle 
iktifa ederiz.

Son günlerde “ispat hakkı” formülü altında ifade edilmeye ba$lanmı$ olan ne$-
ren vâki isnat ve hakaretlerin gerekti%inde mahkemeler huzurunda bir ispata mev-
zu te$kil etmesi imkânını hazırlayacak kanunlar mevzuunda Hükümet tam bir ta-
rafsızlık ifade etmektedir. Büyük Millet Meclisi, bu teklifleri kendi usulleri ve mer’i 
kanunların hükümleri muvacehesinde en isabetli bir karar $ekline ba%layacaktır. 
Böylece umumi efkârı uzun zamandan beri i$gal etmi$ olan bir mesele de kapanmı$ 
olmaktadır.

Mü$terek emniyet ve topyekûn sulh esasına dayanan ve bütün partiler ara-
sında tam bir ittifaka mevzu olan dı$ politikamız hakkında tafsilâta giri$meyi zait 
görüyoruz.

Birle$mi$ Milletlerdeki yapıcı faaliyetlerimize devam ederken müessislerin-
den bulundu%umuz Balkan ve Ba%dat Paktlarının inki$af ettirilmesine çalı$ılaca%ı 
memnunlukla kar$ıladı%ımız bir husus oldu%u gibi, bütün Türk milletinin büyük 
bir hassasiyetle takip etti%i Kıbrıs meselesinde, Türk görü$ünün Londra konu$ma-
ları münasebetiyle ifade edildi%i $ekilde ve aynen muhafaza edilmekte olu$unu tat-
min edici buluyoruz.

Demokrat Parti Meclis Grubu adına tafsil ve izah etmeye çalı$tı%ım hükümet 
programının umumi hatlarını esas itibariyle millî ihtiyaçlara uygun ve $ayanı kabul 
ve itimat gördü%ümüzü burada açıkça ifade etmeliyiz. Programın tatbikatının, sade 
Hükümeti Grup kar$ısında mesul eden de%il, aynı zamanda Demokrat Parti Meclis 
Grubunu, Türk umumi efkârı kar$ısında ilzam eden bir hususiyet arz edece%ine 
sözlerime son verirken bilhassa i$aret etmek isterim. Demokrat Parti Meclis Grubu 
bu dü$ünce ile Hükümet programına itimat reyini izhar ederken, programın tat-
bikatına hassasiyetle nigâhban olmak, azim ve kararını da beraberce ifade etmeyi 
yerinde buluyor. (Soldan, sürekli alkı"lar)

RE"S — Birkaç arkada$ın mü$tereken verdi%i bir takrir var, okutuyorum:

16.XII.1955

T.B. Millet Meclisi Yüksek Ba!kanlı#ına 

!çtüzü%ün 85’nci maddesine göre konu$maların lehte, aleyhte ve hakkında ol-
mak üzere tanzim edilerek müzakerelerin bu suretle icrasının Yüksek Meclisin tas-
vibine arz edilmesini saygılarımızla rica ederiz.

RE"S — 34 arkada$ söz almı$ bulunuyor. Onun için verilen bu takriri, nizam-
namenin sarih hükmü gere%ince tasvibinize arz edece%im.



EKREM AL"CAN (Kocaeli) — Takrir aleyhinde söz istiyorum.

RE"S — Buyurun.

EKREM AL"CAN (Kocaeli) — Sevgili arkada$larım, üç grup huzurunuzda 
konu$tu. Mebus arkada$ların fikirlerini beyan edebilmeleri için Nizamnamemizin 
103’ncü maddesine göre hiç olmazsa altı mebusun konu$masına müsaade ediniz. 
(Bu kifayeti müzakere teklifi de!il sesleri) Efendim, filvaki kifayeti müzakere teklifi 
de%ildir ama bunun neticesi tahdide gidecek, (Öyle "ey yok, sesleri) Beyefendiler ben 
aleyhte konu$aca%ım, iki ki$i aleyhte konu$tu diye üçüncüsü konu$amaz, diyeceksi-
niz. Bunun aleyhinde di%er konu$acaklara da müsaade edilebilmesi için altı mebu-
sun konu$masına fırsat verin. Bir Halk Partisi Grubu adına ve bir de Cumhuriyetçi 
Millet Partisi Grubu adına iki mebus aleyhte konu$tu, ben de aleyhte konu$aca%ım. 
Takrir kabul edilirse üçüncüsü de aleyhte konu$acak diye bana müsaade etmeye-
ceksiniz. (Edece!iz, sesleri)

RE"S — Ekrem Beyin nokta-i nazarında bir yanlı$lık vardır. 103’üncü madde 
$öyle der: kifayet takriri verilirse reye konulmasından evvel altı arkada$ın söyleme-
si lâzımdır. Konu$ma huzur içinde serbest olarak devam etmektedir, her hangi bir 
tahdit yoktur.

Hikmet Bayur; bu takrir hakkında mı konu$acaksınız ?

H"KMET BAYUR  (Manisa) — Bu takrir hakkında.

RE"S — Buyurun.

H"KMET BAYUR (Manisa) — Arkada$lar, Hükümet programı pek çok $eyi 
ihtiva ediyor. Bu itibarla bazı noktaların lehinde ve bazı noktaların da aleyhinde 
konu$acak arkada$lar da olur. Bu bir tek mesele de%ildir ki bunun münhasıran leh 
ve aleyhinde konu$ulsun. Onun için bu takriri kabul etmemek lâzımdır. Belki mu-
halif partiler % 100 aleyhte konu$ur, Bahadır Dülger % 100 lehte konu$abilir, fakat 
bazılarının da bu mevzuun üstünde konu$maları mümkündür.

RE"S — Arkada$lar, yanlı$ anla$ılmasın; bir kere gerek lehte ve gerekse aleyhte 
veya üstünde konu$acakların söz hakları mahfuzdur. (Sa!dan; alkı"lar, bravo sesleri) 
!cabederse sabaha kadar konu$ulacaktır. (Bravo sesleri alkı"lar) Onun için verilmi$ 
olan $u takriri, yalnız söz alanların lehte, aleyhte veya üzerinde konu$mak üzere 
bir sıraya tâbi tutulması mânasında anlamak üzere, reyinize arz ediyorum. Takriri 
kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemi$tir. O halde sıra ile konu$maya 
devam edilecektir.

RE"S — Celse açılmı$tır. Söz Kocaeli Mebusu Ekrem Alican’ındır.

EKREM AL"CAN (Kocaeli) — Muhterem arkada$lar; sözlerime ba$larken bir 
hususu Yüksek Heyetinizin dikkatine sunmak isterim. Meclisler Hükümet prog-
ramları üzerinde itimat veya ademi itimat $eklinde karara varırlarken; Hükümet 
programlarının ihtiva ettikleri esaslarla birlikte, bu esasları tatbik etmeyi vait ve 
taahhüt eyleyenlerin $ahsi kabiliyet ve kifayetlerini ve bilhassa bu vait ve taahhüt-



lere sadık kalacak siyasi hüviyete sahip olup olmadıklarım da göz önünde tutmak 
mecburiyetindedirler.

Üçüncü Menderes Hükümetinin vazifeden uzakla$tırılmasında, bu Hüküme-
tin Demokrat Parti programına, Demokrat Partinin 1950 seçim beyannamesine, 
Hükümet programlarına tamamen aykırı icraatının sebep oldu%unu dü$ünürsek, 
aynı Hükümetin bir devamı telâkkisiyle huzurumuza gelen yeni Hükümetin itima-
da liyakat derecesini kolayca takdir ederiz.

Bana öyle gelir ki Üçüncü Menderes Hükümetini vazifeden ayıran zihniyetin 
Dördüncü Menderes Hükümetine itimat reyi verebilmesinde bir tezat mü$ahede 
etmemeye imkân yoktur.

Kabinenin umumi veçhesi üzerinde bu mâruzâtımdan sonra yeni Hükümetin 
programında ifade edilen fikirleri kısaca tahlilden geçirmek isterim.

Sayın Menderes politika hayatının mühim günlerinde Demokrat Partinin bir 
programı oldu%unu hatırlamak ve bu mühim günler geçince o programı bir tara-
fa bırakmak itiyadını tamamen benimsemi$ bulunmaktadır. Bu itibarla Dördüncü 
Menderes Hükümeti de programının ilham kayna%ının, evvelki Menderes hükü-
metleri programlarında oldu%u gibi, Demokrat Parti programı oldu%unu ifade et-
mektedir.

Benim bildi%im, parti programları zaman zaman liderlerin siyasi edebiyatları-
na ilham kayna%ı olmak için de%il, o partiler iktidara geçtikleri zaman cümle, cüm-
le, hattâ kelime, kelime tatbika konulmak ve bu sebeple millete yapılmı$ bulunan 
taahhütlerin bir vesikasını te$kil etmek için meydana getirilirler.

Bu itibarla icraatla tevsik edilmeyen Hükümet programlarının, hangi siyasi 
edebiyatın numunesi olurlarsa olsunlar hukuki bir de%er ta$ımalarına imkân yok-
tur.

Sayın Menderes’in bir di%er itiyadı da 1954 seçimlerinin neticelerini, milleti-
mizin kendisinin bilûmum antidemokratik icraatını tasvip etti%i mânasında alması 
ve bu çe$it icraatı tenkit edenlere, milletin iradesine aykırı hareket eden insanlar 
nazariyle bakmasıdır. Programında bu fikrini yeniden ve $u $ekilde ifade etmekte-
dir:

“1954 seçimlerinde program ve icraatımızın aziz milletimizce takdire $ayan 
görüldü%ünde hiç kimse $üphe ve tereddüt gösteremez.”

Menderes’e $u hakikati açıkça hatırlatmak isterim ki, 1954 seçimlerinde Türk 
milletinin Demokrat Partiye tekrar ve kahir bir ekseriyet le rey vermesinde, çe$itli 
âmiller arasında bilhassa iki âmil mühim rol oynamı$tır.

Bunlardan biri Demokrat Parti liderlerinin antidemokratik temayüllerinin, o 
gün bugünkü kadar bariz bir hal almamı$ bulunması, di%eri de bir partinin dört 
sene gibi bir zaman içerisinde programını tam mânasıyla tatbika koyabilmek imkân 
ve fırsatına sahip olamayaca%ı dü$üncesidir.



Nitekim 1954 seçimlerini hemen takibeden günlerde alelacele çıkarılmı$ bu-
lunan Kır$ehir Kanunu, Seçim Kanunu tadilâtı gibi kanunlar ve bunlara muvazi 
icraattan sonra yapılan vilâyet umumi meclisi ve belediye meclisi seçimlerinin De-
mokrat Parti için cidden hazin olan neticeleri aziz milletimizin bu parti iktidarı 
hakkındaki yeni dü$üncesini meydana çıkarmı$tır.

Bu hususları böylece tespit ettikten sonra Hükümet programının tahliline de-
vam edelim ve bugün memleketimizin büyük aktüel meselesi olan iktisadi durum 
üzerindeki mütalâaları gözden geçirelim.

Evvelâ, bugün bu memlekette süratli bir iktisadi kalkınma yapılsın mı, yapıl-
masın mı meselesinin münaka$a mevzuu olamayaca%ı hakikatini sarahatle ifade 
etmek lâzımdır. Bu bakımdan iktisadi politikanın aksak taraflarına i$aret edenleri, 
bundan evvelki Hükümetin, iktisadi kalkınmayı istemeyenler $eklinde vasıflan-
dırma gayretlerini, siyasi mücadelenin demokratik icaplarıyla telif etmeye elbette 
imkân yoktur. Bütün mesele takip edilen yolun memleketin iktisadi ve içtimai is-
tikrarını bozucu, memleketin maddi ve mânevi de%erlerini yok edici bir yol olup 
olmadı%ını tespit meselesidir. Bu fikrimi teyit ve hakiki bir iktisadi kalkınmanın 
mânasını vuzuhla tâyin için, 1950 umumi seçimleri dolayısıyla Demokrat Parti ta-
rafından ne$redilmi$ bulunan seçim beyannamesinden $u paragrafı okumama mü-
saadenizi istirham edece%im:

“O halde iktisadi kalkınmanın mânasını iyice kavramak icabeder. !ktisadi bün-
yeyi tazyik etmek ve zaafa dü$ürmek pahasına elde edilecek imkân ve paralarla $u-
rada ve burada $u veya bu tesisi vücuda getirmek hakiki kalkınmanın tabiî yolu 
olamaz. Yapılacak i$ ve hizmetin faydası ancak millî ekonomimize temin edece%i 
fayda ile ölçülür. Ta$a, topra%a gömecek, israf ve heder edecek paramız ve zararı 
tecrübe edilmi$ yollarda ısrarla kaybedilecek zamanımız yoktur.”

!lham kayna%ını bu seçim beyannamesinden almı$ olması icabeden Birinci 
Menderes Hükümetinin programı da, iktisadi bünyemizi ferahlı%a kavu$turmayı 
ve iktisadi cihazlanmamızı süratlendirmeyi, memlekette hayat pahalılı%ını önleyi-
ci, maliyetleri dünya seviyelerine yakla$tırıcı, istihsali hayat pahalılı%ının ve yüksek 
maliyetlerin baskısından kurtarıcı, i$ ve istihsal hacmini geni$letici bir iktisadi po-
litika ile mümkün görmektedir.

Vaktiyle Sayın Menderes’in kaleminden çıktı%ı muhakkak olan bu tarifler dahi 
bize iktisadi kalkınmanın ba$lıca iki $artının mevcut bulundu%unu anlatmaktadır.

Bunlardan birincisi: !ktisadi kalkınmanın iktisadi bünyeyi topyekûn tazyik et-
mek, daha do%rusu za’fa dü$ürmek pahasına elde edilemeyece%i yani iktisadi kal-
kınmada evvelâ iç ve dı$ finansman meselelerinin halli gerekece%i;

Di%eri de; iktisadi kalkınmanın, yapılacak i$ ve hizmetlerin millî ekonomimize 
en fazla fayda temin edecek olanlarının tespit edilmesi ve sıraya konulması ile yani 
umumi bir yatırım plân veya programına istinat etmekle mümkün olaca%ı $artıdır.

Yatırımlarımızı dikkatli bir tetkika tâbi tutacak arkada$larımız kolayca göre-
ceklerdir ki; bugün bu yatırımların kısmı mühimini üzerine almı$ bulunan bütçe 



dı$ı müesseseler ve bilhassa iktisadi devlet te$ekkülleri muhtaç bulundukları malî 
imkânları kendi öz kaynaklarıyla sa%layamadıkları için Merkez Bankasının kısa va-
deli kredi kaynakları bunları devamlı surette besleyen bir memba halini almı$ ve bu 
memba kısa vadeli olmak vasfını külliyen kaybetmi$tir.

!ktisadi kalkınmamızın temeli oldu%unda müttefik bulundu%umuz ziraati-
mizin geli$mesi, $üphesiz mahalline masruf zirai kredilerle ve müstakar bir fiyat 
politikasıyla mümkündür. #u kadar ki; bu kredilerin ve destekleme fonlarının sa%-
lanmasında Merkez Bankasının emisyon membaının devamlı bir kaynak olarak 
kullanılması gerekir. Bugün ziraatimizi te$vik etmek maksadıyla verilen kredilerin 
mühim bir kısmı ve desteklemeden mütevellit zararların tamamı Merkez Bankası-
nın bu kayna%ına istinat etmektedir.

Bu mütalâalarımı teyit için birkaç misal zikredeyim:

1. Ziraat Bankasının 1954 takvim, yılı sonundaki Merkez Bankasına olan taah-
hütleri yekûnu 700 küsur milyon liraya yükselmi$ bulunmaktadır.

2. Toprak Mahsulleri Ofisinin 1954 yılı sonundaki Merkez Bankasına olan bor-
cu 692 milyon lira ve Hazinenin yalnız yıl sonu zararlarından mütevellit Ofise bor-
cu aynı yıl sonunda 300 küsur milyon liradır. Bu miktara 1955 yılında bir di%er yüz 
milyonluk zararın ilâve edilmesi gerekece%i $üphesizdir.

3. #eker Fabrikaları Türk Anonim #irketinin de aynı $ekilde 1954 yılı sonunda 
Merkez Bankasına olan borçları yekûnu 100 küsur milyon liradır.

Bütün bu mâruzâtımla izahına çalı$tı%ım hususu, bilmiyorum, arkada$larıma 
ifade edebildim mi?

Bir iktisadi bünye içerisinde normal yollarda sermaye yatırımları tesis etmeyip 
istisnai ve kısa vadeli olması lâzım gelen finansman kaynaklarını, iktisadi kalkınma 
yapıyoruz diye, hiçbir kayda tâbi olmadan kullanacak olursak, iktisadi bünyenin 
istikrarını mutlaka bozar ve bu istikrarsızlık, kalkınmadan muradolan mânanın ta-
mamıyla aksi neticeler vererek memleketin hem iktisadi, hem de içtimai düzenini 
tehlikeye sokabilir.

Esasen tabiî yollardan sermaye piyasası yaratmadan bir iktisadi kalkınma ha-
reketini bu kadar süratle ba$armak mümkün olsaydı, bugün dünyada iktisaden kal-
kınmamı$ hiçbir memleket kalmaz, hattâ kredi müesseselerinin ihdasına da lüzum 
hâsıl olmazdı. (Sa!dan, bravo sesleri)

Ba$vurulan usuller iktisadi nosyonu ne kadar mahdut olursa olsun, hiçbir 
memleketin ve hiçbir kimsenin meçhulü olan usuller de%ildir.

Finansman $ekli bu olan yatırımlarımızın millî ekonomimizin gerçeklerini dik-
kate alan umumi bir yatırım program ve plânı içerisinde mütalâa edildi%ine dair de 
ortada her hangi bir i$aret mevcut de%ildir.

Sınai tesislerin istihsal gücümüzü en kısa zamanda artıracaklardan seçilmi$ 
olmaları mevzuu bir yana, hükümet merkezimizde in$a halinde bulunan ve mil-



yonlarca liralık iç ve dı$ tediye gücümüzü bel’eden muazzam umum müdürlük bina-
larını, memleketin halen içinde bulundu%u iktisadi mü$küller kar$ısında lüzumlu 
birer yatırım sayma%a bilmiyorum imkân var mı? #imdi mevzuun bir di%er safhası 
üzerinde durmak isterim.

!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin bütçe dı$ı ve büyük kısmiyle suni i$tira güçleri-
ne yıllık Devlet bütçelerimizin yatırımlar kısmına biraz da varidat membalarını zor-
layarak koydu%umuz yatırım rakamlarının ilâvesiyle hâsıl olan âmme sektörünün 
topyekûn i$tira gücü bu memleketin iktisadi takatinin dı$ına çıkmı$ ve iktisadi kal-
kınmayı süratle tahakkuk ettirmek mülâhazaları altında dı$ tediye imkânlarımızın 
iç istihsallerimizin kısmı küllisi âmme sektörüne tahsis edilmi$tir. Bu hal hususi 
sektör için hayati ehemmiyeti olan sınai hammaddeleri, zaruri istihlâk maddeleri, 
yedek parça, sıhhi malzeme ve ilâçlar, in$aat malzemesi ve saire gibi ihtiyaç mad-
delerinin çok cüzi miktarlarda kar$ılanabilmesi gibi bir vaziyet do%urdu%undan 
memlekette madde darlı%ı hattâ madde yoklu%u en had $ekilde kendisini meydana 
vurmu$tur.

Mahdut ihtiyaç maddelerinin vatanda$lara âdil bir $ekilde tevzi imkân ve usul-
leri de temin edilemedi%inden iktisadi politikanın zatında mündemiç enflasyonist 
karaktere bu düzensizliklerin de inzımamiyle memleketimiz bugün yakın tarihinde 
görmedi%i bir fiyat yükselmesi, piyasa istikrarsızlı%ı ve karaborsa hadisesiyle kar$ı 
kar$ıya gelmi$tir. Bütün bu iç sıkıntılar bahasına memlekete giren malların, bedel-
lerinin ecnebi satıcılara zamanında tediye edilememesi yüzünden dı$ itibarımızın 
ne derecelere kadar sarsıldı%ı da ayrıca kaydedilmesi gereken bir husustur.

Buraya kadar olan mâruzâtımla takip edilen iktisadi politikanın mahzurlu 
taraflarına kısmen temas etmi$ bulunuyorum. Bu yanlı$ politika sonunda bugün 
meydana gelmi$ bulunan hayat pahalılı%ı milyonlarca vatanda$ımızın geçinme 
imkânlarını de%il ya$ama imkânlarını dahi tehdit eder bir duruma girmi$tir. Cemi-
yetimizin en büyük kuvvet kayna%ı olan ahlâki hasletlerimiz de bu tazyikin tesirin-
den elbet masun kalamayacaktır.

Üçüncü Menderes kabinesinin istifası ile neticelenen D. Parti Grubunun o 
tarihî celsesinde kıymetli arkada$larımı feverana sevk eden hâdiselerin ba$ında 
öyle zannediyorum ki, iktisadi politikamızın bu elim neticesi ba$lıca sebebi te$kil 
etmi$tir.

Bu durumun yakın bir istikbalde bertaraf edilece%ine dair ufukta her hangi bir 
i$aret mevcut de%ildir. Tediye muvazenemiz yıldan yıla artan miktarlarda açıklar-
la kapanmaktadır. Elimizde bulunan dı$ tediye imkânlarımız her gün biraz daha 
tükenmektedir. Bugünkü miktarların halihazır açıklarımızı dahi kar$ılamaya kâfi 
olmadı%ı muhakkaktır. !stihsal maliyetlerimiz her gün biraz daha yükselmektedir.

Bu iktisadi neticeleri Hükümet programında ifadesini bulan hususi mahkeme-
ler ve saire gibi gayri iktisadi tedbirlerle önlemeye elbet imkân yoktur. Piyasanın 
normal bir hukuki düzen dâhilinde i$lemesini temin etmek her Hükümetin Hü-
kümet olmak vasfının tabiî icaplarındandır. Asıl tedbir bu düzensizlikleri yaratan 



iktisadi hâdiseleri ıslâh etme tedbirleridir. Bu çe$it tedbirlerin alınaca%ına dair ise, 
Hükümet programında bir i$arete tesadüf etmemi$ bulunmaktayız.

(Ekonomik saha dı$ında) idare cihazımızı ıslâh etme ve demokratik rejime is-
tikrar sa%lama mevzularında Sayın Menderes 1950 Hükümet programında bize çok 
daha tatlı vaitlerde bulunmu$tur.

1950 yılından bu yana geçen hâdiseler Demokrat Parti hareketinin tek parti 
devrinin gelenekleri içerisinde yeti$mi$, onun itiyatlarını benimsemi$ olan bu parti 
liderleri için yalnız siyasi iktidarı ele geçirme vesilesi oldu%unu meydana çıkarmı$-
tır. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Bugün dünden hiç de farklı olmayan gayri mesul, her türlü murakabeden azade 
tek parti ve tek $ahıs hâkimiyetine müstenit bir idare, devlet i$lerimizi keyfî arzu-
lara tâbi olarak yürütmektedir, idare cihazımızın ve rejimimizin meselelerini hal 
yolunda 4’ncü Menderes Hükümeti programında gönüllere ferahlık verecek, yep-
yeni bir zihniyet ümidine kapılanlar, ihtiyatlı, imsakli bir üslûp içerisinde kaleme 
alınmı$, daha çok 1950 yılından sonra getirilmi$ antidemokratik hükümlere ve $ek-
le taallûk eden bir iki cümle ile kar$ıla$mak suretiyle hayal sükutuna u%ramı$lardır.

Bugün idare cihazımızın içerisinde bulundu%u maddi ve mânevi ıstırapların 
giderilece%ine, memurlarımızın D. P. ba$kanları sultasından kurtarılaca%ına dair 
programda zımni veya sarih bir ifadeye rastlanmak mümkün de%ildir. (Sa!dan, bra-
vo sesleri, alkı"lar)

Süratle i$ler, halkımızın hizmetine en iyi bir $ekilde intibak eder bir idare ciha-
zının kurulabilmesi, her $eyden evvel bu cihazı kavramı$ bulunan maddi ve mânevi 
ıstırapların ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Yirmi be$ senelik tekaütlük müd-
detinin otuz seneye çıkarılaca%ı yolundaki $ekle müteallik tadil taahhüdünün bu 
mevzudaki kazai murakabe noksanını da ihtiva etmemi$ bulunması yeni Hüküme-
tin ta$ıdı%ı zihniyete açık bir delildir.

Mevzuatımızdaki tadil tasavvurları üç noktada toplanmaktadır.
Birinci tasavvur Anayasa tadilâtı. Anayasa acaba hangi istikamette tadil olun-

mak istenmektedir? Meselâ parti liderinin emrine muti olmayan partili mebusların 
mebusluk sıfatlarının ıskatı da bir Anayasa tadili meselesidir. (Gülü"meler)

Seçim Kanununda kaybettiklerimizi bulduracaklarını va’dediyorlar.
!spat hakkı mevzuunda da Meclisin en isabetli karara varaca%ından bahsedi-

liyor. Meclise verilmi$ bir veya birkaç kanun teklifinin meselenin esası hakkında 
müspet veya menfi mütalâa izhar olunmadan, bir hükümetin programında yer al-
mı$ bulunması her halde o kanun tekliflerini Meclise vermi$ olanlara kar$ı yeni 
Hükümetin pe$inen sempati izharı demek olacaktır. Meselenin esası hakkında 
mütalâa beyan edilseydi daha isabetli hareket edilmi$ olurdu.

Günün $artları ve hâdiselerinin zoru ile yapılan ve kullanılan üslûptan, progra-
ma istemeye istemeye geçirildi%i kolayca anla$ılır bu çe$it perakende taahhütlerle 
memleketimizin rejim meselelerinin ve bunlara ba%lı olarak topyekûn bütün mese-
lelerin halledilebilece%ine inanmak elbette imkânsızdır.



Bu itibarla memleketin daha fazla kaybedilecek zamanı yoktur. Demokrat Par-
tinin programını tatbika koymak isteyenler, her $eyden evvel o programa inanmı$ 
insanları i$ ba$ına getirmek mecburiyetindedirler.

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sa!dan, alkı"lar)

RE"S — Efendim, Feridun Ergin burada de%ildir. Ama gitmeden evvel kendi 
imzasıyla verdi%i bir yazıda kendi söz sırasını Turan Güne$’e bırakmı$tır. Söz Turan 
Güne$’in. Buyursunlar.

TURAN GÜNE$ (Kocaeli) — Muhterem arkada$lar; 4’ncü Adnan Menderes 
Hükümetinin programının hukuki ve siyasi meselelere temas eden hususlarını hu-
zurunuzda kısaca tahlil etmek istiyorum.

Hukuk nizamında yapılaca%ı vadedilen tadillerin, siyasi bir felsefeden mahrum 
bulundu%unu, demokratik rejimin tahakkuk ettirilece%i hakkında en ufak bir ümit 
uyandırmadı%ını beyan etmek gerekmektedir.

Demokratik bir düzenin dayanaca%ı Anayasa hakkında Hükümet progra-
mı, sadece umumi ve gayri vazıh ifadelerden ileri gitmiyor. Hattâ diyebilirim ki, 
mevzuatımızın orasından burasından bazı çok göze batıcı çıkıntıların kaldırılaca%ı 
vâ’di, buna mukabil bu ufak tavizler mukabili, sakat ve antidemokratik esaslara do-
kunmadan, keyfîlik ve sübjektiflik anahtarlarını elinde bulundurmak gayreti, bu 
Anayasa tadilinin ciddiye alındı%ı; ciddiye alınsa bile istenilen istikamette olaca%ı 
hakkında büyük $üpheler uyandırmaktadır.

Programda, idare cihazımızın ıslah edilece%i bir kelimeyle geçi$tirildikten son-
ra, bunun ne $ekilde tahakkuk ettirilece%ine hiç temas edilmeden ve mevzu ile il-
gisi tespit olunmadan emeklilik haddinin 25 sene hizmetten 30 seneye çıkarılaca%ı 
hakkındaki beyanı, muayyen bir sistemin tatbikatı olarak görünmemektedir.

Bu beyanı muhtelif $ekillerde tefsir etmek mümkündür. Bunlardan ilk akla ge-
leni, 25 sene devlet hizmetinin, memurdan kâfi miktarda istifadeyi sa%lamadı%ı 
hususudur. Filhakika bu tedbir idare cihazının ıslahı fikri dolayısıyla ele alındı%ına 
göre, sadece personelin muhafazasına matuf olsa gerektir. Bu zaviyeden mütalâa 
edilince tedbiri yerinde saymak belki mümkündür. Fakat Hükümeti bu tedbirlere 
sevk eden hakiki âmilleri ara$tıracak olursak, idare cihazımızın içinde bulundu%u 
vahim durumu anlamak daha da kolayla$acaktır. Bugün memurlarımızın, içinde 
bulundukları hukuki emniyetsizlik ve maddi sıkıntı, devlet kadrosunun, kıymet-
li elemanlardan süratle bo$almasına sebep olacaktır. Bu $artlar altında emeklilik 
haddini 30 seneye çıkartmakla iktifa etmek, devlet idaresinde basiretin ve bilginin 
bir tezahürü gibi kabul olunamaz. Bu kabil beyanlar programın her noktasındaki: 
vuzuhsuzlu%un ve zatı meseleye vukufsuzlu%un bir misalini te$kil etmektedir.

E%er 30 sene meselesi, modern idare mefhumu ve hukuka ba%lı devlet fikriyle 
katiyen ba%da$amayan bugünkü memur rejimimizin hukuk esaslarına ve teminat 
prensiplerine uydurulması için ileri sürülmek isteniyorsa, burada daha da vahim bir 
anlayı$ noksanı ile yahut prensiplerden bilerek tecerrüdetmek niyetiyle kar$ı kar-



$ıya bulundu%umuz anla$ılacaktır. #ikâyet edilen husus, bugünkü iktisadi $artlar 
altında zaten müspet menfi mânasını kaybeden 25 sene sonunda emekliye ayrılma 
de%ildir. Hukuka ba%lı devlet fikrine oldu%u kadar Demokrat Partinin bir zaman-
lar hüsnüniyetle kaleme alınmı$ programına da taban tabana zıt “Te$kilât Emrine 
Alınma” Kanunu re kazai mercilere müracaatı kapayan kanuni hükümlerdir. Bunla-
rın kaldırılmak istendi%i hakkında en ufak bir i$arete rastlanmıyor. Te$kilât Emrine 
Alınma Kanunu, âmme hizmetlerinin vatanda$a gerektirdi%i gibi e$itlik ve taraf-
sızlık içinde arz edilmesi için zaruri olan teminatı bir anda silmi$tir. E%er yapılmak 
istendi%i söylenen reform, ciddî prensiplerden ve esaslı bir zihniyet de%i$ikli%inden 
mülhem olsaydı her $eyden evvel bu meselenin ele alınması gerekirdi. Binaenaleyh 
muhterem Menderes’in eski dü$ünce ve mizacında ısrar etti%i kanaatini de%i$tir-
memiz için bir sebep mevcut de%ildir.

Muhterem arkada$larım; Hükümet programının hukukumuza temas eden di-
%er hususları da, bir Hükümette ve programında bulunması gereken fikir ve pren-
sip insicamının bir eseri olarak görünmüyor.

1954 seçimlerinin hemen akabinde mutlak bir zaruretin ve siyasi ahlâkı vikaye 
etme endi$esinin eseri olarak getirildi%i beyan edilen Seçim Kanununun lüzumsuz 
oldu%una program i$aret etmektedir. Muhterem Ba$vekilin bu kanunun müzakere-
lerinde; “Bu kanun sadece ahlâkîli%i ve memlekette mânevi huzuru temine matuf 
olmanın ötesinde, en küçük bir gaye dahi takip etmemektedir. Bunun aksini ispat 
edebilene a$kolsun demek lâzım gelir. Ben bunu ispat edebileceklerine katiyen kani 
de%ilim.” buyurmu$lardı. Bugün bu kanunun lüzumsuzlu%unu beyan ettiklerine 
göre, mânevi huzuru temine matuf bulunmadı%ını ispat etmi$ bulunuyorlar. Kendi-
lerine a$kolsun, demek lâzım gelmektedir. Bununla beraber, birçok hareketlerinin 
mihveri yaptıkları siyasi ahlâk telâkkilerini bu kanunla beraber de%i$tirme tema-
yülünde olduklarını dü$ünerek nispî bir sevinç duydu%umuzu ifade etmek isteriz.

Hükümet programında bahsi geçen perakende tedbirler arasında ispat hakkı 
da yer almı$ bulunmaktadır. Muhterem Ba$vekilin Anayasaya aykırılıktan tutun 
da, bizde mevcudiyetine kadar türlü çe$itlerde konu$malarına mevzu te$kil eden 
bu meselenin hallinde bugün artık bir vuzuha varmı$ olmasını temenni ederdik. 
Programdaki ifade e%er bu hususta Hükümetin bir görü$ü bulunmadı%ını beyan 
ediyorsa, dercine ne diye lüzum görülmü$tür? Yüksek Meclisin en isabetli kararı 
verece%i bedahatini tekrara hacet yoktur. Bütün mevzularda Millet Meclisinin en 
isabetli kararı verece%ini bir Hükümet pe$in olarak kabul etmek zorundadır. Prog-
ramdaki bu beyan, Muhterem Ba$vekilin tenakuz silsilesine bir yenisini ilâve etme-
mek endi$esinden ileri gelse gerektir. Efkârı umumiyede bu derecede ilgi uyandıran 
bir meselede bir Hükümetin sarih bir fikri olmaması, anla$ılır $ey de%ildir.

Muhterem arkada$lar, Anayasaya müteallik umumi sözler bir tarafa bırakılacak 
olursa programın siyasi ve hukuki nizamımız hakkında ihtiva ettikleri bunlardan 
ibarettir. Demokratik rejimin bütün bu rejimi kabul etmi$ memleketlerde asgari 
mü$terekleri Hükümetin benimsemi$ oldu%una dair hiçbir emareyi bu hükümler-
den çıkarmak mümkün de%ildir.



Hattâ günün $artları nazara alınırsa Muhterem Ba$vekilin kendi demokra-
si tarifinin unsurlarını olsun tahakkuk ettirmek temayülü dahi sezilmemektedir. 
Filhakika Muhterem Ba$vekilin ifadesine göre “Bir memlekette matbuat serbestçe 
i$lerse o memlekette demokrasi vardır. Bütün demokratik müesseseleri koyunuz, 
Hükümete gazete kapatmak salâhiyetini veriniz. O zaman bir sürü Mecellelere lü-
zum kalmaz.”

Bugün bu salâhiyeti Hükümet fiilen elinde bulundurmaktadır. Filhakika örfi 
idarenin memleketimizin ba$lıca basın merkezlerinde birçok gazeteleri kapattı%ı 
yüksek malûmunuzdur. Ümit ediyordum ki, yeni bir Hükümet kendine itimadın 
ve memleketi normal yollarla idare niyetinin bir ni$anesi olarak beyanatında bu 
istisnai rejimin kaldırılaca%ını ilk cümleler meyanında söylesin. Bu yapılmadıktan 
ba$ka Yüksek Meclisin örfi idareyi kabule sevk eden sebeplerin izalesi için her han-
gi bir faaliyet gösterilece%i de belirtilmemi$tir. Bir evvelki Hükümetten devraldı-
%ı bir silâhı dördüncü Menderes Kabinesinin normal Hükümet vasıtaları arasında 
sayması endi$esindeyiz. Örfi idarenin $imdiye kadar ki tatbikatının Yüksek Mec-
lisinizin anladı%ı mânalardan ileriye götürüldü%ü memleket menfaatleri üzerinde 
dikkatle duran nazarlarınızdan kaçmamı$tır. Anayasanın örfi idareyi icap ettiren 
sebepleri bugün mevcut olmadı%ına göre Yüksek Meclisin Hükümetin ihmaline 
ra%men memleketi normal $artlara kavu$turaca%ı muhakkaktır.

Muhterem arkada$larım; Hükümet programını sadece siyasi ve hukuki saha-
daki hükümleri etrafında yaptı%ımız kısa tahlilin sonunda vardı%ımız netice $udur: 
Memleketin bugün içinde bulundu%u iktisadi sıkıntılar ve bunların hal suretleri 
hususunda Hükümet nasıl vazıh fikirlerden ve ciddî tedbirler dü$ünmekten uzaksa 
bütün bunların temelini te$kil edecek olan siyasi rejimimizin normalle$tirilmesi 
mevzuunda hiçbir ciddî adım atmak niyetinde de%ildir. Bugün bütün vatanda$la-
rın istisnasız benimsedi%i ve burada sayılmasına lüzum dahi olmayan müesseseleri 
kurmaya niyetli samimî, ciddî bir Hükümetin ekseriyet grubu tarafından i$ ba$ına 
getirilmesi temennisi ile huzurunuzdan ayrılıyorum. (Sa!dan, alkı"lar)

RE"S — Kasım Küfrevi.
KASIM KÜFREV" (A#rı) — Muhterem arkada$larım; bu programı tetkik et-

meye imkân bah$eyleyen Yüksek Heyetinizi en derin $ükran ni$lerimle selâmlarım.
Aziz arkada$larım; 4’ncü Menderes Kabinesinin programı üzerinde konu-

$uyoruz. Her $eyden evvel mazide, $u yakın mazide cereyan eyleyen hâdiselerin 
hâtıralarından ve tesirlerinden kendimi tamamıyla tecrit ederek konu$makta, ol-
du%umu arz ederim.

Anayasanın 44’ncü maddesindeki ifade ile Hükümetin hattı hareketini ve siya-
si nokta-i nazarını aksettirmesi lâzım gelen bir program var önümüzde.

Muhterem arkada$lar; acaba bu programın getirdi%i yenilikler nelerdir? Bu hu-
susları Yüksek Heyetinizin huzurunda belirtebilmek için biraz gerilere, Menderes 
hükümetlerinin di%er programlarına nazar atfetmeme müsaadenizi istirham ede-
rim. Bu suretle yapaca%ım mukayeselerle bugünkü programın simasını huzurunuz-
da naçiz bir arkada$ınız olarak tersim etmeye çalı$aca%ım.



Birinci Menderes Kabinesi: Aziz arkada$lar, 1950 senesinde asil Türk mille-
tinin mukadderatını ellerine tevdi eylemi$ oldu%u demokrasi mücahitlerinin ara-
sında, ben de $u sıralarda naçiz bir arkada$ınız olarak yer almı$ bulunmakta idim. 
Hükümetin bu kürsüde okunan programını hu$u içinde dinledik. Arkada$lar, hü-
kümet reisi devraldı%ı iktidarın manzarasını tersim ediyordu. Rejim mevzuunda, 
iktisadi mevzularda ve demokrasi mevzularında Demokrat Partinin programındaki 
umdelerin nasıl tahakkuk ettirilece%ini burada dile getiriyordu. Çok tatlı anlardı o 
anlar arkada$lar. Bugün hâlâ bir vait olarak hüviyetini muhafaza etmekte olan bir 
devri sabık zihniyeti yaratmayaca%ız vecizesi i$te o günlerin yadigârıdır.

!kinci programa geliyorum: Muhterem arkada$larım, on ay sonra hükümet 
reisi yeni bir kabine kurabilmek esbabı mucibesiyle istifa etti. !kinci kabine prog-
ramı 1951 senesinin Martında burada okundu. Sayın Ba$vekil birinci hükümetin 
programıyla ikinci hükümet programı arasında esaslı bir fark bulunmadı%ını beyan 
ediyordu.

Arkada$lar, bu programda yenilik olarak sadece bir siyasi üslûp halâveti vardı. 
Kullanılan tâbir ve kelimelerde yumu$aklık vardı. Zahir kırmızı reyler, kelimelere 
bir ufuk pembeli%i veriyor.

Muhterem arkada$larım Üçüncü Menderes Kabinesi seçimlerden sonra te$ek-
kül etti. Bu kabinenin programını takdim ederken bizzat Muhterem Ba$vekili $öyle 
diyordu: “Huzurunuza yeni bir programla gelmi$ de%iliz. Hükümetin getirmi$ oldu-
%u programda iktisadi ve malî kısımlar malûmdur. Mevzuatımız iç rejim ve demok-
rasinin tekâmül ettirilmesi bakımındandır.”

Muhterem arkada$lar, bu program dört senelik maziyi intikal devresi olarak 
tavsif ediyordu. Yeni bir mesut ufka kanat açacak ve böylece demokrasinin mânevi 
iklimini tesis edecek idi. Muhterem arkada$lar, “!nsan âlemde hayâl etti%i nispette 
ya$ar.” (Sa!dan, bravo sesleri)

Muhterem arkada$lar, program bir hükümetin yapaca%ı i$leri ve takip edece%i 
prensipleri gösterir. Mühim olan husus, bunların tatbikatında hâkim olan zihniyet 
ve prensiplerdir. Üçüncü Menderes hükümetinde hâkim olan zihniyet, vatanda$ı 
fikir ve dü$ünce hürriyetine aykırı hüküm ve tasarruflardan kurtarma bakımından 
semere vermedi. Bilâkis halkı mevcut kanunlar dı$ında vesayete muhtaç telâkki 
eden bir hüviyetle göründü.

Vatanda$lar üzerinde türlü yollardan, türlü telâkkilerle Devletin siyasi ve idari 
hükmünü a%ırla$tırmak, heves edilecek yollardan de%ildir arkada$lar.

!nsan hayatında, siyasi toplulukların hayatında mevsimler vardır, nitekim 
mevsimi geldi ve üçüncü Menderes kabinesi sükût etti.

Dünyanın nazarları üzerimize çevrildi%i $u günlerde Demokrat Parti yüksek 
grubu milletçe arzu edilen bir Hükümetin lüzumunu zamanında duymu$ ve bu su-
retle Üçüncü Menderes Hükümetinin sukutu yerinde olmu$tur arkada$lar.

Hükümetin sukutu parlâmento zaviyesinden de yerindedir, muhterem arka-
da$larım.



Demokrat Parti Yüksek Meclis Grubu huzurunda ilk defa vukua gelen bu sukut 
hâdisesi, artık grup hâkimiyetine ve dolayısıyla Meclisle birlikte i$ görme zihniyeti-
ne açılan bir pencere olarak tavsif edilip takdire lâyık görülmelidir.

Muhterem arkada$lar; Muhterem 4. Menderes kabinesinin buhranlı bir fetret-
ten sonra te$ekkül etti%i bir vakıadır. Muhterem Heyetinizin sinesinde liyakatla-
rıyla Hükümeti tedvir eyleyecek düzinelerle vekil vardır. #u halde bu fetret asla bir 
kabine buhranı fetreti olamaz. Vâki fetreti bir kabine buhranı olarak tavsif etmek 
her $eyden evvel Yüksek Heyetinize rical fıkdanı isnat etmek olur. Yüksek Heyeti-
nizi rical fikdanından tenzih ederim. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada$lar; ortada sadece ve sadece mü$ahede edilen bu fetret 
Muhterem Menderes’in yüksek grubundan az kırmızı rey almak için ba$vurmu$ ol-
du%u bir tetkikten ibarettir. Ba$kaca muhterem Menderes’in vâki ziyafetlerle sizle-
re kar$ı duymu$ oldu%u i$tiyakları iki gün içine sı%dırmı$ oldu%u mânasına alamam 
arkada$larım. (Sa!dan, alkı"lar)

Aziz arkada$larım; kabinenin kurulu$unda ufak bir noktaya temas etmeden 
geçemem. Muhterem Ba$vekil bu kabinede iki Bakanlı%ı uhdesinde bulundurmak, 
tasarrufunda bulundurmak itiyadından kurtulamıyor.

Aziz arkada$lar, bu Bakanlı%ın Millî Müdafaa Bakanlı%ı oldu%u hiç kimsenin 
dikkat nazarından kaçmaz. Kaldı ki, Anayasanın 49’ncü maddesinin hükmü muva-
cehesinde bu asla caiz de%ildir. Bu maddenin ifadesi aynen $öyledir: “Mezun veya 
her hangi bir sebeple mazur olan bir vekile !cra Vekilleri Heyetinden bir di%eri mu-
vakkaten niyabet eder.”

Arkada$larım; henüz te$ekkül etmekte olan bir kabinede daha asıl’ vücut bul-
madan niyabetin zuhuru asla caiz olmaz. (Sa!dan, gülü"meler, alkı"lar) Niyabetin 
zuhuru için mutlak surette aslın vücudu $arttır.

Aziz arkada$lar; söz buraya gelmi$ken $una da i$aret edeyim, yeni Hükümetin 
programında ihdas edilecek iki vekâletten bahsediliyor.

Aziz ve muhterem arkada$larım; e%er Muhterem Menderes vekâletlerin tasar-
rufunu elinde tutup, mesuliyetleri vekillerin omzuna yüklemek yolunu terk ederse 
bu ihdaslara lüzum kalmayaca%ıma kaniyim. (Sa!dan, bravo sesleri)

#imdi aziz arkada$larım; sıra programa geliyor. Yüksek izniniz olursa bu prog-
ramı üslûp haleti ruhiye ve muhteva bakımından gözden geçirmek istiyorum.

Muhterem arkada$lar; e%er bu programda be$aret telâkki edilecek parıltılar var 
ise bunu her $eyden evvel Yüksek Heyetinizin eseri telâkki ederek memnuniyetle 
kar$ıladı%ımı ifade ederim. Ve yine itiraf ederim ki; bu program üslûp bakımından 
$imdiye kadar dinledi%im programların en halâvetsizi olmu$tur.

Aziz arkada$larım; bir insan tahayyül buyurunuz, bir günahkâr ürkekli%iyle 
itirafı zünup odasına yakla$ıyor, içeri giriyor, fakat içeri girdikten sonra günahını 
itiraf etmenin günah oldu%una kani olarak anide dı$arı fırlıyor. Ondan sonra bir 



tövbekâr insan huzuru ile meydana do%ru ilerliyor, i$te aziz arkada$lar 4’ncü Men-
deres Hükümetinin programı üzerinde böyle bir haleti ruhiye kanatlarını germi$tir.

Aziz arkada$larım, bu program cidden itinalı bir tertibe mazhar olmu$tur. !k-
tisadi meseleleri öne alıp, rejime müteallik mevzuları bunların arkasına itmek ilk 
nazarda muvaffak bir taktik kabul edilebilir. Fakat bu yol, her cihetle elli senesine 
rücu eden programın sukutunun tesirini hafifletemez.

Aziz arkada$larını, eski Menderes Hükümetleri nihayet sadece $eklî tebeddül-
ler neticesinde meydana gelmi$lerdi. Bu hükümetlerin programlarında bir yenilik 
olmaması bir dereceye kadar mazur görülebilirdi. Fakat eski kabine hâkim zihni-
yeti, prensipleri ve tedvir sistemi dolayısıyla sukut etmi$tir. #u halde yeni kabine 
programında ileriye do%ru, muhakkak surette yenilikler beklemek hakkımızdı.

Aziz arkada$lar; memleketin ufkuna bir tencere kapa%ı gibi çökmü$ olan mad-
di, mânevi sahalardaki sıkıntıları kaldırarak, vatanda$ı rahatça nefes aldırtacak her 
tedbir kar$ısında ancak bahtiyarlık duyarım.

Ancak, Muhterem Hükümet Reisi, bir taraftan yeni Hükümetin kurulması 
münasebetiyle “!cra faaliyetlerimizin yeni bir merhaleye ula$aca%ını gösterebiliriz.” 
derken, programın di%er taraftan her cihetle 1950 senesine rücu eden programının 
senelerce gayret sarf ettikten sonra hızla kayarak ba$lanılan noktaya dü$mesi insa-
na cidden hazin geliyor.

Muhterem arkada$lar, programda mü$ahede edilen garip bir istidlal tarzı var. 
Muhterem Hükümet Reisi $öyle buyuruyorlar:

“Görülüyor ki 1950 den bu yana hükümetlerin icraatı adım adım, safha safha 
yüksek tasdik ve tasviplerinize iktiran etmi$tir. Ayrıca yıllık tatbikat programından 
ba$ka bir $ey olmayan geçmi$ yılların bütçeleri de bittabi tetkik ve tasvibinizden 
geçmi$tir.”

Aziz arkada$larım, bu iki kaziyenin bu suretle tertip edili$i zımnen $u hükme 
varmanın zaruri oldu%unu ifade etmek içindir: #u halde 1950 programının aynı 
olan bu programın kabulü zaruridir.

Eski bir Aristo mantı%ına dayanan bu mantı%ın $öyle tipik bir misali vardır: 
Bütün yıldızlar gece do%ar; güne$ de bir yıldızdır; binaenaleyh güne$te gece do%ar. 
(Gülü"meler)

Bu istidlalin dayandı%ı mantık ise yukarıdaki istidlalin mantı%ının aynıdır.

Aziz arkada$lar, bütçelerin tasdikiyle Hükümet programlarının tasdiki keyfi-
yetinin vârid olmadı%ının delili 1951 senesi bütçesinin kabulünde görülür. Bütçe 
kabul edilmi$ ve fakat akabinde Hükümet istifa etmek mecburiyetinde kalmı$tır. 
Bu da gösteriyor ki bütçelerin kabulü, Hükümet programlarının kabulünü istilzam 
etmez.

Bütün hükümetlerin programları mensup oldukları partilerin umdelerini ak-
settirir.



Mensup oldukları partiden ilham almı$tır. Dünyanın her tarafında bu böyle-
dir. Hal böyle iken muhterem Hükümet Reisinin “bütün programları 1950 progra-
mına irca ederken,” malûmunuzdur ki, bu program, büyük ekseriyetini sinesinde 
toplayan siyasi partinin programının prensiplerinden almı$tır, demesinin hikmeti 
nedir? Bu sözlerle Muhterem Hükümet Ba$kanı yapılan i$ler arasında, mucibi mu-
aheze olanların vebalini e%er parti programının üzerine yüklemek gerekti%ini ima 
ediyorsa, hemen söyleyeyim ki, bu tamamıyla bâtıldır.

Muhterem arkada$lar; önümüzdeki Hükümet programında rejime müteallik 
meseleleri tamamıyla halledilmi$ telâkki etmenin sessizli%i var.

Bu sahalardaki sükûtu Hükümet programı için büyük bir noksanlık telâkki et-
mekteyim.

!kinci, Hükümet programının müzakereleri esnasında Muhterem Menderes; 
“Bu memlekette öyle bir zihniyet de%i$ikli%i meydana gelmi$tir ki, $imdi artık ka-
nunların hükümleri antidemokratik olsa dahi hiçbir hükümet, hiçbir siyasi te$ek-
kül antidemokratik hükümleri tatbika koymayı imkân bulamaz. Onları demokratik 
olarak tatbik etmek zarureti hâsıl olur.” demi$ti.

#imdi de Muhterem Hükümet Reisi Emekli Kanunu, Seçim Kanunu gibi an-
tidemokratik hükümleri -çok $ükür- kaldırmak lâzım geldi%i zaruretini duyarak 
yukarıdaki mantı%ı ile garip bir tezada dü$üyor. Darısı di%er kanunların ba$ına, ar-
kada$lar. (%n"allah sesleri)

Aziz arkada$lar, Muhterem Ba$bakan di%er bir konu$malarında; “Kanun hü-
kümleri nelerden ibaret olursa olsun evvelâ de%i$mesi lâzım gelen $ey zihniyetler 
ve telâkkilerdedir.” buyuruyorlar. Burada tamamıyla kendileriyle beraberim. An-
cak, tatbikatta zararı görülen 1-2 antidemokratik kanunu ilga etmek, zihniyetlerin 
de%i$mi$ olmasının delili sayılmaz.

Aziz arkada$larım, ilgası vadedilen bu iki kanunu Yüksek Heyetinizin eseri 
telâkki ederek en büyük $ükranlarımı arz ederim.

Hükümet programı münasebetiyle di%er bir noktaya temas etmek ve bu mev-
zuun Hükümet programında bulunmamasını nakise saydı%ımı ifade etmek isterim. 
Muhtar ve hür üniversiteler dünyanın her yerinde demokrasilerin mihrakı telâkki 
edilir.

Bu programda üniversitelerimizin durumuna yer verilmemi$ bulunuyor. Bu yer 
verilmemi$ olma keyfiyetinin halli ön plânda bulundurulması lâzım gelen meselele-
re kar$ı lâkaydi mânasında almak lâzımdır. Muhterem Ba$vekilin üçüncü Hükümet 
programında bir sözleri vardır. “Hürriyet bir bütündür. Memleketi hürriyetsizlik 
çemberi içine almı$ken, sen muhtarsın veya sen müstakilsin demekle ne muhtari-
yet ve nede istiklâl gerçekle$tirilmi$ olur.” Geçmi$ devirleri tasvir eden bu sözlerin 
mantı%ı $imdi ben kendilerine sesleniyorum. Küllü meydana getiren cüzüler vardır. 
Cüz’ün hüviyetini kısmak külle kar$ı niyetleri açı%a kor.

Geçen Devrede Büyük Millet Meclisine Hükümet bazı tasarılarla geldi%i 
malûmunuzdur. Bunlardan bir tanesi ve en mühimi siyasi yazı yazan profesörün 



kalemine mâni olmayı istihdaf ediyor ve bunun yanında, bunun müzakeresi sıra-
sında Maarif Encümeninde beliren ve siyasi yazı yazan profesörün unvanının neze-
dilmesini mümkün kılan bir fıkra bulunuyordu.

Arkada$lar, üniversitenin kadim kanununa nazaran sadece muhilli $eref ve 
haysiyet bir suç i$lemi$ olan bir profesörün unvanın nezedilmesi senatonun kara-
rın ba%lı bulunuyordu. Sonraki hüküm, siyasi yazıyı ancak muhilli $eref ve haysiyet 
suç ile bir telâkki ederek unvanın nezedilmesine do%ru gitti.

Arkada$larım; bunu hatırlarken bir di%er hâtıramı huzurunuzda arz etmeme 
müsaadenizi rica edece%im. Bu kanunun müzakeresi sırasında, naçiz bir arkada$ı-
nız olarak, tamamıyla bu son duruma muhalif kalmı$tım. Ancak unvanın nezedil-
mesinin sadece ve sadece $eref ve haysiyeti muhil suçlara münhasır olabilece%ini 
kabul etmi$tim. Malûmu âlinizdir ki, mahkeme ilâmı ile sabit muhilli $eref suç olur. 
O vakit ki, Maarif Vekili Muhterem arkada$ım Rıfkı Salim Burçak arkada$ım be-
nimle aynı nokta-i nazarda bulundu%unu ve gayet kanunun burada sözcülü%ünü 
yapacak olursam kürsüye çıkıp hükümetin benim nokta-i nazarıma i$tirak etmekte 
oldu%unu söyleyece%ini vadetti. Aziz arkada$lar, buraya geldik, oturduk, $u sıralar-
dan kürsüye çıkarak bir takrir verdim. Hükümetin tasarısında mevcut olmayan ve 
sonradan ilâve edilen bir hükmün konulmasını Yüksek Heyetten istirham ettim. Ve 
hükümetin bana vermi$ oldu%u söz üzerine benim kanaatime i$tirak edece%ini be-
yan ettim. Buradan a$a%ı indi%im vakit Muhterem Ba$vekille vâki görü$mesinden 
sonra Rıfkı Salim Bey kanaatime i$tirak edemeyece%ini ifade ettiler. Bunun ıstırabı-
nı hâlâ içinde ta$ıyan bir arkada$ınız olarak huzurunuzda arz ediyorum.

Aziz arkada$larım; üniversite profesörünün üç veçhesi vardır:

Birisi, sadece kendi talebelerine müteveccih olan veçhesi,

Di%eri; eser meydana getirmek, eser yazmak ve eser telif ve tercüme etmek 
veçhesidir.

Bir di%eri de halka hitap etmek, vulgarize eser yazmak veçhesidir. Arkada$lar 
Profesör bu veçhesiyle halkla irtibat temin ediyor. !$te bu kanunun Üniversite ho-
casının halkla irtibatını tamamıyla kesiyor. Sadece bu olsa mesele kolay. Bir di%er 
kanun üniversite muhtariyeti üzerine Demokles’in kılıcı gibi duruyor.

Aziz arkada$larım, bir profesörü te$kilâtı emrine alan bir vekil 6 ay zarfında 
onu iade etmezse profesör otomatikman tekaüde sevk edilmi$tir. Böyle bir kanun 
varken üniversite muhtariyetinin mevcut oldu%unu iddia etmek sadece kavli mü-
cerrette kalır.

Kaldı ki, aziz arkada$larım, üniversitenin son zamanlarda nasıl bir tazyika 
mâruz kaldı%ının vesikası ortada var. Genç bir iktisat doçenti var. Bu arkada$ım yaz-
dı%ı ilmî yazılar dolayısıyla vekâletin üniversiteye vâki tazyiki hakikaten ibretamiz 
bir vesika olmaya de%er. Bir taraftan Amerika’dan yardım bekliyoruz, di%er taraftan 
bu arkada$ın yazısı kendisini tecrim etmek için Amerikan taraftarlı%ı yapmakla it-
ham ediliyor. Üniversitenin bu vadideki cevabı hükümetin arzusuna mutavaatkâr 



olmak karakterini ta$ımıyorsa bu sadece üniversite içinde ilmî salâbetin mevcudi-
yetine izafe edilmek lâzımdır.

Aziz arkada$larım; ataların kutsi bir mirası olarak elden ele tevdi ettikleri ada-
let mizanını büyük bir hassasiyetle tatbik etmekte olan Türk hâkimini huzurunuz-
da selâmlamak, en derin saygılarımı sunmakla büyük bir bahtiyarlık duymaktayım. 
Ve yine arz edeyim ki, Türk hâkimine ve adliyesine bu kürsüden sadece kutsi duy-
gularımı izhar etmek suretiyle yetinmek hakikaten insana acı geliyor.

Hükümet programı, hâkim teminatı ve adlî te$kilât mevzuunu tabu telâkki 
eyleyen bir havaya sahip bulunuyor. 1950 programından aynen $u ibareleri oku-
yorum;

“Adalet i$lerinin yürütülmesinde ba$lıca esas teminatlı bir adaletin sa%lanma-
sı, yargıçlarımızın Anayasadan aldıkları teminatı hakkı ile gerçekle$tirecek hüküm-
ler tesis etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için yargıcın hukuki durumunu 
tâyin eden hükümler, yeni ba$tan gözden geçirilerek kendilerine sa%lanması zaruri 
teminat verilecektir.”

!kinci Hükümetin programında bu vaitler daha sarih ve katî ifadelerle yer alı-
yor. “Adalet te$kilâtımızda esaslı ıslahat lüzumuna ilk programımızda temas et-
mi$tik. Üst mahkemeler ihdasını derpi$ ederek Yargıtay’ın bugünkü mahmul du-
rumuna nihayet vermek ve müesseseyi hukuk yaratmak, içtihatları birle$tirmek 
vazifesine lâyıkı veçhile imkân verecek Mahkemeler Te$kilâtı kanun tasarısı pek 
yakında yüksek huzurunuza getirilecektir.” “Bugünkü merkez te$kilâtına ait kanun 
tasarısı hazırlanmı$tır.” “Yargıç teminatını gerçekle$tirecek olan kanun tasarısını 
esaslı bir hale getirmek için Yargıçlar Kanunu üzerinde çalı$ıyoruz.”

Muhterem arkada$larım, hu çalı$maların neticesinde $u vecizeye varılıyor: 
Hâkimin teminatı sadece vicdanında müncelidir. (Sa!dan, bravo sesleri, gülü"meler)

Aziz arkada$larım; Hükümet programı bu bapta; sadece bu vecizenin kailinin 
bakanlar safı haricinde kalmasıyla hâkimlerin kâfi bir teminata nail olduklarını ha-
tırlatan bir sükûta müsta%raktır. (Sa!dan; gülü"meler)

Aziz arkada$lar; Anayasa tadili bahsine gelmi$ bulunuyorum.

Anayasa tadilini zikreyleyen ibareyi de%erlendirmek için Anayasa tadili vadinin 
di%er programlarda geçirmi$ oldu%u istihalelere göz atmakta fayda vardır.

Birinci Menderes Hükümetinin programında Anayasanın kuvvetler birli%i 
esasına dayanması ve vatanda$ hak ve hürriyetlerini kâfi derecede teminat altında 
bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyeti yerine 
tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni olmaması hasebiyle tadil edilmesi söy-
leniyor.

!kinci Menderes Kabinesi programında Ba$vekil aynen $öyle diyordu; “Anayasa 
hiçbir suretle de%i$memi$tir. 25-30 senelik evvelki devirde tek parti hükümeti ve 
totaliter sistem kurulmu$ oldu%u gibi yine aynı usullerin hâkim oldu%u bu devirde 
bu demokratik idareyi kurmak mümkün olmu$tur.”



Üçüncü Menderes Hükümetinin programında Anayasadan bahis yok. Müna-
ka$alarda Sayın Ba$vekil aynen $öyle diyordu; “Anayasa ve onun tadili üzerinde dü-
$ündük. Fakat Anayasa tadili yapaca%ız dedi%imiz takdirde Hükümet bu tadili teklif 
etmi$ olur. Bizim bir Hükümet olarak böyle bir $ey teklif etmemiz do%ru olmaz. 
“Vaktiyle böyle bir $ey yapmı$ isek hata etmi$izdir.”

Aziz arkada$larım; ileri sürülen bu mütenakız ibareleri, tâbirleri bir hükme 
ba%lamak lâzım gelirse Muhterem Adnan Menderes’in Anayasayı de%i$tirmek iste-
medi%i hükmüne varılabilir. Kaldı ki, Anayasa tadilini, Anayasayı tadil eyleyece%ini 
bah$eyleyen bir muhterem $ahsiyetin bunu hangi istikamette seyrettirece%ini Mec-
lis huzurunda açıklaması lâzım gelmektedir. Kendisini bu vazifede sarahate davet 
etmek bir mebus olarak hakkımızdır.

Aziz ve muhterem arkada$larını, $imdi yakın mazinin hakikaten fırtınalı bir 
bahsine gelelim: !spat hakkı mevzuuna.

Millet ve memleket hizmetine her türlü ahval ve $erait altında dahi nefsini 
feragatkârane vakfeylemi$ olan muhterem Türk basınını huzurunuzda hürmetle 
selâmlarken Yüksek Heyetinizin hissiyatına tercüman oldu%uma inanıyorum. (Sol-
dan, alkı"lar)

E%er müsaade buyurursanız, Muhterem Menderes hükümetlerinin di%er prog-
ramlarında bu bahsin nasıl bir hüviyetle zuhur etti%ine bir göz atmak faydadan âri 
de%ildir.

Birinci Menderes Hükümetinin programında matbuat hürriyeti müspet ifa-
delerle yer almı$tı. Bilâhara Basın Kanununun bazı hükümleri çıkarılmı$, fakat 
bu hükümler hemen aynen Ceza Kanununun hükümleri arasına serpi$tirilmi$tir. 
!kinci Menderes Hükümetinin programının da münaka$aları sırasında Muhterem 
Menderes aynen $öyle ifade etmekteler: “Biz matbuat hürriyetini hattâ bütün hür-
riyetlerin teminatı telâkki ediyoruz. Ancak Ceza Kanununda yapılan tadilâtı ele 
alarak bunun matbuat hürriyetinin tahdidine do%ru gidildi%ine delil göstermenin 
do%ru olmadı%ını ifade etmek mecburiyetindeyim. Ceza Kanununda yapılmakta 
olan tadilât komünizme kar$ıdır, diktatörlü%e kar$ıdır.”

Diktatörlü%e kar$ı iyi ki bu tedbirler alındı arkada$lar. Yoksa memleketin hali 
ne olurdu?

Aziz arkada$larını; ne$ren hakaret dâvalarımla hakikat maddenin ispatına hiz-
met eyleyen bir teklife imza koymu$ ve bu teklifi B.M. Meclisine tevdi eylemi$ ar-
kada$larınızdan biriyim.

Aziz arkada$larım, yaz ortasında Muhterem Menderes’in bu teklife imza koy-
mu$ arkada$ları konsantrasyon kampına sevk eden bir zihniyetle nasıl isticabey-
ledi%ini huzurunuzda ifade edecek de%ilim. Ancak bu noktada $una temas etmek 
isterim.

Basın hürriyetine kar$ı muhterem Menderes’in ta$ıdı%ı niyetleri ortaya ko-
yan bu hareketler herkesçe malûm olmasına ra%men programdaki ispat teklifine 



i$tiraki ifade eden beyanları kar$ısında memnuniyet duymaktayım. Maziye intikal 
etmi$ olan hâdiselerin te$rihine asla mahal yoktur. Her $eyden evvel ifade edeyim 
ki, $ayet Muhterem Menderes programında ispat hakkında i$tirak etmi$se bunun 
delâlet etti%i bir tek mâni vardır, Yüksek heyetinizin temayülüne münkadolmu$-
tur. Kendisi istekli veya isteksiz Yüksek Heyetinizin temayüllerine münkadolması 
bakımından bunu buraya ithal etmi$ olsa bile bu $ekli vermesi bakımından yine de 
te$ekkür ederim. Felek ehlidili handan eder amma neden sonra. (Gülü"meler.)

Aziz arkada$larım, dünyanın bugünkü ahvali muvacehesinde haricî siyasetler 
her memlekette ön plânda gelen ve bütün milleti alâkadar eden bir kıymete sa-
hiptir. Bu itibarla haricî siyasetimizin ana hatlarında hükümeti tamamıyla destek-
lemeyi millî bir borç telâkki etmekteyim. Fakat metotlarda ve tedvir usullerinde 
münaka$aların bu yüksek Meclis huzurunda daima caiz oldu%una inanıyorum.

Aziz arkada$larım; bütün demokrasilerde artık hikmeti Hükümet düsturu or-
tadan kalkmı$tır. Bunun yerine sadece hikmeti Meclis düsturu hâkim olmu$tur. 
Bu usulün memleketimizde de hâkim kılınması lâzımdır. Hükümet programında 
Kıbrıs meselesine temas edilirken $öyle bir ifade var; “Bu mesele hakkındaki görü$-
lerimizi oldu%u gibi muhafaza ediyoruz.” Bu görü$lerin nelerden ibaret bulundu%u 
hakkında bir ilgi mevcut de%ildir. Zihinlerde birtakım müphemiyet hâkimdir. Hü-
kümeti bu bapta, bilhassa Kıbrıs meselesi babında sarahate ve vuzuha davet ediyo-
rum.

Aziz arkada$lar; Kıbrıs meselesi üzerinde biraz daha tevakkuf etmeme izin ver-
menizi rica ediyorum.

Arkada$lar; Kıbrıs meselesini bu ayın bütün !ngiliz gazetelerinde, okuyun, 
ayın dördünden itibaren memleketimize gelmi$ olan bütün !ngiliz gazetelerinde 
okuyun. Birkaç gün evveline kadar Avam Kamarasında Kıbrıs meselesi hakkında 
münaka$alar cereyan ediyordu. Kıbrıs meselesinde Kıbrıs’ın muhtariyeti lehinde 
yaratılan cereyanın bayraktarlı%ını Makarios yapıyordu, bu cereyanın bayra%ını 
Makarios ta$ıyordu. #imdi Avam Kamarasında, Makarios ile mü$tereken varılan 
kararların münaka$alarından bahsedece%im.

Arkada$lar, Makarios Kıbrıs’ın self determination ile idaresini, yani Kıbrıs hal-
kının kendi kendisini idare etmesini istiyordu. Kendisi bu görü$te musirdir. Avam 
Kamarasındaki münaka$alar hakkında !ngiliz gazetelerinde $unları okuyoruz: !ngi-
liz Hariciye Vekiline sadece !$çi Partisinden de%il, aynı zamanda kendi partisinden 
de sualler tevcih ediliyor. Makarios ile vâki görü$melerinin nelere müncer olaca%ı 
soruluyor.

!ngiliz Hariciye Vekilinin verdi%i cevap $udur: Evvelce kendisi ile Kıbrıs’ın 
Commonwealth’e dâhil bir dominyon olmasında mutabakata vardık. Fakat kendi-
si mutlak surette halk iradesiyle muhtariyete gitmek mânasında self determiney-
$inde ısrar ediyor. Kendisine vâde verdik, prensipte mutabıkız, diyor. #imdi aziz 
arkada$lar Kıbrıs evvelâ Commonwealth’e dâhil bir Hükümet kabul edilecek. 5 
sene sonra kendi iradesiyle idare salâhiyetine kavu$acak. Bu vesile ile arz edeyim ki 



Parlâmentolararası Birli%in bu seneki toplantısında ekseriyetle self determination 
karara raptedilmi$ bulunmaktadır. Kıbrıs, be$ sene sonra muhtar bir Devlet olarak 
kendi kendini idare etmesi prensibi !ngilizler tarafından kabul edilmi$tir. Ve Times 
ve Daily Telgraf gazetesinin yazdıklarına göre 38 milyon isterlin sarf edilmek üzere 
adaya gönderilmi$ bulunmaktadır. Bu vaziyet kar$ısında eski görü$ümüzü müdafaa 
ediyoruz demenin ne mânası vardır? Ben Hükümetten sarih olmasını istiyorum.

Aziz arkada$larım, bu noktaya kadar olan mâruzâtımı $u neticeye raptetmek 
isterim. Hükümet programı tamamıyla 1950’ye rücu ediyor ve bizi uzun bir ömür, 
arkasından, gönül sürdü%ümüz vaitlerin lâbirentine sokuyor. Bu vaitler kar$ısında, 
gül endamlı vaitler arkasından uzun zaman $u beyti terennüm ettik: 

“O gül endam bir al #âle hürünsün, yürüsün, 
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün” (Gülü"meler, sa!dan alkı"lar)

Aziz arkada$larım, milletin yegâne penahı ve yegâne necat mercii olan Büyük 
Meclisinizden rica ediyorum; bizim ömürlerimizi bu vaitlerin arkasından sürün-
dürmeyin.

SAMED A%AO%LU (Manisa) — Çok güzel okuyorsunuz.
KASIM KÜFREV! (Devamla) — Muhterem Samed Bey arzu ederlerse daha 

ba$ka $iirler de okuyabilirim.
Aziz arkada$larım; huzurunuzda $unu ifade edeyim ki, vazife $uuru ile mü-

tehalli olan ve Yüksek Meclisin temayüllerini ön plânda bulunduran bir Hüküme-
te hakikaten mütehassirim. öyle bir Hükümet, ki milletin hak ve hürriyeti bahis 
mevzuu oldu%u vakitte, milletin hüviyet ve mukadderatını alâkadar eden bir hâdise 
meydana geldi%i zamanda; olaca%ını biliyorduk ama ne zaman olaca%ını bilmiyor-
duk (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar) demeyen bir Hükümete mütehassir olarak kar-
$ınızdan ayrılırken, burada zevk duydu%um bir noktaya temas etmeme müsaade 
buyurmanızı istirham ederim.

SAMED A%AO%LU (Manisa) — Buyurun.
KASIM KÜFREV" (Devamla) — Buyurmayı size terk ettik, biz dinleyece%iz.
Arkada$larım, Bay Bahadır Dülger’e grup sözcülü%ü sırası geldi%ini mü$ahede 

etmekle cidden bahtiyarım. (Soldan, alkı"lar, bravo sesleri) Ama muhterem arkada$-
larım hâlâ ve hâlâ böyle bir hükümete kar$ı tasvir etti%im böyle bir hükümete kar$ı 
duydu%um i$tiyak ve hasreti muhafaza ederek huzurunuzdan ayrılırken hepinizi en 
derin hürmet ve sevgi ile selâmlarım. (Soldan, alkı"lar, bravo sesleri)

RE"S — Söz Ba$vekilindir.
(Ba"vekil Adnan Menderes, soldan sürekli alkı"lar arasında kürsüye geldi.)
BA$VEK"L ADNAN MENDERES (!stanbul) — Çok muhterem arkada$larım;

Hükümet programı münasebetiyle Halk Partisi namına yapılan tenkitleri, 
Cumhuriyet Millet Partisi adına yapılan tenkitleri ve kısa bir zaman evvel aramız-
dan ayrılmı$ olan arkada$larımızın yaptıkları tenkitleri dinlemi$ bulunuyoruz.



Müsaade buyurursanız asıl üzerinde duraca%ım tenkitler, Halk Partisi namına 
yapılmı$ olan tenkitler olacaktır, iki bakımdan bunda fayda görmekteyim: Birisi, di-
%er tenkitleri de ihtiva etmekte oldu%undan dolayı Halk Partisine olacak cevabımla 
yapılmı$ olan di%er tenkitlere de cevap vermi$ olaca%ıma kani bulunmaktayım.

!kincisi, en serti, en ilerisi olmak itibariyle di%er tenkitleri de ihtiva eder mahi-
yette olabilece%ine kani bulunuyorum.

Muhterem arkada$lar; Hükümet programı münasebetiyle yapılmı$ olan ten-
kitleri, programın çerçevesi içinde kalmı$ olarak mütalâa etmek imkân ve ihtimali 
mevcut de%ildir. Program bir tarafa bırakıldı ve $imdiye kadar gönüllerde ve etek-
lerde ne kadar tariz, sitem ve hücum arzu ve istidadı birikmi$ ise getirilip burada 
ortaya döküldü.

Muhterem !smet Pa$a’nın... (Soldan, alkı"lar) Muhterem !smet Pa$anın tenkit-
lerini ele alırken her $eyden evvel bunları kısaca vasıflandırmak lâzım gelir. Ben 
bunları siyasi ve bir parlâmentoda yapılması, i$itilmesi, dinlenmesi mûtadolan ten-
kitler olmaktan ziyade bir tahrip vasfı ile vasıflandırmak mecburiyetindeyim. Biz 
hiçbir zaman program ve icraatımızın herkesçe en gayri kabili tenkit olan ve en 
kolayca tasvip edilecek olan kısmı hakkında dahi küçücük bir tasvip bekler de%ildik. 
Fakat bu derece tahripkâr bir tenkit ve hücuma mâruz kalaca%ımızı tasavvurumu-
zun dı$ında bulunduruyorduk. Bunu hüzün ve elemle söylemek mecburiyetinde-
yim.

Bu konu$manın ikinci vasfı ise, bir politikayı tamamıyla $ahsile$tirmi$ olması-
dır. Dikkat gözünüzden kaçmamı$ olacaktır ki, Muhterem !smet Pa$a dahi, döndü 
dola$tı bütün bir politikayı, bütün bir programı, bütün bir partiyi vahide irca etti ve 
i$e Adnan Menderes ile ba$ladı, Adnan Menderes ile bitirdi.

Memlekette demokratik bir idare hâkim oldu%una, partiler kar$ılıklı mevki-
lerini almı$ bulunduklarına ve nihayet bir parlâmentoda konu$ulmakta oldu%una 
göre, millî $eflik devrinde oldu%u gibi, politikaların ve idarelerin $ahsile$tirilmesi 
hususunun varit ve caiz olmayaca%ımı bilmek icabeder. #ahsım hakkında tevcih bu-
yurmu$ oldukları iltifatları, daha do%rusu bir politikayı bu derece $ahsile$tirmek ve 
iltifatlarının ma%duru yapmak suretiyle beni hedef ittihaz etmi$ olmalarını cevaba 
de%er telâkki etmiyorum. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) Bu hususu tamamıyla bir 
tarafa bırakmaktayım.

Çok muhterem arkada$lar; takip edilen politika, prensipleriyle, programlarıyla 
ve Hükümet icraatıyla apaçık parlâmentonun tasvibine mazhar olmu$, hattâ parti-
nin vücuda gelmesi ile beraber programı milletçe tasvip edilmi$, 1950 seçimlerin-
de bu sebeple bir ümit olarak Demokrat Parti iktidara getirilmi$, 1954 senesinde 
ayrıca 4 senelik icraatı muhakeme edilip mizana vurulduktan sonra yine onun i$ 
ba$ında kalması milletçe tasvip olunmu$, onu müteakip yine Hükümet parlâmento 
huzuruna programı ile gelmi$, bunlar okunmu$ ve nihayet geçen seneki bütçesi bü-
tün fasılalarıyla, teferruatı ile Meclis komisyonlarına tetkik edilmekle kalmamı$, 
büyük meclisin huzurunda oldu%u kadar efkârı umumiyenin huzurunda da tetkik 



edilmi$, tasvip edilmi$tir. Vaziyet ve manzara böyle iken bir Hükümet programının 
tenkiti sırasında mütemadiyen Adnan Menderes diye tek adam olarak bahsetmek 
hakikaten caiz de%ildir.

Ben bundan sonraki konu$malarında; hususi maksatla bir politikayı $ahsile$-
tirmeleri yerine gayri $ahsi olarak bizzat politikanın kendisini tenkit etmelerinin 
yerinde olaca%ını ifade etmekle bahsimi de%i$tirmekteyim.

!smet Pa$a Hazretlerinin, evvelâ dı$ politikaya temas eden tarafından tenkitle-
rini ve tahripkâr hücumlarını ele alayım.

Yedi eylül hâdiselerini bahis mevzu etmek suretiyle o kapıdan girerek Yunan-
lılarla olan münasebetlerimizin çok kötü ve bozuk oldu%una, oradan da umumi dı$ 
politikamıza intikal etti. #imdi müsaade ederseniz ben de bu mantıki silsileyi takip 
edeyim.

Yedi eylül hâdiselerini öylesine bahis mevzuu etti ve öylesine takdim etti ki, bu-
nun üzerinde ehemmiyetle durmak, vatan menfaatlerini müdafaa etmek mânasına 
alınmak lâzım gelir. Herkes bilmez, bizim birbirimizi vurmak için, birbirimizi kö-
tülemek için $akacıktan hâdiseleri tahrif etmekte oldu%umuzun farkına varmaz, 
bu söylenen sözleri ciddiye alırlar ve bütün vahameti ile aleyhimizde kullanılmaya 
kalkı$ırlar. Bu sebeple 7 Eylül hâdiselerine kısaca temas etmek ve defi’lerde bulun-
mak mecburiyetindeyim. Bir ara $ayialar vardır dedi, bir ara re’sen iddialar derme-
yan etti. Hangisi iddiadır, hangisi $ayiadır, metni alıp içindekileri tetkik etmeden 
bunları birer birer tefrik etmek güçtür. Fakat söyledikleri iddia olsun, $ayia olsun, 
külliyen aslı esastan âridir ve ciddiyetle reddedilmek iktiza eder. Kendisini aynen 
ve kemali ciddiyetle reddetmek mecburiyetinde bulundu%um için özür dilerim. Ve 
bundan dolayı çok müteessifim.

#ayia veyahut iddialara bakınız: !stanbul valisi ile - daha kimler, belli de%il - bir 
araya gelinmi$ ve bir hâdise tertip edilmek istenmi$, !stanbul valisi buna taraftar 
olmamı$, “Onun içindir ki” diyorlar, “!stanbul valisi istifa etti%i halde bunun istifası 
kabul edilmemi$; onun içindir ki, hâlâ !stanbul valisi makamında tutulmu$.”

Sevgili arkada$larım; böyle bir hareket vaktiyle olurdu. Tertiplenmi$ nümayi$-
ler devri çoktan geçmi$tir. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) Mazide dahi olsa; ben her 
hangi bir Türk hükümetinin böylesine tedbirlere giri$ebilece%i ihtimalinin bu Mec-
lis kürsüsünde hatırlara getirilmesini bile çek vahîm bir hâdise olarak kabul ederim. 
(Soldan, bravo sesleri) Uzun yıllar Hükümet Reisli%i, Devlet Reisli%i yapmı$ olan bir 
zatın, Hükümeti ve Devleti bimuhaba yerlere serecek tahripçi bir konu$ma yap-
mı$ olmasını çok vahim görmekteyim. Ve hiçbir delile hiçbir akli ve mantıki esasa 
istinat etmeyen bu iddiaları ve $ayiaları hattâ nefretle telâkki etmekteyim, !ngiliz 
Hariciye Nazırı bizim oradaki delegemize $unu söylemi$, falan $unu yapmı$, öteki 
bunu yapmı$ gibi bir zihnî imal vetiresi, bir el çabuklu%u ile hiç alâkası olmadı%ı hal-
de, alâkası bulunmasından zerre kadar menfaati bulunmayan, aklı mantı%ın kabul 
edemeyece%i bir husus olmasına ra%men mahirane, burada hükümeti bir isnadın 
altında bırakmı$ olması hakikaten çok fecidir. Hükümet ve Devlet menfaatlerini 



bunca zaman korumak mevkiinde bulunmu$ olan bir zatın böylesine konu$aca%ını 
havsalaya sı%dırmak çok acıdır. Yunanlılarla olan münasebetlerimizin kötü oldu-
%undan bahsediliyor.

Bakın, insanların, mutlaka kötülemek niyeti ile konu$urlarsa, objektif olmak-
tan ayrılmayı berveçhi pe$in vicdanlarına sindirmi$ olurlarsa, farkına varmadan 
türlü tezatlara dü$meleri mukadderdir. Bir taraftan Yunanlılarla münasebetlerimi-
zin kötü oldu%undan bahsediyor ve iyile$sin diyor, bir taraftan da diyor ki; “Yu-
nanlılarla münasebetlerimizin kötü olmasının asıl sebebi Kıbrıs meselesidir; Kıbrıs 
üzerindeki menfaatlerimizi terk ettirmek istiyorlar, Yunanlılar; bugünkü yaygara 
bunun içindir.” diyor. “Bundan bizi sarfınazar ettirmek gayretindedirler.” diyor.

Demek oluyor ki, Yunanlılarla münasebetimizin kötü olmasının Kıbrıs mesele-
sinden imbias etmekte oldu%undan ve yapılan hücumların bir politikanın iyi idare 
edilmemi$ olmasından de%il, “muayyen bir maksat ve menfaatin istihsali gayretle-
rine dayanmaktan ileri geldi%ini” ifade ediyor. Buradaki tezat a$ikârdır.

Ondan sonra Yunanlılarla münasebetlerimizin iyile$mesine taraftar gibi görü-
nürken iki memleketi birbirinin aleyhine kı$kırtacak sözlerde ve beyanlarda bulun-
maktan da asla feragat etmiyor.

Bayrak hâdisesini ele alarak Türk milletini, haysiyetinden ve izzetinefsinden 
tahrike çalı$ıyor.

Bayrak meselesini arz edeyim arkada$lar Beynelmilel kaidelerde, beynelmilel 
teamüllerde hakarete u%rayan bir bayrak $ereflendirilmek suretiyle tevkir olunur 
ve mesele böylesine halledilir. Bir tarziye ve tazmin hiçbir zaman küçültücü bir 
hâdise de%ildir. Türk milleti gibi ahlâki necabete ve uzun siyasi ananelere sahip olan 
bir memleket için bir yerde ba$ka bir devletin bayra%ı hakarete u%radı%ı takdirde o 
hakareti tazmin yolunda ihtiyar olunacak hattı hareketinde Türk milletince tasvip 
edilmeyece%ini ve bunun tahrik vesilesi yapılabilece%ini sanmak, zannediyorum ki, 
sureti kafiyede hatalıdır.

!$in esasına gelince; meseleyi $öylesine izah etmek mümkündür: Biliyorsunuz 
geçen Eylül ayında veya A%ustos ayında Pakistan ile Afganistan arasında çok ka-
rı$ık hâdiseler zuhur etti. Tafsile hacet yok; Pakistan’ın ittihaz etti%i bir politika, 
bir hattı hareket yüzünden büyük kıyamlar oldu. Afganistan’da, Kabil’de Pakistan 
sefarethanesindeki Pakistan bayra%ı indirildi, yırtıldı, tahkir edildi.

Türkiye Pakistan ile dosttur. Türkiye Afganistan ile dosttur ve müttefiktir. Bu 
iki dost ve müttefik memleket bizim aracı olmamızı arzu ettiler. Afganistan Ha-
riciye Nazırı Türkiye’nin bir hal $ekli bulmasını bizden istedi. Biz aracı olduk ve 
bu hâdisenin tazmini yolunda takarrür ettirdi%imiz ve tatbik edilen esaslar aynen, 
bizde de vâki olan hâdisenin tazmini yolunda tatbik edilmi$ olan hareket hattının 
ta kendisidir. Kabil’de Afgan Hariciye Nazırı Pakistan Sefaretine geldi ve Pakistan 
bayra%ını kendi eliyle indirildi%i yere çekti ve orada uzun bir nutuk iradetti. O nut-
kunda Pakistan vatanda$larının Afganistan’daki mallarının, mülklerinin, maddi, 
mânevi bütün varlıklarının ve mevcudiyetlerinin teminat altında bulundu%unu ve 



Pakistan menfaatlerinin korunaca%ını ifade etmeyi de unutmadı. Bizim !zmir’de 
yaptı%ımız da bundan ibarettir. Dostlarımıza bir $ekli hal olarak tavsiye etti%imizi 
evveliyetle kendimizin tatbik etmemiz yerinde bir hareket olurdu. (Soldan, bravo 
sesleri, alkı"lar) Ben bunda Türk Devletinin, Türk milletinin, Türk Hükümetinin 
zerre kadar haysiyetinin küçülmü$ oldu%u kanaatinde de%ilim; bilâkis kendi bayra-
%ımıza her yerde ve her zaman gösterilmesi lâzım gelen hürmetin bu hareketle teyit 
edilmi$ oldu%u kanaatindeyim. Dünyada hâdiseler eksik olmaz. Allah göstermesin, 
dünyanın her hangi bir yerinde aynı $ey bayra%ımıza yapılmı$ olabilir. Binaenaleyh 
bunların tazmini ve tarziyesi böylesine bir usule ba%lanmı$ ve tarafımızdan tatbik 
edilmi$ olursa aynı $eyi milletlerarası münasebetlerde talep etmek hakkımız olur.

Muhterem arkada$larım; !smet Pa$a gazetelerin aleyhimize hücum etmekte 
olduklarından bahsediyor ve diyor ki: “Bize $iddetle hücum ediyorlar.” O gazetele-
rin hücumlarına esas te$kil eden termler bugün Muhterem !smet Pa$a tarafından 
bu kürsüden maalesef ifade edilmi$ oldu. Ben acıyorum, bu manzaradan elem du-
yuyorum. Onların dedikleri de, demek istedikleri de budur. Bütün dünyanın malûm 
dü$manları hariç, bir komünist tahriki olarak kabul etmi$ bulundu%u bir hâdiseyi 
Türk Hükümetinin bir tertip gerdesi olarak dünyaya takdim etmek ve bunda büyük 
bir muhalefet partisinin reisi olarak $ahidi âdil vazifesini yapmak, $ayet bir gaflet 
de%ilse, vahim bir hatadır. (Soldan, bravo sesleri, "iddetli alkı"lar) Tenkit yaparken 
tahribe gitmemek, hususiyle millî menfaatleri daima göz önünde bulundurmak 
birinci derecede mühim olan bir esastır. Bu esastan !smet Pa$a Hazretleri inhiraf 
etmi$tir. Vatan kendisinden bu hususta davacıdır! (Soldan, bravo sesleri, "iddetli ve 
sürekli alkı"lar)

Muhterem arkada$lar; Demokrat Partinin dı$ politika üzerindeki görü$lerine 
sözlerimi intikal ettirece%im. Lütfediyor, diyor ki: “Esasta beraberiz. Metotta ayrı-
yız.” Kendi metotlarını söylemiyor. Bizim metodumuzun maceracı, tahripçi oldu-
%unu ifade ediyor. Bu güzel vasıflarla vasıflandırdı%ına göre biz de takip ettikleri 
dı$ politikanın vaktiyle aczin, zaafın, (Meskenet sesleri) O kelimeyi telâffuz etmek 
istemiyorum, rüküdete istinat etmekte oldu%unu ifade etmekte kendimizi haklı 
görmekteyiz.

Ele aldı%ı Kıbrıs meselesinden ba$lamak suretiyle keyfiyeti izah edeyim:

Bir taraftan Kıbrıs’taki Türk menfaatleri müdafaa edilecektir diyor ama 12 ada 
üzerindeki... (Soldan, bravo sesleri, "iddetli alkı"lar) (“Onları kendisi verdi” sesleri.)

Ama 12 ada üzerindeki jeopolitik alâkamızın neden ibaret oldu%u üzerinde bir 
kelime dâhi söylemiyor: Ve kendisi mesuliyetsiz olarak memleket idaresini elinde 
bulundurdu%u sırada 12 adanın bir elden ba$ka ele intikal etmesini bir aczü zail 
içinde u%urlamaktan ve tescil etmekten ba$ka hiçbir hareket göstermiyor. (Soldan, 
bravo sesleri)

Kıbrıs’ın stratejik ve jeopolitik ehemmiyetinden bahsederken 12 adanın stra-
tejik ve jeopolitik ehemmiyetini tamamıyla unutmu$ görünüyor. E%er vaktiyle 12 
adanın stratejik ve jeopolitik ehemmiyeti bakımından bazı tedbirler alınmı$ olsaydı 



Kıbrıs’ın bugünkü durumu, jeopolitik ve stratejik bakımdan bu derece ehemmiyet 
arz etmezdi. (Bravo sesleri)

Muhterem arkada$larım, “Asılda beraberiz, metotta ayrıyız.” dedi, !smet Pa$a 
hazretleri. Fakat yaptı%ı tenkitleri dinlediniz, acaba ayrılık metotta mı? Ayrılık 
esastadır, fakat söylemek kolay olmuyor. Daha geçen sene dı$ politika bahis mev-
zuu olunca Bütçe konu$malarında beraber olduklarını ifade ettiler. #imdi kolayca 
ba$tan a$a%ı tenkit edici bir nutuk söylemek kolay de%il. Onun için metot ve esas 
farkını ortaya koymak suretiyle sözleri ve tenkitleri mazerete ba%lamak lâzım geli-
yor. !$te bu ihtiyaçla bu tefriki yaptılar.

Ben tenkitlerin heyeti umumiyesini gözden geçirince farkların esasa taallûk 
etmekte oldu%unu mü$ahede etmekten kendimi alıkoyamadım.

#imdi, devletin mesuliyetlerinin geni$lemi$ oldu%unu söylemenin, metoda de-
%il esasa taallûk eden bir keyfiyet oldu%unu söyleyecek olursam farkların metotlar-
da de%il, esasta oldu%unu derhal, takdir buyurursunuz.

Çift ölçü kullanmak kötüdür, insanları tezada ve haksız mevkie dü$ürür. Me-
suliyetlerin geni$lemi$ olmasını, emniyetin geni$lemi$ olmasına ba%lamı$ bulunsa 
idi bu derece haksız bulunmazdı.

!nsan bu tenkiti duyunca $u zehaba varıyor: Türkiye durup dururken dı$ mesu-
liyetleri artırılmı$ bir hale sokulmu$tur.

Muhterem arkada$lar; hâdise bu de%ildir. Türkiye, Demokrat Parti iktidarın-
dan evvelki politikasında mesuliyetsiz olayım derken tecerrüt haline dü$mü$tür. 
!$te millî iradeye ve umumi efkâra dayanmadı%ını bilen bir iktidar olarak, her hangi 
bir mevzuda ihtiyat namı altında mesele çıkmasın diye rehavete, zaafa ve acze gi-
den bir politikanın içine dü$mü$ bulunuyordu.

Onların zamanında idi ki, Rusya bizimle ittifakını bozdu.

Onların zamanında idi ki, bizden arazi talepleri yapıldı. En hassas noktaları-
mızdan üsler istendi.

Onların zamanında idi ki, buna kendi gazetelerinde cevap dahi verdirmek ce-
saretini göremediler. O zaman muhalefet partisi olan Demokrat Partiye müracaat 
olunarak buna cevabı bizim a%zımızla verdirmek yolu takip olundu.

Onların zamanında idi ki, bu devletin millî mevcudiyeti, mevcudiyetimiz hiç-
bir esasa ve teminata ba%lı de%ildi. Ve Türkiye’nin bu yalnızlık içinde birtakım teh-
likelere mâruz bulundu%u hakikati kendilerini de, hepimizi de endi$e içinde ya$atı-
yordu. NATO’ya alınmak kimsenin aklından geçmiyordu.

Metotta ve aslında fark vardır. Çünkü, hakikaten o devir devam etmi$ olsaydı 
Kore’de kolektif emniyeti müdafaa eden Türkiye ile kar$ıla$mak mümkün olmazdı. 
Kore’de kolektif emniyeti müdafaa etmek tıpkı kendi hudutlarımızı, millî mevcu-
diyetimizi müdafaa etmek mânasında idi. #ayet bugün kolektif emniyet yapılma-
mı$, kolektif emniyet namı altında müdafaa te$kilâtı vücuda getirilmemi$ olsaydı 



en ziyade tehlikeye mâruz bulunacak devlet Türkiye olurdu. Bunda hiçbir $ekklü 
$üphe yok, bunu katiyetle söylüyorum. Çünkü Kore Harbi münasebetiyle yapılan 
ne$riyat, bu çatı altında açılmı$ olan istihzah, dediklerimi, kendi sarih ifadeleriyle 
de, teyit etmi$ bulunmaktadır.

Balkan Paktından bahsetti, Yugoslav Devletinin bu paktın askerî vasfını ikinci 
plânda tuttu%unu veya onun askerî vasfını kabul etmedi%ini söyledi. Zannetmek 
icabeder ki; bu ifadeler Balkan Paktının za’fına i$aret etmek içindir. Biz vaktiyle 
kar$ı tarafla beraber hareket ediyor manzarasını veren Yugoslav Devletinin oradan 
ayrılarak bir Balkan Paktı vesilesiyle (bu paktı askerî mahiyette telâkki etmemi$ 
olsa dahi) Birle$mi$ Milletler Paktına istinaden kurulmu$ olan NATO ve sulhsever 
devletler camiası içine, tarafına teveccüh etmi$ olmasını büyük bir kazanç telâkki 
etmekteyiz. Öyle dahi olsa elde edilmi$ olan bu netice küçük de%ildir. Ben bunu 
küçümsemek istiyen zihniyete kar$ı geçmi$in Balkan Paktını hatırlatmak isterim. 
Hattâ Sadabat Paktı namı altında bir takım te$ebbüslerin bugünkü muhkem it-
tifaklarımız kar$ısında birer hevesten ibaret oldu%unu belirtmek isterim. #imdi, 
bugünkü Balkan Paktını be%enmeyen; Ba%dat Paktını be%enmeyen, Türkiye’nin 
NATO camiası içinde ehemmiyetli bir mevkii bulundu%unu kayda de%er telâkki et-
meyen zatın vaktiyle bu hevesler pe$inde ve bu heveslerin zebunu oldu%unu ifade 
etmek tenkitte haksız dü$ünmenin örne%ini vermek demek olur.

Muhterem arkada$larım; Ba%dat Paktına geliyorum, Ba%dat Paktına Suriye ni-
çin girmemi$mi$. Ba%dat Paktına bir Arap devleti girmi$ de niçin di%erleri girme-
mi$, Suriye niçin Ba%dat Paktının dı$ında imi$? Amerika girmedikçe Ba%dat Paktı 
bir mâna ifade etmezmi$. Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur. (Gülü"meler) Za-
manın, bu gibi mühim te$ekküllerin vücuda gelip tekâmül etmesinde ne dereceye 
kadar mühim bir unsur oldu%unu unutmamak icabeder.

Bakınız Ba%dat Paktı akdedildi%i zaman iki Devlet beraberdi. Bugün Ba%dat 
Paktında altı devletiz, üzerinden bir sene geçmeden, !ngiltere dâhil olmu$tur. Yal-
nız o kadar de%il. Amerika iptidaen Ba%dat Paktının Daimî Konseyinin ilk toplantı-
sına mü$ahit olarak i$tirak edece%i kararını bildirmi$ken süratle kararını de%i$tirdi 
ve Ba%dat Paktı ile irtibat tesis edecek olan memurunun konseyimizde hazır bulun-
masını takarrür ettirdi ve bu paktı mümkün oldu%u kadar takviye etmek istedi%ini 
ifade edici beyanlarda bulundu. Hattâ zamanı geldi%inde bu pakta girece%ini, $imdi 
girmiyorsa bunun bir zaman meselesinden ibaret bulundu%unu söyledi.

E%er sergüze$tçi politika, tahrikçi politika Ba%dat Paktını yapmaksa; hâdise ve 
hakikatin bunun tam aksine oldu%unu ifade etmekte haklıyız sanırım.

Muhterem arkada$lar, !smet Pa$a Hazretleri diyor ki, tahrikçi ve sergüze$t-
çi bir müttefikten müttefikleri uzakla$ır. Bizim Ba%dat Paktını yapmamız, Balkan 
Paktına çalı$mamız, NATO’ya dâhil olmamız ne suretle bir tahrik ve sergüze$t poli-
tikası olarak vasıflandırılabilir, bilmiyorum. Hakikaten burası muhtacı izahtır.

Kore mü$terek müdafaasına iltihakımız mı tahrikçiliktir?

NATO’ya girmemiz mi tahrikçiliktir?



Ba%dat Paktına girmemiz ve bu paktın mübe$$iri olmamız mı tahrikçiliktir?

Türk nimetinin huzurunda muhalefet Meçinin bu mevzuda sarih olarak 
nokta-i nazarını belirtmesi lâzım gelir. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) 

Muhterem arkada$lar; bir millî $ef edası ile “Siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum, 
dinleyin beni!” $eklinde konu$uyor. Münasip görmedim, izah edersem bana hak ve-
receksiniz. Diyor ki; “Hükümet daima dı$ politikayı sizden, Meclisten uzak tutuyor, 
onun için hâdiseleri bilmiyorsunuz, ama ben biliyorum, size anlatayım ve ö%rete-
yim.” Bu sözleri söyledikten sonra da dı$ politikanın bir sürü tafsilâtına giriyor. Bu 
reva de%ildir arkada$lar. Bunlar herkesçe takip edilen, herkesçe okunan, herkesçe 
bilinen $eylerdir. Bunda bir gizlilik, bir mahremiyet, $u ve bu, asla mevcut de%ildir. 
Bu sözler böylesine bu kürsüden sarf edildi%i için Büyük Millet Meclisinin huzu-
runa dı$ politikamızı ana hatları ile belirtmek için gelece%iz. Bundan malûmatınız 
yoktur diye bir defa bahsedip böylesine bir istifham memlekette yaratılmak isten-
di%i için pek kısa bir zamanda onu da bütün hututu ile tenkit etmelerine, hattâ 
ellerinden geldi%i ölçüde tahrip etmelerine imkân ve fırsat hazırlamak için bütün 
hututu ile huzurunuzda izah edece%iz.

Muhterem arkada$lar, ekonomik ve malî mevzulardaki tenkitlerine geliyorum.

Müsaade ederseniz örfi idare hakkında birkaç kelime söyleyeyim. (Soldan, 
lâzımdır sesleri) Çok iyi hatırlayacaksınız, mutantan bir beyanla vaktiyle $öyle den-
di: Makale mi idi, nutuk mu idi? (Beyanname sesleri) Evet beyanname.. Orada dendi 
ki; (#imdi mesele $anlı kumandanlarımızın elindedir) O $anlı kumandanlar ki vak-
tiyle !smet Pa$a Hazretlerinin, Hükümetin elinde birer vasıta haline getirilmi$ti. 
Dün böyle, bugün böyle.. Bunu burada böylece konu$maları katiyen reva de%ildir.

“Adnan Menderes’in, Bay Adnan Menderes’in eline bir de !dare-i Örfiye geçti.” 
buyurdular. Ben, !smet Pa$anın elinden !dare-i Örfiyenin dü$tü%ünü görmedim. 
1948 senesine kadar örfi !dare memlekette hâkim oldu. Ondan evvelki !dare-i Ör-
fiyelerin tesis edilmedi%i devreleri ise Takriri Sükûn ve !stiklâl Mahkemeleri Ka-
nunlarının hükümran oldu%u devre olarak vasıflandırmak lâzımdır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkı"lar) 1945’te harb fiilen bitti, 1946 da seçimler olacak. Muhalefet partisi 
kurulmu$, buna mukavemet imkânı bulunamamı$, men edilememi$. Denildi ki $u 
!dare-i Örfiyeyi kaldırın. Çünkü 7 bölgede !dare-i Örfiye hâkimdi. #imdi 3 ayda ni-
çin kaldırmadınız diyorlar. 6 bin mevkuf, bunlar üç bin küsura indi. örfi idare i$ 
görmüyor de%il, i$in hacmine bakınız. Fakat $u 1946 da 1947 de 1948 de niçin yedi 
bölgede örfi idare temadi ettirildi, niçin?

Arkada$lar; bu tevkif hâdiselerine filân temas sırasında intiharlar, tecennün-
lerden bahsettiler. Burada Bekira%a bölüklerini, tabutlukları tekrar etmeye lüzum 
görmüyorum. (Soldan, alkı"lar) Bunları bir tarafa bırakıyorum...

SA%DAN B"R SES — Bu sizin için bir mazeret olamaz.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES (Devamla) — Muhterem arkada$larım, si-
nirlenmeyin. Müzakere ve münazarada bir insan bir noktada tereddüt ederse, Ki$i 



ikrariyle ilzam edilir fehvasınca, bunu söyleyebilmek için vicdan huzuru içinde bu-
lunmak lâzımdır. Bu noktayı tebarüz ettirmek için söyledim. (Soldan, bravo sesleri) 
Milliyetçilerin nasıl takibe mâruz bırakıldı%ını ve onlara nasıl i$kenceler yapıldı%ı 
unutulmamı$tır, henüz hafızalardadır.

Bugün bu büyük i$ hacminden bir an evvel kurtulmak ve bir an evvel i$i neti-
ceye ba%lamak için elden gelen bütün gayret sarf edilmektedir. Fakat suçun taay-
yününde, suçlunun tespitinde memleketin hakkı vardır. (Soldan, bravo sesleri) Biz 
bunda lüzumsuz bir istical ile hakikatlerin ortadan kaybolup gitmesini asla tecviz 
edemeyiz.

#urasını katiyetle yüksek huzurunuzda ve millî efkâr huzurunda arz edelim ki, 
örfi idare Kumandanlı%ı üzerinde Hükümetin edna bir baskısı, edna bir tazyiki asla 
bahis mevzuu de%ildir. Biz hâkimlerin ve örfi idare Kumandanlı%ının kendi takdir-
leriyle hareket etmesi, yalnız askerin müdahalesi lâzım olan ehemmiyetli bir husus 
olursa, Hükümet olarak ancak o zaman takdir hakkımızı kullanma yolunu takip et-
tik. Bunu bütün vicdan huzurumuzla ifade etmek imkânını böyle bir hattı hareketi 
takip etmi$ olmaktan almaktayız. E%er böyle hareket etmemi$ olsaydık burada açık 
olarak ifade ediyorum, böyle hareket etmemi$ olsaydık $imdi kar$ınızda huzuru 
vicdan içinde böylesine konu$mak benim için mümkün olmazdı.

Tariz, taarruz vâki olursa biz de söyleyece%iz, bizi de dinleyece%iniz tabiîdir.

#imdi sözlerimi iktisadi mevzulara intikal ettiriyorum.

"SMET "NÖNÜ (Malatya) — Ankara’dan !dare-i Örfiyeyi kaldırmak için bir 
teklif getirecek misiniz?

BA$VEK"L ADNAN MENDERES (Devamla) — Pa$am. Ankara’da !dare-i Ör-
fiyenin kaldırılması hususunda ısrarlı talebiniz oldu%u için bu talebi nazarı dikkate 
alıp meseleyi tetkik edece%iz. (Bravo sesleri)

Fakat arkada$larım, buna mukabil Pa$a Hazretlerinin bir lûtfunun muntazırı-
yım. 1947 senesinde !zmir’de geçen bir hâdise var, ben bu hâdiseyi hatırlatırsam, 
kızmasınlar, istedi%im lütuf budur, !zmir’e gelmi$tik, merhum Ba$bakan Recep 
Peker’le bir gazinoda aramızda toplanmı$tık. Binlerce silâh atılmak suretiyle halk 
da%ıtıldı ve ertesi gün bir beyanat yapıldı, onu unutmasınlar. Denildi ki: “istiklâl 
Mahkemeleri Kanunu henüz meriyettedir.” Evet, bu tehdit o beyanat vesilesiyle 
sarf edildi. Bunlar gazete koleksiyonlarına $öyle bir el atınca derhal bulunup orta-
ya çıkarılacak $eylerdir. Bu kadarını hatırlatayım. Ben de örfi idarenin Ankara’dan 
kaldırılması için bir mâni mevcut olup olmadı%ını tetkik edip derhal bir neticeye 
ba%layaca%ımı kendisine bir defa daha ifade etmi$ olayım.

Muhterem arkada$lar; iktisadi bahislerde gayet umumi konu$uluyor, umumi 
söyleniyor. !ktisadi cihazlanma mı kolay? !ktisadi kalkınma mı kolay? O, yüz sene-
dir, siyaset adamlarının malumudur. Malûmdur ama bir tek köye su getirilmemi$, 
bir 25 sene dört tekstil fabrikası ile dört $eker fabrikası imaliyle geçirilmi$tir.. Ne 
gam!. #imdi i$te yüz seneden beri bütün siyaset adamlarının malûmu olan, yüz se-



neden beri konu$ulan! fakat bir türlü tahakkuk ettirilemeyen hususu sözden fiile 
cesaretle intikal ettirmek için Demokrat Parti, programı ve vaitleri mucibince, ken-
disini vazifeli görmektedir.

Muhterem arkada$lar; ayrı ayrı dü$ünmese idik, saflarımız, yerlerimiz ayrı ol-
mazdı. Elbette onların bir iktisadi politikası olacak, bunu biz be%enmeyece%iz, el-
bette bizim bir iktisadi ve malî politikamız olacak, bunu da onlar be%enmeyecekler. 
Bu, gayet tabiîdir.

Fakat “Memleketi yok ettin, yıktın, küfrettin, hain oldun” tarzında tenkite ta-
hammülü yoktur. Biz onların gidi$ini be%enmedi%imiz için bir ba$ka partinin, bir 
muhalefet partisinin içinde toplanmı$, birle$mi$ insanlarız. Bunun üzerinedir ki 
$urada ahzi mevki ettik. Aradaki farkları söyledik, biz bu yoldan gidece%iz, dedik. 
Bu seferki Hükümet programımızda da söyledi%imiz gibi adım adım, safha safha 
bütün i$lerimizi milletin önüne serdik. Esasen görmemek isteyenler dahi bu mem-
lekette nereye giderlerse gitsinler, mutlaka Demokrat Parti iktidarının bir eserine 
ba$larını vuracaklardır. Hiçbir yer bulamazlar ki, oraya gidip te Demokrat Parti ik-
tidarının eseriyle kar$ıla$mı$ olmasınlar.

#imdi yüz seneden beri bunlar malûm imi$. Kendi devrini kendisi müdafaa et-
sin. Fakat ondan evvel bu iktisadi kalkınma ve cihazlanma üzerinde acaba yüz sene-
den beri bilinen bu mevzu üzerinde neler yapılmı$, söyleyiniz bana? Hiçbir $ey. Hiç.

#imdi bu iktisadi kalkınma meselesine müteferri olmak üzere iki hususu der-
meyan ediyor. Bunları da tetkika tâbi tutmak lâzım gelir: Birisi, plân meselesi, bir 
de borçlanma meselesi... Borçlanma meselesine misâl olarak, gayet tipik ve karak-
teristik bir örnek verdiler. Bunları tahlil etmemiz lâzım gelir.

Sadrazam Mahmut Nedim Pa$anın, borçlanmı$ oldu%unu ve bu borçların itfası 
için 70 sene çalı$ıldı%ını, 20 sene bizzat kendisinin bunda gayreti mesbuk bulundu-
%unu serdü beyan etti.

Sevgili arkada$larım; Mahmut Nedim Pa$a acaba istikrazları niçin kullandı? 
!$in karakteristik olan di%er tarafı $udur: !stikraz, borçlanma demektir. Bu, kaçını-
lacak bir tâbirdir. Borçlanma biraz ürküten tâbirdir, istikraz ise daha cazip gelen bir 
tâbirdir. Netice itibariyle ikisi de aynıdır. #imdi borçlanma, borçlanma diye bizi tah-
zir etmek istiyorlar. Arz etti%im gibi borçlanma haddizatında bir istikrazdan iba-
rettir. !stikrazın iyisi olur, kötüsü olur. E%er yapılan borçlar gelir getirir mevzular-
da sarf edilmi$ olursa bu fevkalâde iyi, fevkalâde güzel bir $eydir. Dünyanın hiçbir 
memleketi iktisadi geli$mesini; çok geni$ zamanlarda ve nesiller boyunca temadi 
ettirmek fırsatına ve imkânına sahip bulunmalarına ra%men, kendi kaynaklarıyla 
yapmı$ de%illerdir.

Pa$a Hazretlerinin zihniyetinde ya iktisadi kalkınmanın böyle bir zarureti de 
icap ettirdi%ini tamamıyla takdir etmedi%i için veyahut da istikraz yapacak kaynak 
bulmaktan tamamıyla nâümidoldu%u içindir ki uzun yıllar kendi ya%ımızla kavru-
laca%ız parolasını bu memleketin iktisadi gidi$inin mesnedi olarak kullandı ve ha-
kikaten memleketi kavurdu.



REFET AKSOY (Ordu) — Lozan Konferansında istikraz yapmayaca%ım diye 
Lord Gürzon’a söz verdi.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES (Devamla) — #imdi muhterem arkada$-
lar, plân meselesine geliyorum. Bu plân meselesi efsanevi bir mahiyet iktisap etti. 
Demokrat Partiye hücum için bir silâh ve kılıç haline getirildi. #imdi ben yirmi be$ 
sene kayıtsız $artsız memleketi idare etmi$ olan Pa$a Hazretlerine sizin plânınız 
var mıydı diye sorsam bana cevap verir mi acaba?

Pa$am plânınız var mıydı? (Bravo sesleri, alkı"lar)

"SMET "NÖNÜ (Malatya) — Biz ne yaptıysak plâna istinaden yapılmı$tır.

KÂM"L KIRIKO%LU (Malatya) — Mebusken siz bu suali sormu$ muydu-
nuz?

RE"S — Arkada$lar rica ediyorum, sıralardan hatibin sözünü kesmeyin, arzu 
edenlere söz verece%im. (Bravo sesleri)

BA$VEK"L ADNAN MENDERES (Devamla) — Yani bunlar insana ciddî 
gibi geliyor. (Gülü"meler) Konu$ula konu$ula ciddiyetine, kailinin kendisi de kani 
olmaya ba$lıyor ve ancak böyle zayıf bir vetireye giriyor. Plân, plân, deyince, bizim 
de i$lerimiz plâna ba%lıydı, fikriyle buna mürtebit olarak zihinlerde yer bırakıyor. 
Halbuki hâdise böyle de%ildir. Bilmiyorum, Pa$a Hazretleri bilmiyorlar mı? Ben de 
bir vesika okuyayım. Hariciye Vekâleti dosyalarından.. Tarih 1949. “Esasen 1946’da 
böyle bir tecrübe geçmi$ ve uzun süren bir çalı$ma sonunda Türkiye’nin umumi 
kalkınma plânı adı altında, Türkiye kaynaklarının tam bir envanterini ihtiva et-
memekle beraber (yani $öyle üstünkörü), bu kaynakların durumunu ve inki$af et-
tirilmeleri için alınması gereken tedbirleri umumi hatlarıyla bir araya toplayan bir 
plân tasarısı hazırlanmı$tı. Fakat bir taraftan etütlerin kifayetsizli%i ve daha fazla 
derinle$tirilmesi zarureti, di%er taraftan finansman membalarının mahdudiyeti 
dolayısıyla bu plân tasla%ı plân haline getirilmemi$ ve tatbik mevkiine konmamı$-
tır. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Yalan mı Pa$a? (Gülü"meler)

Muhterem arkada$lar, bundan çıkan mâna $udur: Açık olmasına ra%men bir 
defa daha söylemekte fayda vardır. Çünkü bu, o kadar çok tekerrür ediyor ve bir 
tokmak, bir balyoz haline getirilmi$ Demokrat Partinin zavallı ba$ına mütemadi-
yen havale edilmektedir. Bunu burada keselim..

"SMET "NÖNÜ (Malatya) — O Hükümetin ba$ında, Demokrat Partinin de-
%il. (Sa!dan, gülü"meler)

BA$VEK"L ADNAN MENDERES (Devamla) — Ah Pa$am, ba$ımıza gelenler. 
(Gülü"meler)

#imdi muhterem arkada$lar, 1946’da memleketin kaynaklarının bir envanteri-
ni üstünkörü yapmak te$ebbüsüne geçtik ve uzun uzadıya çalı$tık. Baktık ki, böyle 
bir plânı vücuda getirmekte kifayetimiz yoktur diyor, bu yazı.



Ondan sonra farz ediniz ki, böyle bir plânı vücuda getirdik; para yok; neye ya-
rar. Plân $öyle dursun. Söz, bu. Resmen yazılmı$ yazı bu.

#imdi plân bahsini burada bırakayım.

Sevgili arkada$larım, bu devletin bütün icraatı devlet bütçesinde, !ktisadi Dev-
let Te$ekküllerinin plânlarında yine devlette, devletin içinde çalı$an organların, 
heyetlerin âtiye muzaf olan tetkiklerinde devletin gidece%i yol tespit edilmi$ ve 
bunlar muayyen bir görü$le ve muayyen rakamlara istinat edilerek yürütülmekte 
bulunmu$tur. Bu plân bahsi; yarın bütçe Meclisin komisyonlarında tetkik edilmeye 
ba$lanacaktır; ve nihayet merak buyuruyorsa, !smet Pa$a Hazretlerinin birkaç celse 
Bütçe Komisyonuna te$rif etmesini ve orada hangi hususta, ne gibi plânları ö%ren-
mek istiyorsa gelip sual sormasını ve o sualleri münaka$a etmesini rica ederim. 
Te$rif etsinler.

#imdi; plân yok, plân yok, o sözün tesiri altında $imdiye kadar yapılmı$ olan-
ları bertaraf edebilece%i kanaatini ta$ıyorlar. Adapazarı #eker Fabrikası mı iktisadi 
faideyi mucip de%il; Kayseri #eker Fabrikası mı, Afyon’da yapılmakta olan çimento 
fabrikası mı, akla gelen, gelmeyen binlerce i$ler; bunların acaba hangisi plânsız,, 
verimsiz ve millî ekonomiye uygun de%il, zararlıdır diye tavsif etsinler. Bu millet 
huzurunda $ahadet parma%ını göstererek; $unlar, $unlar, $unlar yazık olmu$tur, 
yapılmamalı idi diye i$aret etmelerini rica edece%im. Ve o zaman i$i mü$ahhas ola-
rak konu$mak mümkün olur. Umumiyetten kaçınmak ve birtakım iphamlar altında 
hakikatleri gizlemek yoluna dü$memek ancak böyle mümkün olur. #u rantabldır, 
bu rantabl de%ildir; bu yapılaca%ına bu, bu yapılmalı idi $eklinde birtakım sarih ve 
mü$ahhas iddialar ileri sürülecek olursa bunlar üzerinde konu$mak çok kolay olur 
ve o zaman bârika-i hakikat müsademe-i efkârdan çıkar. Böyle bir müzakereden, 
münazaradan çıkar. Umumi beylik lâflarla hakikatler örtülemez arkada$lar, ör-
tülemez. (Soldan, alkı"lar) #imdi, muvakkat olan birkaç maddenin sıkıntısı; hattâ 
tahrik edilmi$ olan sıkıntıları ortaya atarak %80 i ikmal edilmi$ olan bir kalkınma 
hareketinin birinci safhasının topyekûn kötülenmesi reva de%ildir. Bunlar, Türk 
milletinin eme%inden husule gelmi$ bulunuyor. Bunlar için yapılan dı$ borçlanma-
lar, $ayanı tenkit olmaktan ziyade bu paraları nasıl bulabildiniz, dı$tan bunu nasıl 
tedarik edebildiniz, demek lâzım gelir. Bakınız bir plân yapılaca%ı zaman 1949 da, 
para yok ki, plânı niçin yapalım, diyorlar. #imdi harıl harıl i$ler yapılıyor ve bunlar 
bitiriliyor. Tekrar söylüyorum, hepsi bitirilecektir. (Soldan, alkı"lar) Senin karnın 
aç, senin karnın aç, senin karnın aç, sen sefalet içindesin, sen sefalet içindesin, sen 
sefalet içindesin der gibi bu kalkınma, senin takatinin üstündedir, diye mütemadi-
yen Türk milletinin kar$ısına geçip bunları söylemek, mütemadiyen vatanda$ları 
bu yolda tahrik etmek, büyük bir dâvanın içinden yüzaklı%ı ile çıkmayı birtakım 
tereddütlere sevk edecek hususlardandır.

Ben, bu mevzularda seneler senesi a%ız açtırmayan pa$a hazretlerinden lütuf 
kâr olmalarını ve Türk milletinin gayretlerini te$vik etmesini rica ederim. (Soldan 
bravo sesleri) Kim ne derse desin, bu i$ler olmu$ bitmi$tir. Dünyada ödenmemi$ 
borç kalmamı$tır. Bu muazzam kalkınma hareketinde $ayet borç olarak % 10-15 



bırakmı$ ve % 80 - 85 millî iktisatta bugüne kadar ödemi$ bulunuyorsak bunun en 
büyük nimet oldu%unu, anlamak lâzım gelir. Biz aldı%ımız paraları muhterem Halk 
Partili mebusları da dâhil, bütün vatan sathında kalkınmanın mihraklarını tesis 
etmeye sarf ettik, onlar da arzu ettiler. Bunlar Mahmut Nedim Pa$anın istikrazına 
benzemez.

Muhterem arkada$lar, hanginizin, burada bu salonda mevcut bulunan arka-
da$larımızın, Halk Partili arkada$larımız da dâhil, hanginizin kendi intihap daire-
lerinizde, kom$ularınız veyahut da memleketin size uzak kö$elerinde yapılmakta 
olan i$lerin hangisine itirazınız vardır? Hangisine itirazınız vardır, söyleyiniz. On-
ların yapılmakta oldu%u yerlerde oturanlar ve toptan Türk milleti sizin davacınız 
olacaktır. (Soldan, alkı"lar, bravo sesleri) Bunları açık olarak ifade etmek lâzım gelir. 
Van yoluna mı itiraz ediyorsunuz? Sarıyer barajına mı itiraz ediyorsunuz? !stan-
bul limanına mı itiraz ediyorsunuz, çimento fabrikalarına mı itiraz ediyorsunuz? 
Hangisini rantabl bulmuyorsunuz, hangisini hesapsız buluyorsunuz? Allah a$kına, 
millet huzurunda söyleyin, bilelim. (Soldan, Bravo sesleri, "iddetli alkı"lar) Bunlar ya-
pılırken herkes memnun, hattâ daha yapılsın deniyor. Kaç kilovat Van’ın elektri%i? 
160 mı? (Ortadan bir ses: 75) 75 kilovat elektrik, vilâyet merkezinde. Bir sinemayı 
i$letecek elektrik.

Muhterem arkada$lar, diyor ki, nesiller boyunca... 1880 senesinde ya$amıyo-
ruz 1955 in içinde ya$ıyoruz. Nesillere yüklemek sözdür. Hangi nesiller? Dünya 
atom devrine girdi. Biz 1923-1930-1940 mevcut olan mesafeyi kat etmek $öyle 
dursun, geni$lettik dâhi. Hesap ederken bir defa dünyanın umumi gidi$i ile bizim 
iktisadi kalkınmamızın seyrini ba$kalarının millî ekonomiye yaptıkları yatırımla-
rın, i$ba halinde bulunan memleketlerin dahi bugün millî gelirlerinden yüzde kaçı-
nı kalkınma mevzularına sarf ettikleriyle bizim millî gelirimizin yüzde kaçını sarf 
etti%imizi mukayese ederek konu$maları lâzımdır.

Plân fikri buradan ba$lar. Ne biliyoruz, ziraat senesinin kötü gitmesinin tesir-
leri veya bazı i$lerin tahakkuk etmemesiyle; $urada burada görülebilecek, derhal 
kabili telâfi, aksaklıkları, kalkınmanın hızını ve hacmini kesecek bir $ekilde çala 
kamçı bu yolda yürümek katiyen caiz de%ildir. Ben hiçbir mütalâa dermeyan etme-
den hayat pahalılı%ının 1950, 1951, 1952 ve 1953’te bugün oldu%u gibi Muhterem 
Pa$a Hazretleri tarafından ve partisinin, sözcüleri tarafından tenkit edilmekte ol-
du%unu vesikalarıyla ortaya koyabilecek vaziyetteyim. Hayat yalnız 1949 da pahalı 
de%ildi. Çünkü onlar iktidardaydı.

Arkada$lar, o zamana ait birçok vesikaları da ortaya koymak mümkündür.
Muhterem arkada$lar, bazı arkada$larımız bu iktisadi sıkıntıların giderilme-

si için ne yapılacaktır, buyurdular. Yüksek malûmlarıdır ki, tedbirler iki türlüdür, 
kısa vadeli tedbirler, uzunca vadeli tedbirler. Programımızda bunu ifade etmi$ bu-
lunuyoruz. Uzunca vadeli tedbirler, i$te o iktisadi kalkınma diye ortaya konulan, 
ne varsa bunların hepsi, istihsalin geni$letilmesine, madde bollu%una, rahat ya$a-
maya götüren tedbirlerdir. Bir memlekette kömür istihsali üç milyon tonda kalırsa, 



bir memlekette nüfus ba$ına elektrik istihlâki 36 kilovatta kalırsa, bir memlekette 
$eker istihsali 100,000 tonda kalırsa, bir memlekette giyim e$yası istihlâki $urada 
kalırsa, çimentosu 300,000 tonda kalırsa, bilmem ne, bilmem nede kalırsa, Sayın 
hepsini, ba$tan a$a%ı, 1950 seviyelerinde kalırsa o memlekette refahtan bahset-
mek imkânı yoktur. Belki, muayyen yerde, muayyen sınıfın rahatça vakit geçirme-
sine mukabil eti, ekme%i, bu%dayı giyim e$yasını kullanan insanların çok mahdut 
istihlâk seviyesinde bulunması tamamıyla feramu$ olunarak muayyen bir yerdeki 
manzaraya bakıp hükme varmak, insanı hataya dü$ülmü$ olur.

Bugün, eti, ekme%i, yiyece%i; e$yası ve bütün istihlâk maddelerini vatanın bü-
tün efradı kudretleri nispetinde i$tira imkânında bulunuyorlar, dün, bu, böyle de-
%ildi.

Ankara sokaklarına gelen muhterem köylülerimizi ana caddelerimizden geçir-
mezdiniz, polisler men ederdi (Soldan Alkı"lar, bravo sesleri) #imdi yok. Benim söz-
lerimde bir tariz var mı arkada$lar? (Soldan; yok, sa!dan; var sesleri)

Muhterem arkada$lar; Pa$a Hazretleri, dı$ ticaret açı%ından bahsettiler. Bana 
hangi memleketi gösterebilirler ki, büyük envestisman devrinde, malî ve iktisadi 
kalkınma devrinde olsunlar da, dı$ ticaret açı%ı vermesinler. Bu eskiden kolaydı. 
Basit bir politikaları vardı. Sattı%ımız kadar alaca%ız. Basit.. Bundan basiti yok ki. 
E%er bu demokrasi devrinde biz sattı%ımız kadar alaca%ız politikasını be$ sene, on 
sene daha devam ettirmi$ olsaydık, halimiz nice olurdu? Vaitlerinizi yerine getir-
medi%iniz lâfı o zaman haklı olarak söylenirdi. Demokrat Parti, geni$ bir iktisada 
kalkınmanın vaitçisi olarak i$ ba$ına gelmi$tir. Biz ba$ka bir politikanın insanları-
yız. Bizi be%enmeyebilirsiniz, sizin dü$ünceleriniz uzun senelerin tatbikatında $ek-
lini ve manzarasını almı$ bulunuyor. 1950 Türkiye’si, onların manzarasını temsil 
etmekte, göstermektedir. Bugünkü Türkiye, o Türkiye’den ba$kadır ve ba$ka bir 
istikamete teveccüh etmi$tir. Telefona bakınız, abonesi be$ misli artmı$tır. Yani 
nesine bakarsanız bakınız... (Sa!dan, gülü"meler, gürültüler)

Be%enmediniz de%il mi? #imdi biraz dü$ünece%im ve sizin be%enece%iniz lâflar 
edece%im, merak etmeyin.

Dı$ ticaretimizden bahsederken bir de tediye muvazenemiz var, onda da açı-
%ımız var, ondan bahsetmediler. Elbet de açık olacaktır beyler. Yani biz e%er sattı-
%ımız kadarını almak gibi senelik tahditlere kendimizi mahkûm edecek olursak 10 
sene, 20 sene sonra Türkiye’nin bulundu%u yerden bir arpa boyu ileri gitmesi müm-
kün olmazdı. Bizim politikamız bu de%ildir. Biz bunu açık olarak ifade etmekteyiz. 
Pa$am bunda gizli, kapaklı bir $ey yoktur. Biz, yarın çimentoya para vermeyece-
%iz, biz yarın $ekere para vermeyece%iz, biz yarın tekstile para vermeyece%iz. #una, 
buna para vermeyece%iz. !ç pazar namütenahi geni$lemektedir. 1956’nın, 1957’nin 
Türkiye’si bu manzaranın gere%i gibi tecelli etti%i bir memleket olacaktır. O zaman 
yüksek seviyede bir muvazenenin teessüs etmeye ba$ladı%ını göreceklerdir. !n$al-
lah sevineceklerdir.

Muhterem arkada$lar; dolar on liraya çıkmı$, sekiz buçuk liraya çıkmı$. Ben 
burada Halk Partisi hükümetlerinin ba$kanlarının, hükümet reislerinin, kaç defa-



lar, altın bir metadır, altınla Türk parasının mukayesesi refah de%ildir, dediklerini 
i$ittim. !sterlerse zabıtlardan çıkartırım. Ben ü$enmem çalı$ırım, bunlar üzerinde. 
Buldurur çıkartırım.

#imdi muhterem arkada$lar, bizim memleketimizin dı$tan aldı%ı ve dı$a sattı%ı 
hacım yekûnu umumisinin % 95-97 si doların (283) kuru$ üzerinden hesabı yapıl-
maktadır. #imdi bunun gerisinde çok para kazanmı$ bir adam Avrupa’ya gidecek, 
Devletin ona verece%i döviz mahdut. Fazla döviz istiyor. Gitmi$ karaborsadan döviz 
almı$. Buna mümasil hususlarda veyahut da ihracını favorize etmi$ maddelerde, üç 
numaralı bent gibi, narenciyeyi te$vik etmek gibi bir nevi imtiyazlı alı$veri$e inhi-
sar eden muamelelerde farklı fiyat göstermektedir. Bu, doların, % 95-96’sının (283) 
kuru$ üzerinden alıp satılmakta oldu%u hakikatini perdelemez.

Bir enflâsyon hastalı%ı Adnan Menderes’te var diyor. #imdi, bu hastalıktan 
kendimi tedavi ettirmek için bu hastalı%ın tahliline bir nebze gireyim.

Muhterem arkada$lar; dünyanın gördü%ü en mühim enflasyon hâdiselerinden 
birisi Türkiye’de vâki olmu$tur. Ama bugün de%il. Bu 1940 1945 arasındadır. Diye-
cekler ki harb vardı. Para hacmi 1940 da 180 milyon, her türlü kârda 200 milyonun 
altında. Altın stoku 25 ton. Hani H. P. altın stokuna ehemmiyet verir falan. Ama 
1940’a kadar 25 ton altın. E%er altın biriktirmekte Merkantilistler gibi, bilmem 
kimler gibi bir hevesleri olsaydı 1940’a kadar zamanı idarelerinde her halde 25 ton-
dan fazla biriktirmeleri lâzımdı. Bu rakamları belki Pa$a bilmez fakat sordursunlar. 
180 milyon lira civarında bir para hacmi, 1943’te 1 milyara yakla$mı$. Para hac-
mi be$ misli artmı$, fiyatlar be$ misli çıkmı$tır. Paranın kuvveti i$tirakiyyesi be$te 
bire dü$mü$tür. Enflâsyon budur. Bunun kar$ılı%ında bir ta$ dikilmemi$. Aksine D. 
Demiryollarına lâzım olan tamir ve termimi, mevcut olan fabrikaların yedek par-
çalarını, $unları, bunları bütün iktisadi cihaz tamamen envestismandan mahrum 
bırakılmı$, muayyen bir tarihteki, muayyen bir mebdedeki, seviyeleri, kıymetleri 
daha a$a%ıya dü$mü$tür.

#imdi bizim para hacmindeki geni$li%imiz %60 veya 70, bilmiyorum, bilenler 
vardır, fakat her halde % 100 de%ildir. Biz ne yaptık? Bir defa para hacminin hiçbir 
tesire tâbi olmadan mühim nispette geni$lemesi bir zaruretti, zarurettir. Sebebi: 
Türkiye’de i$ hacmi ve hızı geni$lemi$tir. Türkiye 1950’nin Türkiye’si de%ildir. Dı$ 
ticaret iki milyon tondan dört milyon tona çıkarken, iç ticaret $u kadar geni$lerken 
paranın aynı miktarda kalmasını beklemek do%ru olmaz. Bu yanlı$ bir husus, tama-
men yanlı$. O takdirde bütün memleketlerin ekonomik bünyelerindeki farklar ne 
olursa olsun tedavül edecek para hacminin yeknesak olması lâzım gelir. Veyahut da 
zaman içinde hiçbir tahayyül göstermemesi lâzım gelir. Ne o, ne bu. !$ hacmi geni$-
ledikçe; istihsal, istihlâk arttıkça; tedavül edecek emtia miktarı yükseldikçe paranın 
hacminde de bunun tesir yapmamasına imkân yoktur. Basit kaide bu, basit kaide.

Onun yanında büyük envestismanlar yapan bu memleketin para hacminde 
hissedilir bir $i$kinlik olması tabiîdir; Devletin cari masraflarını kar$ılamak üze-
re. O da neden? Devletin cari masraflarını bile bulamıyoruz o zaman; 1940 falan. 



Neden? Çünkü memleketin istihsali ve istihlâki asgari seviyede tutulmu$, 1930 ile 
1950 arasında gerek istihsal rakamlarında, gerek istihlâk rakamlarında hiçbir fark 
mü$ahede etmezsiniz, ikinci Cihan Harbi ba$ladı%ı zaman ellerimiz bombo$tu, iki 
buçuk kuru$a köylüden bu%day alaca%ım diye onları sefalete mahkûm etmi$, i$te 
budur deflasyonist politika. Gelsinler burada, 1930 ile 1950 arasındaki istihlâk ve 
istihsal farklarının nelerden ibaret oldu%unu söylesinler. O zaman dı$ ticaret aynı 
seviyede idi, istihsal rakamları aynı seviyede idi, istihlâk rakamları aynı seviyede 
idi. Türkiye’miz büyümeyecek mi? Türkiye’de bu mevzularda lehe bir fark kaydedil-
meyecek mi? O zaman manzara maalesef bu $ekilde idi. Buna cevaben, harb vardı 
derler. E%er harb ba$ladı%ı zaman memleketin istihsal seviyesi yükseltilmi$ olsaydı, 
i$tirak edilmeyen bir harb bize ekonomik bakımdan hattâ birçok faydalar temin 
ederdi. Fakat elde avuçta bir $ey yok. Yiyecek dahi yok. öyle yüksek bir konjonktür 
var ki satacak bir $ey yok elde.. Tradition haline gelmi$tir, Birinci Cihan Harbinde 
harbe girmedi diye !sviçre’nin, !spanya’nın zengin oldukları birer vakıa, birer misal 
olarak zikredilir durur. Türkiye’ye böyle bir nimet müyesser olmadı. Neden? istih-
sal en a$a%ı seviyede tutulmu$tur da ondan.

#imdi kendi zamanlarında para hacmini be$ misline yükselten bir politika ne-
den enflâsyon olmuyor, ona temas edece%im.

!ktisadi inki$afa mâni bir politika tatbikatının adı sözde, para istikrarı olup 
Meclise mal olunmuyor, fakat Demokrat Parti iktidarı iktisadiyatımızın tarsisine 
matuf bir i$ yapıldı mı? - Allah göstermesin - i$ yaptı diye kabahat yükleniyor, kaba-
hatli oluyor. Yani acayip bir kompleksin içine sokulmak isteniyor. Memlekete i$ yap-
tı diye ve bu paraları i$e hasrü tahsis etti diye kabahatli oluyor. Hâlbuki bizim sarf 
etti%imiz paralar- en kısa zamanda randıman verecek, en kısa zamanda mukabilini 
ödeyecek nevidendir. Bakınız deste deste fabrikalar ve tesislerin millî ekonomiye 
katılmalarına, faaliyete geçme devresine geldi%imizi ne kadar mü$ahhas olarak 
görmekteyiz. Bugün i$letmeye açılmasını kısa zamanda bekledi%imiz pek mühim 
eserler vardır. Bunlar beyhude mi, bunlar zaruri de%il mi? Bunlar, yarının saadetini, 
yarının refahını yapacak olan tesislerdir. Bunlar vücuda getirilmedikçe, yol yaptırıl-
madıkça, köprü yaptırılmadıkça, liman yaptırılmadıkça, silo yaptırılmadıkça, $eker 
fabrikası yaptırılmadıkça, çimento fabrikası yaptırılmadıkça, pamu%unu kendin i$-
lemedikçe, pamu%unu asgari fiyatla dı$arı satıp 5 misli fiyata mamulünü memlekete 
getirmeye devam ettikçe Türkiye denilen memleketin belini do%rultmasına imkân 
ve ihtimal olmadı%ı gibi belini do%rultmak için uzak bir ümitle de olsa ba%lanmaya 
dahi imkân yoktur. Enflâsyon hikâyesi, i$te bu. Müsaade ederseniz biraz daha tafsil 
edeyim. Kimin enflasyoncu oldu%u meydana çıkar. Enflasyonu, cari masraflar için 
para hacmini be$ misline çıkarmak suretiyle kendileri yaptılar. Bunun büyük bir 
kısmı, i$ hacminin geni$lemesinden ileri gelmi$tir. Cüzi bir kısmı da envestisman-
dadır. Envestismanlar, mukabilini derhal verir, biz bütçeleri yaparız. Birer senelik-
tir. Bu bir teknik zarurettir. Bir memleketin kalkınması, muhasebesi bir senenin 
seyri içinde mütalâa edilir. Bu bir devirdir. Yatırıma ba$ladı%ımız zamandan o ya-
tırımın mevzuu olan tesislerin, i$letmeyi; açıldı%ı zaman içinde birinci devre ikmal 



edilmi$ olur. 1950-1953 yatırımlarının neticelerini idrak etmi$izdir. Bunların hepsi 
yarının imkânlarını ve yarının saadetini temin edecek olan unsurlardır.

Para istikrarı; bir dolar. 123 kuru$tu. Ne zaman tespit edilmi$? Diyelim ki 
1938, tam tarihini bilmiyorum. Tedavüldeki para hacmi 5 misline çıktı, i$tira kuv-
veti be$te bire dü$tü. Stabilizasyon; devalüasyon, o zaman dü$ünülüyor. 7 Eylül 
kararı. O zaman biz, yani paranın dolarla sözde paritesinin tespit edildi%i devirle 
7 Eylül Kararlarının alındı%ı tarih arasında tedavüldeki para hacminin da 5 misli 
fark yaratılmı$ olmasına ra%men devalüasyonun do%ru olmadı%ı fikrini müdafaa 
ettik. Bugün kaçak dolarlar üzerinden rakamlar gösterilmek suretiyle çıkarın bü-
yük gösterilmek istenilmesine ra%men para hacminde gösterilmek istenen fark asla 
mevcut de%ildir.

Dı$ ticaretin açı%ından bahsetti, Pa$a Hazretleri. #imdi bunun da nasıl bir se-
yir takip etti%ini arz edece%im. 1945 - 1946 senesinde harb senelerinin zaruretiyle 
teraküm etmi$ elde bir miktar altın ve bir miktar döviz var. Bunların mecmuu dı$ 
tediye olarak yedi, sekiz yüz milyon, belki bir milyar. Harb senelerinde madde ala-
mamaktan dolayı teraküm etmi$ bir miktar. Baylar çürümü$, köprüler çürümü$, 
atölyeler yedek parçasız kalmı$ bir halde. Bu $ekilde teraküm etmi$. Çünkü ondan 
evvel 25 ton oldu%unu söyledik. Arz etti%im zaruret sebebiyle Bu, 214 tona yüksel-
mi$. 1950 de i$ ba$ına geldi%imizde 126 ton altın vardı. Demek ki harb biter bitmez 
memleket, ihtiyaçlarını tedarik edecek bir hale geldi%i andan itibaren derhal açık 
vermeye ba$lanmı$tır. Açık, bizim zamanımızda de%ildir. Ya o dolarlar, o sarf ede-
medi%imiz isterlinler, !sviçre frankları. Onlar da vardı. Bunların hepsi mevcuttan 
yenmi$tir. Binaenaleyh 1950 senesine gelinceye kadar ortada bir $ey görülmüyor. 
Dı$ardan borçlanma diye bir $ey görülmüyor. Sebebi? Muayyen bir teraküm var. O 
yeniyor. Fakat hakikatte memleketin bünyesi açık vermektedir. Bu açık envestis-
man için de%il, müstehlik maddeleri almak için geni$ tahsisler yaptılar. Basma için, 
çaput için, $eker için. Yani bir defada istihlâk edilip gidecek maddeler için yapılan 
tahsislerle memleketin bir zaman mevcut olan dı$ i$tira gücü iki buçuk sene içinde 
tamamen erimi$ bir hale gelmi$tir.

Bir milyar, 200 veya 250 milyon liralık hakiki bir gelir, 173 milyon liralık bir 
bütçe açı%ı, 500 - 600 milyon liralık bir Millî Müdafaa masrafı, Devlet memurları-
nın özlük hakları. Bunun yanında envestisman... Sıfır. Bütçede birtakım tamir ve 
sıvalar da envestisman gibi bütçeye konmu$. 173 milyonluk açık için ancak 173 
milyonluk envestisman yapmak lâzımdır, diyebiliriz. Bütçe gelirleriyle cari mas-
rafları kar$ıladık. #unu bunu da envestisman için yapıyoruz denilse, yani $urada 
burada toplanmı$ olan hakiki envestisman mahiyetinde olmayan $eyleri derleyip 
toplayıp bir araya getirmek suretiyle bütçenin açı%ını kapayabilirsiniz. Ama köyün-
de mektebi, suyu olmayan, hattâ Ankara’da hastanelerde hastalar iki$er üçer ki$i 
bir yatakta yatar, veremlilerin dörtte üçü sıra beklerken ölürdü. 1.100 verem yata%ı 
vardı, Türkiye’de. #imdi kaç misline çıktı? Umumi yatak sayısı kaç misline çıktı? Su 
gelmeyen kaç köy kaldı, elektrik olmayan kaç kasaba kaldı? Çimento gibi, demir 
gibi, boru gibi, $eker gibi, yekûn te$kil eden esas ihtiyaç maddelerimizden hangisi 



kaldı ki, memlekette bunların bugün, yarın istihsal edilmesi için bildi%iniz tedbirle-
re ba$vurulmu$tur, yarını ümitle beklemek hakkımızdır.

Sual soran arkada$ıma ifade edeyim, uzun vadeli tedbirlerimiz ve iktisadi kal-
kınma mevzuunda aldı%ımız tedbirler bunların ta kendisidir.

Kısa vadeli tedbirlere gelince, bir zaman muayyen sebeplerle rastlanılan sıkın-
tıları, istihlâk maddelerine daha geni$ tahsisler yapmak suretiyle ortadan kaldıra-
ca%ımızı ifade ediyoruz. Bu mevzuda aldı%ımız tedbirlerin rakamlarını vermeye ha-
zırız, buyursunlar Bütçe Komisyonuna. Orada bütün teferruatıyla; ne eksik, hangi 
mala ne kadar sipari$ verilmi$tir. Bunlar ne zaman memlekete gelmi$ olacaktır, 
sureti tevzii ne olacaktır. Bütün bu hesapları sarahatle ve teferruatına varıncaya 
kadar vermek vazifemizdir, bunu seve seve yapaca%ız ve birtakım fikirleri, önceden 
verilmi$ hükümleri bertaraf etmek imkânını bulursak çok bahtiyar olaca%ız.

Sevgili arkada$larım, zirai kalkınma dâvası, artık bunlar bugün umuru tabiiye-
den oldu. Türkiye’nin ziraati nerede idi, nereye geldi, ekili$ sahası iki misline çıktı; 
tohum tevzii ise on misline çıktı. Bilmem nesi nereye çıktı? Bunlardan bahsetmeye 
lüzum görmüyorum. Allah a$kına Halk Partili mebuslar.. Sizler söyleyin. Pahalılık 
teranesi yanında memnuniyetle mü$ahede etti%imiz Hükümet icraatı yok mudur? 
Mustafa Ekinci sen hiçbir $ey görmedin mi? Meselâ hiç mi bir $ey yapmadık (Soldan 
ve sa!dan gülü"meler)

Muhterem arkada$lar, size plân, plân diye bahsedilen dı$ mütehassısların söy-
lediklerinden 5-10 satır okuyayım. Türkiye’nin böyle kalmasını arzu eder miydiniz? 
Bana söyleyin lütfen…

Dünyanın hiçbir memleketinde, bakınız ihracat. 1949 da yazılıyor, bu. Bu ya-
zıdan bir parça okumak mümkündür: !hracat, bugün içinde bulundu%unuz malûm 
mü$küller dolayısıyla sizin için hayati mahiyettedir. Onu behemehal artırmak 
imkânlarını aramalısınız, ihracat ne ile artar. Mal mevcut oldukça artar. Malı is-
tihsal etmek lâzım. Malı nasıl istihsal edeceksiniz. Dünyanın hiçbir memleketinde 
Türkiye’deki kadar nefis ve lezzetli meyve bulmaya imkân yoktur. Meyve ihracatı 
sizin için derhal ba$arılması mümkün bir hedeftir. Buna ra%men siz eliniz altında 
mevcut servetleri ihmal edip yeni yeni projeler pe$inde ko$uyorsunuz. Bu projeyi 
daha ba$arılı bir $ekilde ele almak için sizin de, bir zaman bizde oldu%u gibi, evvelâ 
istismarı kolay olan imkânlarla i$e ba$lamanız çok iyi olur. “Meyve, balık bu me-
yandadır.”

#imdi bize tavsiyeler, çimento fabrikası, $eker fabrikası yapmayın diyorlar, 
sanayie gitmeden ihracatı artırın diyorlar. Peki bunlar olmazsa ihracat ne suretle 
artar? Meyvacılık, balıkçılık yapın diyorlar. Meyvacılı%ı, balıkçılı%ı istisgar etmiyo-
rum, onlar üzerinde de çok esaslı tedbirlerimiz vardır. Fakat bunların bizi, dünya-
nın en nazik yerinde oturan bu memleketi, modern bir orduyu elinde tutacak ve 
süratle kalkındıraca%ına inanıyor musunuz?

"SMET "NÖNÜ (Malatya) — Müsaade buyurur musunuz, raporu kim yaz-
mı$tır?



BA$VEK"L ADNAN MENDERES (Devamla) — Raporu mu Pa$am, Kalkın-
ma Bankasının mütehassısları yazıyor.

Ben bunu Türkiye’nin bir kalkınma plânı, e%er anladıkları $ekilde kalkınalım 
mı kalkınmayalım mı, yapalım mı yapmayalım mı $ekli mevzubahis olsa idi, Me$-
rutiyette çok iyi hatırlarsınız ordu mu, donanmamı, demiryolu mu, $ose mi mü-
naka$aları gibi ele alsaydık hiç el sürmeden on seneyi tüketmek gibi bir vaziyetle 
kar$ıla$mak mukadder idi.

Bakınız yine mütehassıs yazıyor; “#ahsi dü$üncem; Türkiye’ye yapaca%ımız ik-
razı iki devreye bölmek; birincisini 30-40 milyon Dolar olarak hükümete vermek. 
Bu istikraz akdinden sonra yeni müracaatınız üzerine hususi te$ebbüse hasredil-
mek üzere ikinci istikrazı yapmak. Bu ikinci istikraz dokuz milyon dolarlıktır ve 
Sanayi Kalkınma Bankasına verilmi$ olan sermayedir. 30-40 milyon dolarla bir $ey 
yapaca%ız, bir baraj yapaca%ız, iki silo yapaca%ız, bir liman yapaca%ız bu da bilmem 
kâfi midir? (Kâfi de!ildir sesleri) Asla kâfi de%ildir, dı$ tediyeleri bile ödemez. #imdi 
bu esas üzerinde Türkiye’nin kalkınma plânını, kalkınma plânı nasıl olur? Muay-
yen bir iktisadi görü$e, yani herkes tarafından kabul edilmeyen biçilmi$ kaftan ol-
mayan, sizin yaptı%ınız hamleye göre, Pa$a Hazretleri buyurdu%unuz gibi nesillere 
yüklememek lâzımdır. Genç nesillere yüklemek ne demek, biz bunu 3-5 sene içinde 
dı$ tediyelerini de ödeyerek bitirmi$ olaca%ız. (Bravo sesleri, alkı"lar) Bu, emrivaki 
haline gelmi$tir. Bunları 1957 de tamamen bitirmi$ olaca%ız. Bunları memnun ola-
sınız diye söylüyorum. Dikkat buyurunuz, biraz etrafınıza bakınız, biraz bizi dinle-
yiniz. (Bravo sesleri, alkı"lar) Hesapları getirtiniz, bakınız hesaplara. Bütçe Komis-
yonundaki arkada$larınıza sorunuz, orada ne dinliyorlar, ne konu$uyorlar. Nüvit 
Yetkin yanınızdadır sorunuz Nüvit Yetkin’den.

Muhterem arkada$larım; daha fazla söylemek, hepsini ayrı ayrı tahlil etmek, 
cevap vermek mümkündür, iki politika görü$ü, iki memleket görü$ü kar$ı kar$ı-
yadır. Bunu kabul etmek lâzım gelir. E%er görü$lerimiz ayrı olmasaydı ayrı saflar-
da olmazdık. Bir parlâmentoda bu iki görü$ birbirine, sen kâfirsin ben müminim 
demeden pekâlâ yapılabilir. Bize, taarruz, Pa$a Hazretlerinden, kendi görü$lerine 
iltifat etmedi%imiz ve iktidarda oldu%umuz için kendi görü$lerini de%il kendi gö-
rü$ümüzü tatbik etmekte oldu%umuz için bizi iktisadi kâfirlikle suçlandırmakta 
olmasından ve böylesine bir lisan kullanmasından ileri gelmektedir. Bir de, Meclis 
var Meclis yok. Siz varsınız Adnan Menderes var, o $öyle yapacak. Bunların hiçbirisi 
do%ru de%ildir. Hükümetimizle Grubumuzun arasını, Meclisle Hükümetin arasını 
açmak gibi beyhude gayretlere istinat eden sözlerin mâkes bulmayaca%ı a$ikârdır.  
(Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Parti Reisi, Devlet Reisi, Meclis Reisi hepsi var. Fakat hepsi vahide irca olunur 
ve Meclis ortadan kalkardı. Meclis eskiden hakikaten yoktu. Pa$a hazretlerinin za-
manı idaresinde $eklen Meclis vardı.

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizin gibi...
BA$VEK"L ADNAN MENDERES (Devamla) — Sizin gibi.. Sizin gibi... Bun-

lara cevap vermeye de%mez, takdir buyurursunuz. Bunlar söylenir. Biz bugünkü 



merhaleyi dahi terakki ettirmeyi lüzumlu görmekteyiz Bunda hiç $ekklü $üphe 
yoktur. Fakat tenkite u%radı%ımız zaman hiç de%ilse “Dinime dahleden bari Müslü-
man olsa” sözünü söylemekte haklı de%il miyiz?

Arkada$lar, bu, Muhterem !smet Pa$adan gelecek olursa benim böyle söyleme-
ye daima hakkım olacaktır.

Pa$am, Muhterem Pa$am, zamanın tesiri hiçbir vakit inkâr olunamaz. Üç gün-
de en mütekâmil demokrasilerin seviyesini a$mayı söylüyorsunuz. Fakat siz 1943, 
1944, 1945 ve 1946 Meclis açı$ nutuklarınızda: “Ba$ka yerde tahammül edilen söz 
hürriyetine bu memlekette tahammül edilmez; ba$ka yerde gayet tabiî telâkki edi-
len hürriyetler bu memleketin $urasında, burasında ate$ çıkmasına sebep olur.” 
Zamanın hükmünü bu suretle ifade eden sizlersiniz. O günlerden bugün ne kadar 
uzaktayız. Bugün böyle bir $eyi bir kimse telâffuz etse linç edilir, evvelâ !smet Pa$a 
tarafından linç edilir. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem arkada$larım; yıkıcı ve tahripçi olmadan, memleketimizin yüksek 
menfaatlerini göz önünde tutarak, be%enmedikleri tarafları söylesinler, yaptı%ımız 
i$lerin hiçbirisinin yapılmamı$ olarak gösterilmesinde, tenkit etmelerinde hiçbir 
$ikâyetimiz yok. Bunu fevkalâde tabiî telâkki ederiz. Fakat bir millî $ef edası ile 
mutlak bunu yapacaksınız, ben ba$ta olarak, yapacaksınız, ben ba$ta olmadıkça 
hiçbir $ey yapılamaz, benim dedi%im yapılmadı%ı zaman bu memlekete günâh edil-
mi$ olur, zihniyetinin de%i$mesi lâzım gelir.

Muhterem arkada$lar; icap ederse tekrar huzurunuzu i$gal etmek üzere sözle-
rime burada nihayet veriyorum. (Soldan, bravo sesleri, "iddetli, sürekli alkı"lar)

RE"S — Arkada$lar; saat yirmi bir buçuk. (Devanı, devam sesleri) Arkada$lar, 
nasıl arzu edersiniz? (Devam, devam sesleri) Müzakerelere devam edilmesini veya-
hut bir saat fasıla verilmesini reyinize arz edece%im.

Müzakerelere devam edilmesini arzu eden arkada$lar lütfen ellerini kaldırsın-
lar. Bir saat ara verilmesini arzu eden arkada$lar ellerini kaldırsınlar... Müzakerele-
re devam edilmesi kararla$tı. Devam ediyoruz.

Devlet Vekili Celâl Yardımcı söz istiyor.

DEVLET VEK"L" CELÂL YARDIMCI (A#rı) — Çok muhterem arkada$larım, 
huzurunuzda gayet kısa ve gayet sakin bir iki noktaya mahsus mâruzâtta buluna-
ca%ım:

Muhterem !smet Pa$a programa kar$ı tavrını ve tenkitini ifade buyururken 
meselelerin prensibi içinde kalsa idi, esaslara sarılsa idi, sözlerini programın ten-
kitine tevcih etse idi; iyi, do%ru yolu gösterip e%ri yol üzerinde nokta-i nazarlarını 
izah etse idi emin olunuz ki, huzurunuza çıkmazdım. Ba$vekil bey programa matuf 
nokta-i nazarları cevaplandırdılar, ondan sonra esasen söz söylemek bana dü$mez-
di Fakat Muhterem !smet Pa$a programa kar$ı aldı%ı sözde $ahsiyata ve bilhassa 
benim $ahsıma dokundu. Adnan Menderes’in üniversite muhtariyetini baskı altına 
almak istedi%ine, niyetinde sabitkadem oldu%una i$aret etti ve bilhassa bu baskıyı 



benim delâletimle tahakkuk ettirdi%ine ve bundan sonra da Devlet Vekâletine al-
mak suretiyle daha yakın salâhiyetlerle beni bir nevi vasıta ve alet etmek istedi%ine 
temas ettiler.

Muhterem arkada$lar, bilmiyorum bu söz ve bu isnat komutan !smet Pa$anın, 
Ba$vekil !smet Pa$anın, Devlet Reisi !smet Pa$anın ya$ıyla ve ba$ıyla kabili telif 
midir? Ben, bir zaman evvel de kendisiyle kar$ıla$tı%ım zaman arz etmi$tim, siz 
tecrübeli bir devlet adamısınız, ben siyaset hayatına henüz atıldım demi$im. Hattâ 
son zamanlarda bu mütevaziane sözüm damadı $ehriyari tarafından bir sermaye-i 
mekal de edinilmi$ti. (Sa!dan, sesler)

Arkada$lar, bunu burada tekrar edeyim: Hakikaten muhterem, Devlet Reisli%i 
yapmı$ bir adama bu söz yakı$ır mıydı? Hâdiseyi tetkik ettim, dü$ündüm, muhte-
rem !smet Pa$a, dercengi evvel netice-i iddiayı tekzip ediyor. Üniversite muhtariye-
tine kar$ı selliseyf kalmak istiyen bir adamsam o halde benim Maarif Vekâletinden 
alınmamam icap ederdi. Görülüyor ki, ne üniversite muhtariyetine müdahale var 
ve ne de her hangi bir kimseye emirde bulunmak hususu vardır. Üniversite muh-
tariyetine kar$ı baskı yaptı%ım hakkındaki iddiayı kemali samimiyetle reddederim. 
Ben üniversite muhtariyetine kar$ı hiçbir zaman cephe almadım.

Üniversitenin ilmî muhtariyetine kar$ı bu $ekilde alınacak bir cephe, bu $ekil-
deki bir hareket memleket irfanına, memleket fikirlerine, memleket hürriyetine 
set çeken bir hareket olur. Bunu ben bir vatanperver olarak asla dü$ünmedim, kati-
yen yapmadım, bu yoldaki iddiaları reddederim, !smet Pa$anın anlattı%ı adam ben 
de%ilim. (Sa!dan gürültüler, “öyleyse o kim” sesleri)

#u halde !smet Pa$a bunu niçin söyledi? Af buyursunlar; “Dervi$in fikri ne ise 
zikri de odur” diye bir söz var. Olsa olsa !smet Pa$a bu fikrin tesiri altında bunu 
söyledi.

Ben dü$ündüm, bugünkü üniversiteler !smet Pa$anın zamanındaki üniversite-
ler de%ildir. Bugünkü üniversiteler hiçbir zaman irade-i $ahane ile hattâ ba$ka bir 
tâbirle gecekondu üniversiteler de%ildir. Bugünkü üniversite mensupları iradelerle, 
helikopterlerle gelen profesörler de%ildir. (Sa!dan, gürültüler) Bugünkü üniversite-
ler ilmin, irfanın kariyerinden, ilmî iktisaplardan geçmi$ ilim adamlarından te$ek-
kül etmi$tir. Bunların ilmî muhtariyeti vardır.

$EREF KÂM"L MENGÜ (Ankara) — Üniversiteler gecekondu üniversitesi 
de%ildir. Kendi kendini reddetmektesin. Sen de oradan geldin, biz de oradan geldik, 
ayıptır. (Soldan, gürültüler)

DEVLET VEK"L" CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bugünkü üniversiteler; 
arz etti%im gibi, ilmin bütün icaplarından, bütün mercilerden geçmi$ ilim adamla-
rıyla mücehhez, memleketin irfanına hizmet etmekle vazifeli memleket müesse-
seleridir. Onlara kar$ı ancak hizmeti dü$ünmü$, onlara kar$ı ancak vazifelerimizi 
onların muvaffakiyeti u%runa yapmı$ bulunmaktayız.

Ben gene $unu dü$ündüm: !smet Pa$anın bu $ekildeki konu$masından sonra, 
kendisine $unu hatırlatırım ki, bugünün vekilleri, bugünün idaresi hiçbir zaman !s-



met Pa$anın hizmetindeki, emrindeki vekiller de%ildir. Ve !smet Pa$anın... (Sa!dan, 
"iddetli gürültüler) Müsaade buyurun konu$ayım. Meseleleri tetkik için üniversite 
muhtariyetine müdahale $eklinde $urada burada birtakım iddialar söylenmektedir. 
Ben bunu !smet Pa$a gibi tecrübeli bir Devlet Reisine yakı$tıramadım. Mesnetsiz 
iddialara dayanarak bir Hükümet programının tenkitini yaparken burada bunu da 
ifade etmekten kendilerini alamadılar.

Ben ne yapmı$ım arz edeyim: Elimde bir kanun vardır. Hattâ bu kanunun son 
tarihli Hükümetten dahi gelmeyen, mebus arkada$lar m memleket ihtiyaç ve rea-
litelerini, memleket demokrasisini, memleketin siyasi inki$aflarını nazara alarak 
getirdikleri bir tadildir. Bu tadil Büyük Millet Meclisinden geçmi$tir, Hükümetin 
getirdi%i bir teklif de%ildir.

#imdi arkada$lar; önümde bir kanun var ve bu Üniversite Kanunu hükümleriy-
le mesuliyet ve vazife almı$ olan yeni bir mesuliyet ve yeni bir murakabe ve denet-
leme vazifesiyle mükellef bir vekil var. Elbette ki bu kanunun icapları, bu kanunun 
tatbikatı, bu kanunun mesuliyeti zaman zaman bu vekile sorulabilir. #imdi size arz 
edeyim: Bu mülâhaza ile ve bu endi$e ile burada tamamen hüsnüniyete matuf ola-
rak bu kanunun tatbikatı üzerinde vazifelerimi ifa ederken burada, ne ismini açık-
layabilece%im, ne de hâdiseleri tafsile mezun bulundu%um iki hâdise vardır.

Hâdisenin birisi arz etti%im gibi, muhtelif sebepleri yüzünden ele alınan ve fa-
kat kısa süren bir vekâlet emridir. Bir üniversite mensubunun terfii hakkında olup 
bilâhare refedilen, hukukuna asla halel getirmeyen ve ref’inden sonra dahi terfii 
ciheti samimiyetle kabul ve tatbik edilen bir hâdise. Hâdisenin biri budur. (Sa!dan, 
“ya di!erleri” sesleri)

Arkada$lar, hâdisenin ikincisi; yine bir üniversite mensubunun bir yazısı se-
bebiyle, arz etti%im gibi, ayni mesuliyet, memleket endi$esi, memleket menfaatle-
ri bakımından vâki olmu$tur. Bir içtihat ile üniversiteden bir mütalâa istemekten 
ibarettir.

!$te arkada$lar, koskoca üniversite camiası içinde, bir buçuk senelik bir hiz-
met devresi içinde yapılan ve “üniversite muhtariyeti, ilim muhtariyeti zedeleniyor, 
üniversiteye söz hakkı tanınıyor” diye velvele koparmalara mesnet olan i$, bu iki 
i$tir, arkada$lar.

MEHMET KARTAL (Malatya) — Yalan söylüyorsun.

DEVLET VEK"L" CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Müsaade buyurun arz 
edeyim. Samimiyetle arz edeyim ki, arkada$lar, üniversitelerde bunun dı$ında, arz 
etti%im gibi, kanunun verdi%i bütün salâhiyetlere ra%men 25 hizmet yılını doldur-
mu$, 30 hizmet yılını doldurmu$, hattâ 65 ya$ını, dahi doldurmu$ tek profesör, 
tek üniversite mensubu tekaüde sevk edilmemi$tir. Bir kısmında 70 ya$ına kadar 
dahi intizar olunmu$tur. Üniversitelerin doçentli%e inha, profesörlü%e inha, ordi-
naryüs profesörlü%e inha $eklindeki tekliflerinin hiçbirisi reddedilmemi$tir, hepsi 
is’af edilmi$tir. (Soldan bravo sesleri.)



Üniversite hocalarının terfileri, maa$ dereceleri, bütün teklifleri Üniversiteler 
Kanunu hükümleri dâhilinde olan, vesaiki ikmal edilen terfi ettirilmi$ ve bugüne 
kadar tarafımızdan reddedilmi$, nehyedilmi$ hiçbir $ey yoktur.

Üniversitelerin bütçelerine âzami itina gösterilmi$, üniversite mensuplarıyla 
daima temas edilmi$, görü$ülmü$ ve arzuları, ihtiyaçları âzami derecede yerine ge-
tirilmi$tir. Üniversite mensuplarının memleket içi ve milletlerarası münasebetleri 
âzami seviyede teshil olunmu$tur. Bütün bunlar kar$ısında üniversite muhtariyeti-
ni bu mahiyetlerini biraz evvel arz etti%im iki sebebi ileri sürerek ihlâl etti%imi iddia 
etmek günahtır.

Arkada$lar, bunu, kanunun tahmil etti%i mesuliyetle, kanunun ifade etti%i mu-
rakabe vazifesinin ilham etti%i endi$elerle ve tamamen hüsnüniyetle vuku bulmu$ 
bir hareket olarak telâkki etmek lâzımdır. Bunun dı$ında e%er bu bir hata olmu$ ise 
hüsnüniyetle vâkidir, asla kasta makrun de%ildir, üniversite muhtariyetinin ihlâli 
katiyen dü$ünülmemi$ ve dü$ünülmeyecektir. (Soldan, bravo sesleri) Binaenaleyh 
hakikat bu merkezde iken burada adımı bahis mevzuu ederek beni bu $ekilde te$-
hir etmek isteyen Sayın !smet !nönü’nün iddiasında isabet ve hakkaniyet bulunup 
bulunmadı%ını evvelâ Allah’a sonra da Büyük Türk Milletinin büyük mümessilleri 
olan Yüksek Meclise bırakıyorum.

TURAN GÜNE$ (Kocaeli) — Sual soraca%ım, gitmeyin.

DEVLET VEK"L" CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Buyurun.

TURAN GÜNE$ (Kocaeli) — Te$kilât emrine alınmaya matuf kanunun encü-
mene sevk edilen $ekli üzerinde siz bugünkü $ekle çevrilmesi hususunda bir teklif-
te bulundunuz mu?

DEVLET VEK"L" CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bu, kanun mevzuudur. 
Kanunu Büyük Millet Meclisi yapar, siz bana icraat hakkında sual sorabilirsiniz.

TURAN GÜNE$ (Kocaeli) — Bülent Nuri hakkında senatonun vermi$ oldu%u 
rapor ne mahiyette idi?

Osman Okyar hakkında fakültenin... (Soldan gürültüler, sual soramazsın sesleri)

DEVLET VEK"L" CELÂL YARDIMCI (Devamla) — !simden bahsetmeyin. 
Bu sordu%unuz mesele hakkında sorulan bir yazı ile üniversitenin mütalâası sorul-
mu$tur. (Soldan, bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)

(Riyaset makamına Reisvekili Fikri Apaydın geçti)

RE"S — Osman Ali$iro%lu.

OSMAN AL"$"RO%LU (Kır!ehir) — Muhterem arkada$lar, Demokrat Parti 
iktidarının Dördüncü Hükümeti de Adnan Menderes tarafından kuruldu. 1950’den 
bu yana icrayı Hükümet eden Sayın Menderes’in kifayetsizli%i ve muvaffakıyetsizli-
%i a$ikâr bulundu%undan istifası daha do%rusu, istifaya zorlanması halk efkârında 
müspet kar$ılanmı$, fakat kendisinin kabineyi tekrar kurmaya memur edilmesi ve 
grubundan güven almı$ olması beliren iyimser havayı silmi$ ve memleket sathında 



yeniden endi$e yaratmı$tır. Çünkü iktidarı müddetince zihniyeti, icraatı ve istika-
meti gibi faaliyet ve hususiyetleri gayet iyi anla$ılmı$ bulundu%undan faaliyetle-
rinin maddi ve mânevi cepheleri ile muhasebesi yapıldıkta kendisinin muvaffak 
olmu$ bir devlet adamı olmadı%ı, içinde bulundu%umuz iktisadi ve siyasi buhranı 
giderecek kifayette bulunmadı%ı, fikirlerinde istikrara varamadı%ı, tenakuslara dü$-
tü%ü, vaitlerinde sebat etmedi%i ve demokrasiye inanmı$ bir insan olmaktan ziyade 
bunu cerh eden bir temayüle malik bulundu%u mü$ahede edilmi$ ve bu minval üze-
re devam eden hareketleri sebebiyle bir Hükümet buhranı ile kar$ı kar$ıya bırakıl-
mı$tır. Bu sebeple tekrar Ba$vekil olarak vazifelendirilmesi isabetli görülmemi$tir. 
Umumi politikasının tenkit edildi%i ve kabinedeki suiistimallerin delilleri ile ortaya 
kondu%u sırada arkada$larını istifaya zorlayan Sayın Menderes’in yeni kabinesine 
istifa ettirdi%i arkada$larının yarısını alması da ciddî ve umumi efkâra kıymet ve-
ren bir devlet adamının hattı hareketi olamaz. Zira akıl ve mantık muvaffak olmu$ 
vekillere yol verilmesini tecviz etmedi%i gibi muvaffak olmamı$ vekillerin tekrar 
bu sıfatlarla tavzifini de mümkün görmez-. !$te kabinenin te$kili sırasında Adnan 
Menderes’in dü$tü%ü ve izahı gayri mümkün tenakuz budur. !kinci hata, hariciyede 
muvaffak olamamı$ ve çok zaman Ba$vekili de mü$kül duruma sokmu$ bulunan 
Fuad Köprülü’nün tekrar o makama getirilmesidir. Bunun kuruculuk sıfatının te-
min etti%i bir imtiyaz oldu%u takdir buyurursunuz ki gözden kaçmamaktadır.

Devlet vekâletlerinin adedinin dörde çıkarılmasını ve yeni bir vekâlet ihdasını 
lüzumsuz ve yeni bir israf kapısı olarak mütalâa etmekteyim.

Anayasanın 49’ncu maddesine ra%men Ba$vekilin Millî Müdafaa Vekilli%ini 
uhdesinde bırakmasını da bir vehme kapıldı%ına, korkulu anlar geçirdi%ine delil 
telâkki edilmektedir. Biz kendisine haber verelim, Türkiye’mizde ne bir suikast, ne 
de bir darbe-i hükümet olur. Böyle menfur bir hareketi irtikâb edecek tek $ahsın 
çıkaca%ını zannetmemekteyiz. Onun için Sayın Menderes korkmasın. Millî Müda-
faa ve Dahiliye vekâletlerine yakınlarını de%il ehil olanları getirsin. Ayrıca vaktiyle 
siyasi bir dâvada iktidar nam ve hesabına gayret sarf etmi$, hukuku politikaya feda 
etmi$ bir zatın kabineye alınmı$ olmasını da bu itiyadın devamı mânasına alıyoruz.

Muhterem arkada$lar; bu mâruzâtımla kabinenin te$kilini ve terekküp tarzını 
tasvip etmedi%imi ifade etmi$ bulunuyorum. #imdi program üzerindeki görü$leri-
mi arz edece%im; mâruzâtta bulunurken programdaki sırayı takip edece%im.

Aziz arkada$larım; Sayın Menderes be$ buçuk senede birbirinin devamı olan 
dört Hükümetin reisi olarak bazen birbirinin devamı, bazen birbirini cerh eden, çok 
zaman geçmi$i kötüleyen ve her zaman bol vaitleri ihtiva eden dört programla Türk 
milletinin ve Yüksek Meclisin kar$ısına çıkmı$tır. Bu programların muhtevasını ve 
be$ buçuk senenin verimsiz hattâ kısır ve tenakuslarla dolu icraatını hulâsa olarak 
gözden geçirecek olursak Adnan Beyi ve arkada$larını daha iyi tanımı$ oluruz.

Muhterem Ba$vekil, birinci Hükümetinin programında “Biz bir partinin birbi-
rini takip eden hükümetlerinden de%iliz” demek suretiyle hükümetlerin yekdi%eri-
nin devamı olmasını tenkit etti%i halde bugün kendime sabık Ba$vekil dedirtmem, 



diyecek kadar ileri gitmekte ve bu mevkide kalabilmek için Anayasa hüküm ve tea-
müllerini çi%nemekte, arkada$larını feda ettikten sonra tek ba$ına grubunun atıfet 
ve merhametine sı%ınmayı siyasi ahlâka uygun görmektedir.

Kurdu%u hükümetlerinin programlarının yekdi%erinin devamı oldu%unu, yeni 
bir programa lüzum olmadı%ını beyan ettikten sonra Hükümet programının parti 
programıyla tetabuk etti%ini, hükümetlerinin siyasi nokta-i nazarlarının partinin 
ana görü$ ve prensiplerinde mülhem oldu%unu da ileri sürmektedir. Bu hususta 
da Sayın Menderes’le hemfikir de%iliz. Çünkü Hükümet de%i$ikli%inde Hükümetin 
yeni bir hattı hareket ve yeni bir siyasi nokta-i nazar ile Meclisin, huzuruna çıkması 
Anayasanın 44’ncü maddesinin emri icabıdır. Zira aslolan Hükümet reisinin de%i-
$ip de%i$memesi de%il Hükümetin yeniden te$kilidir.

Hükümet programının parti programından mülhem olması do%ru ise de bu-
nun bir plân ve düzene ba%lanması, ehemmininin mühimmine tercihi suretiyle 
sıraya konması da iktiza eder. Aksi halde Hükümet icraatında bir ba$ıbo$luk ve 
istikrarsızlık görülür. Bugüne kadar Adnan Menderes hükümetlerinin icraatında 
görülen de bundan ba$ka bir $ey de%ildir.

Muhterem arkada$lar, programı, muhtevası ve Hükümetiyle tearuz halinde 
bulundu%um meseleleri itibariyle iki kısımda mütalâa edece%im. Birinci kısımda 
zirai, iktisadi, ticari hayatımızdaki aksaklıkları kısaca, ikinci kısımda da rejim me-
selemizi ele alaca%ım;

1. Sayın Ba$vekil, 1950 deki programda beyan etti%i zirai ve iktisadi politikayı 
aynen muhafaza etti%ini ifade ediyorlar, halbuki biz bu politikanın terk edilmesini 
veya hiç olmazsa revizyona tâbi tutulmasını beklerdik. Filhakika bugünkü sıkıntılar 
bu politikadan do%mu$tur. Bir tarafta köylü borca müsta%rak, di%er tarafta en zaru-
ri ihtiyaç maddelerini teminden âciz durumdadır. Hayat pahalılı%ının süratle artı$ı 
kar$ısında bu%day fiyatları âdeta dondurulmu$ durumdadır. Nazari olarak yapılan 
bir iki kuru$luk zam da türlü sebeplerle köylünün eline geçememektedir. Bu durum 
kar$ısında kredi imkânlarının artırılması yerinde olmakla beraber kuraklık sebe-
biyle teraküm etmi$ borçların taksite ba%lanması zarureti a$ikâr bulunmaktadır.

Toprak tevzi i$lerinde hâkim olan politik hislerin terki icabeder.

!thal edilen traktörlerin çe$itli olması, kalitelerinin tetkika tâbi tutulmaması, 
lâstik ve yedek parça yoklu%u gibi sebeplerle memleket bir traktör mezarlı%ı haline 
gelmi$tir. Bu halin de en kısa zamanda giderilmesi lâzım gelir.

!ktisadi cihazlanmamız ve iktisaden geli$ebilmemiz hakkındaki vaitler ise iflâs 
etmi$ bir politikanın tekrarından ba$ka bir $ey de%ildir. Bugün iktisaden ne kadar 
mahvoldu%umuz ve nasıl peri$an bir duruma dü$tü%ümüz ya$anan bir vakıadır.

Dı$ tediye vasıtalarımızın tükendi%i, vâdesi gelmi$ borçlarımızın ödenemedi%i, 
devlet borçlarının 2,5 milyarı a$tı%ı ve halen zaruri ihtiyaç maddelerinden sıkıntı 
çekti%imiz bugünlerde Hükümet Reisinin - hâlâ, yatırımları geni$letece%iz, sıkıntısı 
çekilen maddeleri de geni$ tahsislerle temin edece%iz, demesini ciddî bir taahhüt 
olarak kabul etmemekteyim.



!htikâr ve karaborsanın da $iddetli müeyyidelerle ve hususi mahkemeler te$kili 
suretiyle önlenece%ini zannetmemekteyim. Bunda muvaffakiyetin tek yolu hüsnü-
niyettir. Bugüne kadarki icraatta göremedi%imiz de maalesef bu tarzı harekettir.

Muhterem arkada$lar; bu mevzuda hulâsa olarak diyece%im ki, Adnan Mende-
res hükümetleri ziraatte, ticarette, iktisadi ve sosyal meselelerde muvaffak olama-
mı$tır. Çünkü hayat pahalılı%ı giderilememi$, dı$ ticarette istikrar sa%lanamamı$, 
tekel maddelerinin fiyatlarında indirme vadedildi%i halde ayarlama namı altında 
yeni zamlar yapılmı$, grev ve orman dâvaları tahakkuk ettirilmemi$, paranın kıy-
meti korunamamı$ ve enflâsyon durdurulamamı$tır.

2.  Rejim meselesi:
Muhterem arkada$lar; rejim meselesi bir istikrar meselesidir. Sayın Ba$veki-

lin ikinci Hükümet programında ifade ettikleri gibi vatanda$ın hürriyet ve masu-
niyetlerin nimetlerinden faydalanabilmeleri müstakar bir devlet hayatının temin 
edilmi$ olmasına ba%lıdır. Haricî itibarımız da bu istikrarı takip eder. Fakat maa-
lesef henüz bu istikrara kavu$mu$ de%iliz. Sıkıntılarımızın membaı bu buhrandır. 
!darede, hukukta, iktisatta ve siyasetteki bocalamamız rejimimizin teminatsız olu-
$umdandır. Hatta Adnan Menderes’in Hükümet Reisi olarak muvaffak olamayı$ı-
nın sebepleri arasında rejim buhranı da bulunmaktadır. Çünkü aziz arkada$larım 
rejimimiz istikrar bulsaydı, teminat müesseselerimiz kurulup i$leseydi, ba$ka bir 
ifade ile hukuk devletinin te$kili cihetine gidilseydi bu nizam, her hak ve salâhiyet 
kar$ılı%ında bir vecibe ve mesuliyet tahmil edecek ve Ba$vekil Adnan Menderes de 
bu vecibelerin ifası mecburiyetini ve ifa edilmemesi halinde de mesuliyetini idrak 
edecek ve hattı hareketini de ona göre ayarlayacak idi. Halbuki bugün elinde bulun-
durdu%u salâhiyetlere ra%men mutlak bir sorumsuzluk içinde bulundu%u cihetledir 
ki icraatı, his ve heyecanları istikametinde ilerlemi$ ve bu yüzden de muvaffakiyet-
sizli%e u%ramı$tır.

Muhterem arkada$lar, rejim mevzuunda Adnan Menderes’in zaman zaman 
tezada dü$tü%ünü, D.P. nin kurucusu, Genel Ba$kanı ve memleketin Ba$vekili ola-
rak aya%ı yer ettikten ve kuvvet kazandıktan sonra demokratik nizama alenen 
cephe aldı%ını görüyoruz. Birinci Hükümet programında Anayasada vatanda$ hak 
ve hürriyetlerine ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir Devlet nizamını temi-
nat altında bulunduracak esaslı tadillerden, antidemokratik kanunların, itiyat ve 
telâkkilerimizin bu tadillere intibakından, mahkemelerin istiklâlinden, hâkim te-
minatından, idarenin iktidar de%i$mesinden ve tesirlerinden masun ve yalnız ka-
nun emrinde ve milletin hizmetinde bulundurulmasından bahseden Sayın Mende-
res, sonraki Hükümet programlarında bu mefhumlara yer vermemi$, bilâkis ba$ka 
istikametlerde fikirler ileri sürmü$tür.

RE"S — Üç dakikanız kaldı. 
OSMAN AL"$"RO%LU (Devamla) — Üçüncü Hükümet programının müza-

keresi sırasında bu meseleler ileri sürüldü%ü zaman birinci programımızda Anayasa 
tadiline yer vermi$ isek de hata etmi$iz çünkü bu, bir Hükümet programı meselesi 



de%il, bir Meclis faaliyeti meselesidir demi$tir. Muhterem arkada$lar, aynı Hükü-
met Reisine soruyorum acaba $imdi niçin Anayasa de%i$ikli%ine programında yer 
vermi$tir? Cevabını kendileri veremez, çünkü hangi fikrinde karar kılaca%ını henüz 
kendisi de bilememektedir.

Sonra bilmek isteriz, Anayasanın tadilinden neyi kastediyorlar, yeni Anayasa-
nın fikir nüvesi ne olacaktır; hangi müesseselere yer verilecektir, bu müesseseler 
vatanda$ hak ve hürriyetlerinin teminatı mı olacak, yoksa te$riî organın istenilen 
istikamete $evkini temine mi matuf bulunacaktır? Meselâ kula%ımıza geliyor, Re-
isicumhura parlâmentoyu fesih salâhiyeti verilmesi fikri müdafaa edilecekmi$? 
(Soldan, gürültüler) (De!il sesleri) E%er do%ru ise bu, mebusluktan ıskatın, hem de 
toptan ıskatın yeni bir çı%ırı olacaktır.

Hükümet, bu tadil hakkındaki görü$ünü açıkça ifade etmelidir. #ayet bu hu-
susta henüz bir görü$e varamamı$ ise bunu da itiraf etmelidir.

Hâkim teminatına gelince, yukarda da i$aret etti%im gibi Adnan Menderes ik-
tidarının ilk günlerinde bu fikre taraftar görünmü$ fakat Üçüncü Hükümet progra-
mında bu teminatı reddetmi$ ve hâkimin teminatı mevzuatta de%il, vicdanındadır, 
demi$tir. Sayın Ba$vekile sormak yerinde olur; vicdani teminatı hukuki teminat ile 
tahkim ve takviye etmenin ne mahzurları vardır? Elbette ki mahzurları olamaz, an-
cak bir tek mahzuru olabilir. O da o zaman Sayın Menderes vicdanları baskı altına 
alamaz ve muhalefet liderlerini istedi%i zaman yere seremez. Ba$vekil bu kadarla da 
kalmamı$ Emeklilik Kanunu ile bu teminatı daha da daraltmı$ ve Meclis kürsüsün-
de mahkeme kararlarını tenkit, hâkimlerimizi de ithama kalkı$mı$tır. Hattâ kilit 
mevkilerindeki hâkimlerimizin demokratik anlayı$larının za’fına da i$aret etmi$tir.

Bu programında ise hâkim teminatından tek kelime ile dahi bahsetmemi$tir. 
Hâkim tekaüdiyesinin 30 seneye çıkarılmasıyla teminatın sa%lanaca%ı ileri sürülü-
yorsa bu görü$ hatalıdır. Çünkü hâkim teminatı bir bütündür. Onun tâyini, terfii, 
nakli, azli, tekaüdiyesi, tecziyesi, tahsisatı ve kararlarının siyasi otoritenin ve her 
türlü tecavüz ve müdahaleden masun bulundurulması teminatını te$kil eder.

Programda idare cihazının süratle i$ler hale getirilmesinden de bahsedilmek-
tedir. Birinci ve !kinci Hükümet programında idarenin demokratla$tırılması ifa-
de edildi%i halde Üçüncü ve Dördüncü Hükümet programlarında bundan da bahis 
yoktur. !darenin daha çabuk i$ler hale getirilmesinden kasıt, iktidarın propagan-
dasını yapmak, partizanlı%ı idari hizmetlere kadar sokmak ve kendilerine verilen 
imkânları seçimlerde millî iradeye kar$ı kullanmak ise bu hizmet bugün eksiksiz 
ve kusursuz olarak ifa edilmektedir. Daha birkaç gün evvel cereyan eden belediye 
seçimlerinde bu tarzı faaliyetin tezahürlerine $ahit olduk.

RE"S — Ali Bey müddetiniz tamam olmu$tur.
OSMAN AL"$"RO%LU (Devamla) — Yarım sayfa kaldı. Müsaade edin de bi-

tireyim.

RE"S — Size demin üç dakikanız kaldı%ını söyledim. Nizamname sarihtir. Her 
mebusun nizamname hükümlerini bilmesi gayet tabiidir. Yazınızı bu müddete göre 
ayarlamalıydınız.



OSMAN AL"$"RO%LU (Devamla) — O halde $ifahen konu$aca%ım.

RE"S — Bu i$ pazarlık mevzuu de%ildir.

Buyurun Kenan Akmanlar.

KENAN AKMANLAR (Antalya) — Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$vekilimi-
zin çok güzel izahından sonra burada konu$mak bilhassa muvafakate mensup bir 
milletvekili için hakikaten mü$kül oldu%unu biliyorum. Bununla beraber konu$ma-
mı yarıdan fazla taksir ederek yalnız bir mevzua temas etmeme müsaadenizi rica 
edece%im. Gayet kısa kesece%im, bundan emin olabilirsiniz.

#unu söylemek istiyorum arkada$lar:

!smet Pa$a Hazretlerinin buradaki ifadelerinden anladı%ıma göre; bizim ne 
malî ne de iktisadi politikamızı anlamamaktadırlar. Üzerine e%ilip kaldıkları artık 
çoktan beri terk edilmi$ klâsik nazariyelerden aldıkları ilhamlarla yazan, konu$an 
bu zatın memleketimize gelip bizi Park Otelden veya Hilton’dan tema$a eden ya-
bancı mütehassıslar kadar içtimai ve iktisadi bünyemizi bilmemekte olduklarını 
söylemekte hata, olmaz. Bir enflâsyondur, tutturmu$lardır. Emisyon miktarına ba-
karak enflâsyon vardır, demenin kolaylı%ı içindedirler. Beri tarafta millî istihsalin, 
millî gelirin kredi ve mevduat hacimlerinin iç ve dı$ ticaretin nereden nereye geldi%i 
zahmet edilip tetkik olunmuyor.

Be$ seneden beri Bütçe Komisyonunda Maliye ve !ktisat vekâletlerinin rapor-
törlü%ünü yapan bir arkada$ınızım. Be$ bütçe içinde bu vekâletlerin takip ettikleri 
politikalara ait yazdı%ım raporlar Meclis, Umumi Heyetine arz olunmu$ ve bütçe 
kanunu müzakerelerinin zabıtlarına geçmi$tir.

Bugün paranın iktisadi hayattaki rolüne ve faiz ve ücretler üzerindeki tesirle-
rine dair yapılan ara$tırmalar bütün klâsik ananeleri temelinden sarsacak bir ne-
ticeye varmı$ bulunuyor. !ktisadi buhranların kifayetli olan bir seviyede tekarrür 
ettirilecek olan bir nevi murakabeli enflâsyon usulü ile sona erdirilece%i ise ispat 
dahi edilmi$ bir hakikattir. Bu hakikati 1955 Maliye Vekâleti Bütçe raporunda $öyle 
kaydetmi$tim:

“!$te arkada$larım, hükümetin Türk milletini refaha kavu$turacak tesislere de-
vam olunaca%ı hakkındaki beyanatın ve bu beyanatın istinat etti%i malî ve iktisadi 
politikaya devam olunaca%ı hakkındaki teminatını bu bakımdan yerinde bulma-
mak mümkün de%ildir.”.

Arkada$larım; bugün içinde ya$anılan $artların a%ır oldu%unu kabul etmek 
lâzımdır. Vatanımız ba$tanba$a teçhiz edilmektedir. !stihsale matuf olan bu yatı-
rımların birer i$letme haline inkılâp edece%i günlere intizaren birtakım tedbirlerin 
alınması lâzım gelmektedir. Piyasada en çok darlı%ı çekilen bazı istihlâk maddeleri-
ni tedarik ve tevzi etmekten daha çok haksız fiyat tereffülerine meydan vermemek 
kolay bir i$ olmayacaktır kanaatindeyim.

Fiyat murakabesi ve tevzi sistemi, !kinci Cihan Harbi içinde tecrübe edilmi$-
tir. Bugün dahi mer’i olan müeyyidelerle bu i$lerin yürütülemeyece%ini bilmek 



lâzımdır. Hele !kinci Cihan Harbinde tatbikat yapmı$ te$kilât ve elemanlarla bu 
i$lerin aksamadan yürütülebilmesi asla mümkün de%ildir. Halbuki bu mevzular-
da hükümetimizin muvaffak olması, millî menfaatlerimiz bakımından mutlaka 
lâzımdır arkada$lar. Onun içindir ki, hükümetin alaca%ı tedbirlerin isabetini temin 
hususunda büyük bir titizlik istemekte kendimizi haklı buluyoruz. Bilhassa !ktisat 
ve Ticaret Vekâleti bugünün icaplarına göre yeniden te$kilatlandırılmalıdır.

Muhterem arkada$larım; sözlerimi bitirmeden $u ispat hakkına temas etme-
me müsaadelerinizi rica ederim. (Soldan, Vazgeç sesleri) Ben hukukçu de%ilim. Fakat 
ara$tırdım, hukukçulara sordum, ispat hakkı diye bana dünya hukuk literatüründe 
bir tâbir olmadı%ını söylediler. Yalnız “tahallüs beyyinesi” diye tercüme edebilece-
%imiz “Le preuve de libertoir” tâbirinin mevcut oldu%unu bildirdiler. Bu tehallüs 
beyyinesi, $ahsa, $eref ve namuslara isnat ve iftira yok... Bunlar do%rudan do%ruya 
memnu. Yalnız âmme hizmetlerine taallûk eden hususlarda tehallüs beyyinesi var. 
Yani bir gazeteci âmme hizmetlerinden ötürü isnatta bulundu mu hâkim ona bir 
külfet tahmil ediyor. !ddia ve isnadını ispata davet ediyor.

Arkada$lar, vakit geçmi$tir. Müsaade ederseniz sözlerimi burada bitiriyorum.

RE"S — Hikmet Bayur.

(Kifayet takrirleri var, Reis Bey, reye koyunuz, sesleri)

RE"S — Peki efendim muttali olduk koyaca%ız. Buyurun Hikmet Bayur…

H"KMET BAYUR (Manisa) — Sayın arkada$lar, önce ekonomik durum üze-
rinde duraca%ım. Çünkü buhran oradan çıktı.

Hakikaten son be$ yıl içinde yurdumuzda büyük i$ler görülmü$tür. Ancak tat-
bik edilen usulleri yenilemezsek bir tıkanıklık olacaktır, nitekim olmaya ba$lamı$-
tır. Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Programda bazı yenilikler vardır. Fakat bun-
lar köksel de%ildir. Ve hâsıl olmaya ba$layan tıkanıklı%ı giderecek durumda de%ildir.

20’nci 100 yıla ayak uydurmak için yatırımları kısmak de%il, ço%altmak lâzımdır. 
(Soldan, bravo sesleri) ço%altmak için de yeni yeni usullere ba$vurmak lâzımıdır..

Ba$bakan geçmi$e ait birçok $eyler hatırlattı. Bunları birer birer ele alalım. Ba$-
bakan yerinde olarak zirai kalkınmadan bahsetti. Büyük bir gerçektir, ama bugünkü 
durum nedir? Zirai kalkınmanın temelleri arasında bu%day fiyatının yükseltilmesi 
gelir. Böylelikle köylümüzün en büyük kısmının daha müreffeh bir hayata kavu$-
turulması i$i sa%lanılmı$tır. Ama bugün $ehir malı olan kuma$, ayakkabı ve saire 
o kadar yükselmi$tir ki, köylünün temin etti%i kazanç zarara münkalibolmu$tur. 
(%"itemiyoruz sesleri)

RE"S — !$itilmedi%i söyleniyor, biraz daha mikrofona yakla$ınız.

H"KMET BAYUR (Devamla) — #imdi buna ra%men köylü içinde ihracat malı 
yeti$tiren müstahsili ele alalım. !hracatçı olarak çalı$an müstahsil malını dı$ piya-
saya dolar üzerinden satar. Ama kendisine parası resmî fiyat üzerinden ve Türk pa-
rası olarak ödenir. Ama müstahsil ne alırsa doların resmî fiyatından alamaz. Çünkü 



memlekette her $ey pahalıla$mı$tır. Dolayısıyla ihracat için çalı$an müstahsil pa-
mukçu diyelim; üzümcü diyelim, tütüncü diyelim, ya%lı tohumcu diyelim, bütün 
bunlar aldıkları malları yüksek fiyatla alırlar, fakat mahsullerini sattıkları zaman 
cihan piyasasına dolar fiyatına satarlarsa da kendilerine verilen Türk parası resmî 
kur üzerindendir. Binaenaleyh 280 den malı satar dolar 8-10 lira imi$ gibi içerde 
malı, yedek parçayı, ilâcı ve saireyi alır. Bunların çaresi bulunmadıkça eskiden yap-
tı%ımız kalkınma üzerinde ısrar etmek, bunu ileri sürmek yanlı$tır, siyasada min-
net beklemenin mânası yoktur. Halk o zaman müte$ekkir kalmı$tı, Demokrat Par-
tiye bize iyilik ettiniz, diyordu. Bu sefer zararını görünce kızıyor. Bu böyle devam 
edecek olursa sonu ne olacak bilinmez.

Hükümete dostluk, keyfiyeti ihtar etmektir, çarelerini aramasını söylemektir.

Müstakar fiyattan bahsetmi$tir, bir zaman do%ru idi, fakat bugün müstakar 
fiyat var denebilir mi? Bunun çareleri bulunmalıdır.

Ba$bakan özel te$ebbüsten bahsetti, özel te$ebbüsü Demokrat Parti te$vik et-
mi$ti, onu ileri götürmü$tü, ama son bir iki yılda özel te$ebbüs felce u%ramak yo-
lundadır. Niçin? Çünkü hiç kimse yeni fabrika açmak için para toplamıyor, imkân 
bulamıyor vesaire. Neden bulamıyor? Ne vakit transfer yapılacak? Mal gelecek mi, 
gelmeyecek mi? Bilmiyor. Bu muamma halinde $irket kuracaksınız, para yatıracak-
sınız, ondan sonra transfer için müracaat edeceksiniz. Bu nasıl olacak, kimse bilmi-
yor. Binaenaleyh, özel te$ebbüs felce do%ru gidiyor.

Sonra, fabrika açacaksınız, hammadde bulabilecek misiniz, bulamayacak mı-
sınız? Yedek parça bulabilecek misiniz, bulamayacak mısınız? Ne oluyor o vakit 
sermaye? Vurguna gidiyor, bir misalini ileride arz edece%im yahut arsaya gidiyor. 
Ne yapalım diyor, adam. Fabrika kurayım mı, kurmayayım mı? !$letemem diyor, 
arsa alırım, altın alırım, diyor ve saire. Dolayısıyla ekonomik $artlar gitgide zararlı 
biçimde i$lemeye ba$lamı$tır.

Ba$bakan yine sermaye terakümünden, istihsalin artmasından bahsettiler. 
Son haftaların bir olayını anlatayım: Bu yaz pamuk müstahsili, Ege’de 320-330 ku-
ru$tan çekirdeksiz pamu%unu sattı. Hemen bütün pamuk mahsulü tüccar eline ge-
çince ve artık müstahsilin elinde hemen hiç kalmayınca, bundan bir, iki hafta evvel, 
pamu%un kilosu 380-390 kuru$a çıkmı$tır. Yani tüccar elinde toplandı mı derhal 
fiyatı fırlatıyorlar.

#imdi dü$ünün, sermayesi olan bir adam niçin gitsin tarlada çalı$sın, istihsal 
etsin, yeti$tirsin, 300 bin liraya pamuk alır, bir ayda 60 bin lira kazanır. Bundan 
sonra aynı sermayeyi tütüne ba%lar, bir, iki hafta içinde 50-100 bin lira kazanır ve 
saire. Binaenaleyh bu sözlerimle $unu söylemek istiyorum, bugünkü $artlara göre 
sermayenin istihsale akmasını beklemek yanlı$tır.

Yine Ba$bakan yatırımların millî gelirimizle mütenasip olması üzerinde dur-
dular.

Arkada$lar, bunun böyle olması için bazı kısıntılar olması lâzımdır. Bu kısıntı 
idari masraflardan mı yapılacaktır, ordudan mı, yatırımdan mı yapılacaktır? #imdi 



ileri sürülen sözlere bakıyorum, memlekette, burada, hattâ iktidar partili arkada$-
larım arasında, yatırımlar bize a%ır geliyor, bundan kısmak lâzımdır diyenler çok-
tur. Muhalefet de tamamıyla bunları söylüyor.

Özel olarak Ba$bakanın dedi%i gibi muazzam sonuçlar alındı. Ama do%rusu 
istenirse tıkanıklı%a do%ru da gidildi. Bu hal bazı eksik tedbirlerden ve daha çok 
da tedbirleri zamanın gidi$ine göre de%i$tirmemekten hâsıl oluyor. Hâlbuki böyle 
eksik tedbirlerle davranıldı mıydı do%ru yolda gidildi%i halde o yoldan vazgeçmek 
mecburiyeti hâsıl olabilir. Bu ise bir felâkettir.

Keza Ba$bakan hamle yaparken sıkıntı çekmek zaruretinden bahsetti. Bu genel 
olarak do%rudur. Ama bugün çekilen yalnız sıkıntı de%ildir. Yani, ya$ayı$ sıkıntısı 
de%ildir, özel te$ebbüs kırılıyor, dolayısıyla yeni hamleler yalnız Devlet müessese-
lerine münhasır kalıyor. Hâlbuki biriken servetler istihsale yönelse muazzam i$ler 
görülebilir. Bu olmuyor. Binaenaleyh sıkıntı istihsal üzerinde müessirdir. Yalnız 
ya$ayı$ üzerinde de%ildir. Demin dedi%im gibi, biriken sermaye vurguna, arsaya, 
altına akıyor. #unu da söyleyeyim ki, sıkıntının bir kısım yatırımdan do%uyor, öbür 
kısmı ise vurgundan do%uyor. Bunu görmek için ekonomik hamlelerin parasının 
nerelerden geldi%i göz önüne getirmeliyiz. Bu ekonomik hamlelerin parası evvelâ 
vergilerden çıkıyor, yani Devlet bütçesinden, $u bütçeden, bu bütçeden, ikincisi pa-
ranın de%erinin dü$mesi ile tasarruf yapanlardan çıkıyor. Para biriktirenin parası-
nın bir kısmı elinden âdeta alınıyor ve memleket kalkınması için harcanıyor. Ancak 
genel menfaate ait bir i$ için bir zümreyi zarara sokmak haksızlıktır.

Ekonomik hamle için harcanan paranın bir üçüncü kısmı da ihracat malı ye-
ti$tiren müstahsilden çıkıyor. O, malını satıyor doları 280 den alıyor. Fakat o aldı%ı 
malları dolar 8-10 liradan imi$ gibi satın alıyor. Bu üç ekonomik sebepten birincisi 
tabiîdir. !kincisi ile üçüncüsünün elden geldi%i kadar önlenmesi $arttır. E%er ham-
lelerin devam etmesi isteniyorsa.

Demin paranın de%eri dü$üyor dedim.

Paranın de%eri hem mala nispeten, hattâ Hükümetin imal etti%i mala nispeten 
dü$üyor, hem altına göre dü$üyor, hem de umumiyetle dü$üyor, dövizlere göre dü-
$üyor. Haydi bunlar kaçak diyelim. Fakat hep dü$üyor. Bu dü$ü$ten kimler istifade 
ediyor. Hükümette dedi%im gibi istifade ediyor fakat daha fazla vurguncular fayda-
lanıyor. Keza ihracat mahsullerinden hâsıl olan paranın bir kısmı yalnız müstahsile 
veriliyor, ba$ka kısmını da Hükümet yatırımlara harcıyor. Fakat müstahsilden kesi-
len bir paradan en çok faydalanan ithalât tüccarıdır. O Hükümetten doları 280 den 
alıyor getirtti%i malı bize pahalı intikal ettiriyor. Hepiniz bilirsiniz, pek az ithalât 
tüccarı vardır ki doları 280 den almı$ gibi mal satar. Üç yıl evvel satılan mal bin lira 
ise bugün üç bin lirayadır. Binaenaleyh ihracat malı yeti$tiren müstahsilden alınan 
para ihtikârcıya verilmektedir.

Ekonomik geli$meyi ve hattâ ya$ayı$ı kısacak $eyler üzerinde görünüyor. Fab-
rikaların ham maddesi, yedek parça, nal, mıh gibi $eyler yok. Bu sıkıntı her türlü 
geçim e$yasında da görülüyor.



Bir iki nokta daha var ki, bunlar üzerinde durmak lâzımdır, ilâç sıkıntısı, yok-
lu%u mevcuttur. Kimsenin üzerinde durmadı%ı bir sıkıntı daha var. Kitap. Dünya-
nın her hangi bir yerindeki ilmî bir hareketi, son ne$riyatı takip etmek güç, hattâ 
imkânsız olmu$tur. Ben gidiyorum, bir kitapçıya elli lira para veriyorum, bana $u 
kitabı getirtin diyorum, getirtemiyor. Benim imkânlarım vardır belki Maliye Veki-
line giderim elli liralık döviz temin ederim, kitabı getirtebilirim, fakat bu herkesin 
yapaca%ı ve herkes için mümkün olacak bir keyfiyet de%ildir. Hâlbuki kitap esastır. 
Medeniyetin gidi$ine ayak uydurabilmek için kitap lâzımdır. Bilirsiniz ki, Osmanlı 
Devleti sıkı bir taassup yüzünden birkaç yüz yıl memlekete Avrupa’dan kitap sok-
madı, medeniyetin gidi$ini takip edemedik. Bir padi$ah zamanında onun vehmi 
yüzünden de takip edilmemi$tir, çünkü kitap sokulmamı$tır. #imdi döviz sıkıntısı 
yüzünden sokulamıyor. Bu acı bir $eydir.

Ba$vekilin ordu hakkındaki sözlerine geliyorum, isterseniz aynen okuyayım:

“Memnuniyetle beyan edelim ki, memleketimizin içtimai ve iktisadi istikbalini 
in$aya masruf olarak bugüne kadar ele alınmı$ bütün yatırımlarımızın aksamadan 
tamamlanması teminat altındadır. Böylece hem milletçe nispî bir refah seviyesine 
bir an evvel ula$mamız, hem de mevcudiyetimizi muhafaza ve dâhil bulundu%u-
muz müdafaa camiasına kar$ı da taahhütlerimizi yerine getirmeyi mümkün kılacak 
modern bir orduya kendi imkân ve kaynaklarımıza dayanarak sahip olabilmek gibi 
milletçe en büyük bir bahtiyarlık te$kil edecek mukaddes bir gayeyi elde etmemiz 
tahakkuk yolunda bulunuyoruz”

Programın ekonomik parçası yerindedir, büyük hamleler yapıyoruz. Ama ordu-
ya ait kısmı yersiz bir iddiadır.

Modern ordu neye dayanır? Her $eyden önce a%ır sanayiye dayanır. Bugünkü 
yatırımların hiç birisi a%ır sanayi geli$tirecek esaslı bir hamle yaptıracak özde de-
%ildir.

Bazı istisnalar var; onları da söyleyece%im. A%ır sanayi demire, kömüre, ener-
jiye dayanır. Demirde, kömürde hamle yoktur. Enerjide vardır. Demir ve kömürde 
hamle olmadıkça enerji bo$a i$leyecektir. Bugünkü yatırımların sonuçlarının alın-
ması, bize her bakımdan kendi kaynaklarımıza dayanan modern bir orduyu ya$at-
ma imkânını vermeyecektir. !leride bunu yapabiliriz. Fakat bugünden bu $ekilde 
beyanda bulunmak do%ru de%ildir.

Sonra; yatırımların fazla oldu%una dair propaganda memlekette i$itiliyor ve 
yer tutuyor. Buna da göz yumamayız. Esasen a%ır sanayi olmadıkça sanayile$iyo-
ruz tâbirini kullanmak dahi caiz de%ildir. #eker, çimento, $u, bu yalnızca sömürge 
ekonomisi durumundan kurtulma hamleleridir. Yurda lâzım olan asıl sanayi a%ır 
sanayidir, her $eyin temeli odur ve büyük servet getiren ve kazanç getiren de o dur. 
#imdi orduyu böylece ele alınca $u mü$ahedede bulunmaktan kendimi alamayaca-
%ım bizim ordumuz Fransa’nın Beyaz Ordusundan daha kalabalıktır. Almanya’nın 
tasavvur edilen ordusundan daha kalabalıktır. Fransa’nın beyaz nüfusu bizimkinin 
iki misline yakındır. Almanya’nın ki bizimkinin iki mislinden fazladır. Bunların ser-



vetleri bizimki ile ölçülmeyecek kadar büyüktür. 20 - 30 mislinden fazladır. #imdi 
bir örnek alalım; çelik istihsalimiz 10 bin ton civarındadır. Fransa’nın 10 milyon 
tondur. Bin mislidir. Almanya’nınki bundan da fazladır. Bizim bu seneki kömür is-
tihsalimiz, ben pekiyi bilmiyorum ama 4-5 milyon tondur. Almanya’nın 200 mil-
yondur. Elli mislidir. Dolayısıyla bugünkü vaziyette bazı $eyler dü$ünmek lâzım. 
Sonra askerî bütçe nispeti de çok bir $ey ifade etmez. Denilebilir ki, falanca devletin 
askerî bütçe nispeti bizimkinden yüksektir. Bu belki olabilir ama onlar çok zengin 
devlettir paldan verir biz candan veriyoruz. Sonra öyle devletler vardır ki, onlarda 
devlet yatırımı yok gibidir.

Biz 300 milyon kredi istedi%imiz zaman buna kar$ı dı$arıdan bir sürü tenkit 
ve bir miktar da tersleme ile kar$ıla$tık. Ama bu tenkiti yapanlar arasında, aya%ını-
zı yorganınıza göre uzatınız dedikleri vakit bunu orduya’ da te$mil etmiyorlar. Bu 
hayret edilecek bir $eydir. Amerikalı mütehassıslar $u sanayi kurmayın, bunu yap-
mayın fazla masraf ediyorsunuz diyorlar ama demiyor ki, Almanya’dan, Fransa’dan 
fazla ordu besliyorsunuz bu nenize gerek. Bunu söyleyene ben rastlamadım. Hü-
kümet rastlamı$ ise bize bildirir, elbette. Esasen ordumuz kendi kaynaklarımıza 
dayanmadı%ı içindir ki, Milletlerarası toplantılarda, dünyanın genel siyasetini tes-
pit eden toplantılarda, Ba%dat Paktı müstesna bizim sözümüz duyulmamaktadır. 
Biz bu orduyu kendi kaynaklarımızla ayakta tutabilecek büyük devletlerden biri 
oluruz. Yakın bir âtide bunu da ayakta tutacak durumda olamayaca%ız. Halbuki 
biz ne hizmetler görüyoruz! Medeniyet ve hürriyet dünyası lehinde komünizme 
Akdeniz yolunu kapıyoruz. Yani komünizmin Afrika’ya do%rudan do%ruya nüfuz 
etmesini önlüyoruz. Biz komünizme Süvey$ yolunu kapıyoruz, biz komünizme 
Arap memleketlerindeki petrol yollarını kapıyoruz. Bu petrollerin maddi de%eri kaç 
300 milyon, kaç 300 milyar, kaç 300 trilyonu bulmaktadır. E%er bu Arap petrolleri 
komünist dünyasının eline geçerse bugünkü denklik bozulabilir. Çünkü komünist 
dünyasını en çok dü$ündüren, hareketlerini durduran akaryakıt darlı%ıdır. Arap 
petrolleri onun bu endi$esini bertaraf edecektir. Fakat biz mâni oluyoruz. Bunu biz 
yapıyoruz.

#imdi bir de $u nokta üzerinde duralım. Bize bir saldırı olursa, yani komünist 
dünyası bize bir saldırırsa bu, onun genel sava$ı göze alması demektir. Yani komü-
nist dünyası bizimle ba$ ba$a kalamaz. Çünkü NATO’ya ba%lıyız. Sonra $unu bilme-
liyiz ki, milletlerarası mukaveleler kar$ılıklı menfaatlerin devam etti%i müddetçe 
fiilen devam ederler. Tarihte bu böyle olmu$tur. Fakat ben daha çok bunu iyi bil-
memiz için söylüyorum. Lehistan’ın durumu bunun en yeni örne%idir. Biz bunları 
iyi bilmeliyiz, bugün bizi hem ahten hem de alâkaları, yani devam eden menfaatleri 
için tutarlar. Dolayısıyla bir sava$ta bizi yalnız ba$ımıza bırakmazlar. Fakat $unu 
da görüyoruz ki, komünist dünyası sava$ı göze alamıyor. Yava$ yava$ kemirmeler, 
so%uk sava$ veyahut da Kore vari, Hindiçin’i vari hareketlerle her tarafı sarmaya 
çalı$ıyor ve kısmen de muvaffak oluyor.

Türk Ordusunun asıl görevi ve bugün kendisine verilen önem $undandır. E%er 
Orta - Do%u ülkelerinin birinde Kore vari bir hareket olursa, yani büyük bir komü-



nist devlet kendisini do%rudan do%ruya ortaya atmadan ve kendisine kar$ı taarru-
zu mucip bir hal yaratmadan böyle bir $ey yapmaya kalkarsa el altında kuvvetli bir 
ordunun bulundu%u bilinmektedir. Bu ordu durdukça böyle bir harekete cesaret 
edemez. Binaenaleyh biz bugün asıl bu büyük menfaati kendi menfaatimizle bera-
ber koruyoruz. Ama $u da var ki, bunu yaparken genel bakımdan genel bütçemizin 
ancak onda biri nispetinde bir yardım görüyoruz. A$a%ı yukarı yüz milyon dolar 
300 milyon lira, yani 1/10 demektir.

Ama buna mukabil bütün imkânlarımızı buraya sarf ediyoruz. Kendi zayıf eko-
nomik kaynaklarımızla bu i$i yapıyoruz. Bu büyük bir fedakârlıktır. Fakat bunu yap-
mamıza, ra%men yine biz minnettar sayılıyoruz! Hâlbuki minnettar olması gereken 
biz de%iliz. Esasen silâh yardımı herkesi yapılıyor, Fransa’ya, Almanya’ya da yapı-
lıyor. Hattâ Fransa, Fas ve Cezayir seferlerine giri$ince Amerika benim silâhlarımı 
kullanamazsın demi$ ve Araplara kar$ı Fransa eski silâhlarını kullanmı$tır.

Sonra, her yıl bu zayıf yardımın kesilmesi ihtimali bize hatırlatılıyor. Biz bu 
yardımı her yıl kesebiliriz, deniyor. Biz $imdi $unu seçmek mecburiyetindeyiz; ya 
kendi imkânlarımıza dayanarak bir orduyu ayakta tutaca%ız ve ancak o zaman tam 
ba%ımsız olaca%ız.

Tabiî bunu derken atomu vesaireyi kastetmiyorum, onu pek az devletler ya-
pıyor. Top, tüfek, tank, uçak, cephane, kamyon, otomobil vesaireyi kastediyorum. 
Yahut da yabancı yardıma dayanarak büyük bir ordu besleyece%iz ve daima böyle sı-
kıntı içinde kalaca%ız. E%er ilk $ıkkı, yani kendi kaynaklarımıza dayanarak kuvvetli 
bir orduyu ayakta tutmak istiyorsak $u iki yönden birini seçmeliyiz, ya ordumuzu 
ekonomik bünyemize göre ayarlamalıyız, yahut dı$ardan hakkımız olan yardımı 
almalıyız, yani en ba$ta Türkiye’de a%ır sanayiin kurulması için uzun vadeli kredi 
temin etmeliyiz. Bu iki $ıktan birini temin etmezsek bugünkü sıkıntılı durum büs-
bütün artar ve daha mü$kül durumlara dü$eriz.

#unu da söyleyeyim, 300 milyon kredi istedik. Bu, ancak bir ba$langıç olabilir. 
Yoksa Türkiye’de adamakıllı a%ır sanayi kurulması i$i 300 milyon dolarla olmaz. 
Ama gördü%ümüz hizmet 300 milyon doları a$ıyor. (Alkı"lar)

Tasavvur edin, Türk ordusu olmasa Orta -Do%u’da Kore’vari bir hareket çıksa 
sekiz on Amerikan tümeni gelse, bu kaç yüz milyon dolara mal olur, bu masrafı biz 
yaptırmıyoruz, onlara (Alkı"lar)

RE"S — Müsaade buyurun efendim, bitirsin de sonra alkı$layın. (Gülü"meler, 
alkı"lar)

H"KMET BAYUR (Devamla) — Bakıyorum her iki taraf alkı$lıyor. #imdi her 
iki tarafı da belki kıracak söz söyleyece%im.

Bu 300 milyon dolar i$inde, gerek muhalefetin ve gerekse iktidarın yanlı$ ha-
reketi olmu$tur.

Muhalefet $u yolu tutmu$tur; sizin programınız yoktur, güven vermiyorsunuz. 
Onun için size para vermiyorlar. Bu iddia ile ortaya çıkmı$tır. !ktidar ise Amerikan 



bizden yüz çevirmi$ de%ildir, bizi hâlâ sever, !$te 30 milyon dolar verdi. Bizimle 
ilgisini gösteriyor demi$tir.

#imdi, ba$lıca iki büyük parti bu tarzda konu$ursa kar$ı tarafa gayet aldırı$-
sız davranmak imkânı verilmi$ olur. Partiler söz birli%i ederek bizim hizmetlerimiz 
takdir edilmiyor, bizi sömürüyorsunuz, Türk milletinin bu fakir halini sömürü-
yorsunuz diye söyleselerdi belki Amerikalılar ba$ka türlü davranırlardı. Her dev-
let adamı kendi halkının menfaatini dü$ünür. E%er o devlet adamları bilirlerse ki, 
Türkiye’de muhalefet ve muvafakat her ne olursa olsun kendi dostluklarını aramak-
ta birbirleriyle yarı$ etmektedirler, kendilerine en haksız oldukları yerde hak verir 
gibi davranırlar, niçin, kendi milletini fuzuli yük altına soksunlar. 30 - 40 milyon 
dolarla bizi elde tutuyor ve tutmakta devam edeceklerdir. Bizim dı$ siyaset husu-
sunda muvafakat ve muhalefet görü$leri.. (Alkı"lar) ba$tanba$a de%i$melidir. (Al-
kı"lar, yeter yeter, sesleri)

#imdi arkada$lar, bu bir. !kinci bir nokta var. Mal getirmek için dövize ihtiyaç 
vardır. Döviz elde etmek için de tek bir kaynak vardır. Krediler haricinde çok mal 
ihraç etmek ve dolayısıyla çok mal yeti$tirmektir. Ba$bakanın söyledi%i, fakat ger-
çekle$medi%i gibi sermayenin istihsale akmasını temin etmek lâzımdır. Bugün ihra-
cat malı yeti$tiren müstahsile doların resmî kuru ile fiilî kuru arasında muayyen bir 
ölçüde prim vermek lâzımdır. Ve bu primi cömertçe vermek lâzımdır. Bunu verir ve 
onu kazanaca%ına inandırırsak o vakit ben paramı arsaya yatıraca%ıma meselâ bir 
tütün yeti$tiricisi ortaklı%ına veya kooperatifine yatırır hem kazanır hem de istih-
sali te$vik ve ona yardım etmi$ olurum. E%er bu yapılırsa sıkıntılarımızın ço%u gide-
rilir. Yoksa bugünkü güçlükler artar ve korkarım ki yatırım siyasamızı kısmak veya 
bundan büsbütün vazgeçmek tehlikesiyle kar$ıla$ırız. Bu endi$e bende vardır ve 
gün geçtikçe artmaktadır. Üniversitelerimizde binlerce, on binlerce genç yeti$iyor. 
Bunlar mütemadiyen artmaktadır. Bunlar yatırımların muhtaç oldukları adamlar-
dır. Yatırımları kıstık mıydı aydınlar i$sizli%i ba$ gösterir. Bundan ba$ka da Türk 
milleti uyu$uklu%a kar$ı isyan edebilir.

Hükümetin demokratla$ma yolundaki tedbirlerini tabiî be%eniyoruz. Ve bun-
lar üzerinde bir $ey söylemek için kanunları görmek lâzımdır. Önceden kâfidir, de-
%ildir diye konu$mak mânâsız olur. Yalnız çok iyi olurdu ki Ba$bakan Demokrat 
Parti Kongresinde ispat hakkını biz de getirece%iz dedi%ine göre Meclisin açıldı%ı 
vakit, Kasımın ba$ında ispat hakkı gibi ve daha buna benzer birtakım demokratik 
kanunlar Meclise getirilmi$ bulunsa idi mânevi durum daha ba$ka olurdu. (Alkı"lar, 
gürültüler)

Arkada$lar, Kıbrıs i$inde Ba$vekilin söyledikleri do%rudur. Ancak bu i$, bu 
Mecliste ayrıca müzakere edilmelidir. Bu arada konu$ulması do%ru de%ildir. Yalnız 
$u cihet muhakkaktır ki, bütün menfaatler bir tarafa ve zararlar öbür tarafa yükleti-
lirse dostluk devam edemez. Bunu Yunanlı dostlarımıza duyurmak lâzımdır. Çünkü 
mütemadiyen o kazanıyor, bize verilen hiçbir $ey yok.

#imdi Sıkıyönetim üzerinde birkaç kelime söylemeden geçemeyece%im. Genç-
lik te$kilâtlarının yeniden faaliyete geçmesine meydan vermek faydalı olur.



Burada H.P. lideri birçok tenkitlerde bulundu. Gönül isterdi ki, bu tenkitleri, 
aynı $eyleri daha çok $iddetle yapmamı$ olan birisinden gelsin. (Bravo sesleri) Bunu 
niçin söylüyorum. Bunu kendilerini geçmi$lerinden suçlandırmak için de%il, acaba 
bizlere kanaat gelir mi ki, ıslah olunmu$tur ve tekrar iktidara gelirlerse aynı $eyleri 
yapmayacaktır? Bu kanaat gelmiyor, gelmedi%i için söylüyorum. Ama $imdi de bu 
tarafı kızdıraca%ım. Ne yapalım talihimiz. (Gülü"meler)

H.P. Lideri bir nokta üzerinde durdu ki, bu noktada haklıdır.

Sıkıyönetimin Meclis görü$melerinin gazetelerde yayınlanmasını sınırlan-
dırmı$ olmasıdır. En evvelâ söyleyeyim, kendisi de bunu yapmı$tır. Büyük Harb 
sırasında ajansın vermedi%i Meclis müzakerelerini gazeteler yazamamı$tır. Parti 
müzakere zabıtlarında mevcuttur, Saraço%lu’na bunun mahzurlarını ve tahdidin 
kaldırılmasını söyledim, öyle $ey yoktur, dedi. Sonradan gazetecilerden ö%rendik 
ki, böyle bir emir varmı$. Bu millî hâkimiyete aykırıdır. (Bravo sesleri)

Hiçbir ba$vekil, hiçbir vekil, hiçbir kumandan bunu yapmamalıdır. Burada söy-
lenen sözlerin yayılmasını men etmemelidir. Size bu mevzuda bir örnek vereyim.

Trablusgarp Sava$ı çıktı%ı vakit !stanbul’da örfi idare vardı, örfi idare o zaman-
ki Meclis müzakerelerinin yazılmamasını ileri sürmü$tü. O zamanki, Meclisle bu-
günkü Meclis mukayese edilemez. Bir defa yetki bakımından, O vakit Padi$ahın, 
Âyan’ın, Meclisi Mebusan’ın ayrı ayrı yetkileri vardı. Bugün bütün salâhiyet ve kuv-
vet bu Mecliste toplanmaktadır. Bir ikinci yön de $udur: O vakit Mecliste komiteci 
ta$naklar vardı, ünlü Bulgar, Makedonya komitecileri vardı. Komiteci Rumlar vardı. 
Böyle oldu%u halde bunu o Meclis dahi kabul etmemi$tir ve zabıtların gazetelerde 
çıkması yasa%ının yürütülmesine müsaade etmemi$tir.

Bu bakımdan ben umarım ki bu i$i ba$kanlık divanı ele alacak ve takrire, mü-
zakereye lüzum kalmadan bu i$ halledilecektir. Ba$kanlık Divanımız Osmanlı Mec-
lisinden hafif davranamaz.

Söylemek istedi%im bunlardır.

Bütün bu tenkitlerime ra%men ben, yatırımlarda ısrar yolunda yürüdü%ü için 
Hükümete güvenoyu veriyorum. Rahatsızım. Sonuna kadar kalamam. Ortaya attı-
%ım fikirleri belki Hükümet kar$ılar. Maksadım $udur: Bunları memlekete atılmı$ 
bir tohum olsun diye söyledim.

Avrupalı ve Amerikalı zihniyeti hakkını müdafaa edene ve hakkına sahip olana 
kızmaz. Bilâkis iyi kar$ılar. Bilâkis onlar menfaatlerini korumayanlara, mücadele 
etmeyenlere aldırı$ etmezler.

Belki hükümet fikirlerimi kar$ılar. Ben de bulunamam. Fakat ileride yine gö-
rü$ebiliriz. (Alkı"lar)

RE"S — Efendim; Rıfkı Salim Burçak arkada$ımız, Kasım Küfrevi’nin, ken-
disine sata$tı%ından bahsederek söz istemektedir. Halbuki Riyaset, arkada$ımıza 
sata$ma vâki oldu%u kanaatinde de%ildir. E%er ısrar ederlerse reylerinize müracaat 
edece%im.



Rıfkı Salim Bey; söz istemekte musir misiniz ?

RIFKI SAL"M BURÇAK (Erzurum) — Hayır.

RE"S — Efendim; takrirler var, okutuyorum.

"SMET  "NÖNÜ  (Malatya) — Söz istiyorum.

RE"S — Ne hakkında?

"SMET "NÖNÜ (Malatya) — Ba$bakan benim mütalâalarımı, bizim beyana-
tımızı birçok noktada tenkit etti. Birtakım sualler sordu, mümkün olan yerlerde 
tariz etti. Cevap vermek hakkım oldu%unu zannediyorum.

RE"S — Buyurun, konu$un.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Muhterem arkada$lar, Ba$bakanı dikkatle din-
ledik. Evvelâ iltifatkâr hitap $ekilleri üzerinde kısaca mâruzâtta bulunuyor. !ktisadi 
bozguncular, vatan hainleri ve saire gibi ithamlardan sonra, (Soldan, öyle "ey yok 
sesleri) bir iki aylık, eskiden bahsediyorum, ilk defa olarak kar$ılıklı bu tarzda hi-
taba mâruz kalıyorum. Benim ise Bay Menderes diye söyledi%im sözde esasen bir 
tariz yoktur.

Arkada$lar, Ba$bakan tenkitimizi tahripkâr mahiyette buluyorlar. Ve kendi 
adlarıyla ba$ladık, kendi adlarıyla bitirdik, sonra programları, öteden beri oldu%u 
gibi bu sefer de grupça tasvip olunmu$tur ve millet de zaten seçimlerde kendilerini 
teyit etmi$tir, diyorlar. #ahıslarını tenkit etmemiz çok tabiî kar$ılanmalıdır. Çünkü 
kendisinin tekrar Ba$vekil olarak hükümet kurmasının memleket menfaatlerine 
muvafık olmadı%ı kanaatinde samimiyiz. (O o o sesleri) bu sebeple ona itimat reyi 
vermemenizi temin etmek için gayret ediyoruz. Grupta, yaptıklarının, grup karar-
larına müstenit oldu%umu söylemekte tekrar tekrar ısrar ediyor, bunda haksızdır. 
Kendi gruplarının her meselede, her hâdisede kendisiyle müzakere etti%ini ve onu 
teyit etti%ini bilmiyoruz. Diyeceksiniz ki, bu kendisi ile grup arasında bir münase-
bet meselesidir. Biz niçin karı$ıyoruz? Biz karı$mıyoruz. Fakat mesele o mahiyeti 
almı$tır ki, kendisinin grubu ile münasebeti memleketin umumi idaresini ilgilen-
dirir bir tabiattadır. Bütün mesele $urada, Ba$bakan dü$tükten sonra Demokrat 
Parti de dü$mü$ mü olacak? Hayır, böyle $ey olur mu? Biz Demokrat Partinin bir 
millî te$ekkül olarak itibarının ve $erefinin mahfuz olması kanaatindeyiz. (Soldan, 
gürültüler) Rollerimiz bugün garip olarak kar$ı kar$ıya zıt bir haldedir. !ktisadi çö-
küntüden, demokratik rejimin u%radı%ı bütün zararlardan, 6/7 Eylül hâdisesinden, 
dı$ politikadaki icraatından do%rudan do%ruya Ba$bakan mesuldür.

#imdi grubun kar$ısına geliyor, siz ne dedi iseniz ben onu yaptım, diyor. Hayır, 
böyle $ey olmaz. (Soldan, gürültüler) Bunun âmme menfaatine zararı $undandır, 
söyleyeyim: 6/7 Eylül hâdisesini biz Demokrat Parti Grubuna bula$tırmak iste-
miyoruz. Çünkü Demokrat Parti Grubu bu hâdisenin tatbikinde ve tertibinde te-
mizdir. !li$i%i yoktur. Samimî kanaatimiz budur. Ba$bakan bu hâdiseden haberdar 
oldu%unu söyledi. Kendisi ve belki yakın ideal arkada$ları da haberdardır. Niçin 
grubu da haberdarmı$ gibi mesul tutuyor?



!zmir’deki hâdiseden bahsedece%im:

RE"S — Pa$am siz Demokrat Partinin Grubuna karı$mayın.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Haberiniz var mıydı !zmir’de bu $ekilde bir me-
rasim yapılaca%ından? Haberiniz var mıydı? Yoktu. (Siz i"inize bakın, bizim Grubu 
bırakın sesleri)

Onun için biz nasıl kırmızı rey vereceksek, Demokrat Parti Grubunun da Ba$-
bakana itimat etmemesi lâzımdır. (Gürültüler, biz kabullendik sesleri)

Muhterem arkada$lar, dü$ürülmesi, çekilmesi icabeden bir Ba$bakanı ve Hü-
kümeti tutmakta ısrar etmek zararlıdır. ($iddetli gürültüler) Bu ölçüyü iyi takdir et-
mek lâzımdır. Bütün çeki$melerimiz buradan geliyor. Ba$bakan iktisadi programı 
müdafaa ediyor. Biz söylüyoruz, bizim söylediklerimize ve kıymetli arkada$larımı-
zın çok istifadeli olarak iktisadi ve malî mevzulardaki söylediklerine itiraz ediyor, 
ilânihaye münaka$a eder fakat birbirimizi ikna edemeyiz. Ama mühim olan, iktisa-
di siyasetin tatbikinin verdi%i neticelerdir.

Ben demi$im ki iktisadi kalkınma ve cihazlanma ihtiyacı yüz seneden beri 
malûm idi. Bundan, bugünkü gayretlere kar$ı menfi mâna çıkarıyor. Ben i$in naza-
ri ve amelî tarafını gösterdim. Yüz seneden beri malûm olan $eyi kim temin ederse 
bütün $eref onundur. Hepimiz kanser hastalı%ının tedavisinin bulunmasına taraf-
tarız. Yarın kanser hastalı%ının tedavisi bulunursa bizim buna i$tirake hakkımız 
var mı? Bütün $eref onu bulan adamın, onu tatbik eden adamındır. Yüz seneden 
beri bütün siyasiler ihtiyaçları görmü$ler, kim tatbik ederse bütün te$ekkürler 
onundur. (Gürültüler)

RE"S — Aziz Bey, kar$ılamayın lütfen.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Mesele.. (Gürültüler), öteden beri bilinen ihti-
yaç mahdut vasıtalarla temin edebilmektedir. !yi bir usul bulmaktadır. Münaka$a 
bunun üzerinde. Öyle inanmı$, öyle söylüyor ki takip etti%i usulde hiç $a$madan 
devam edece%i anla$ılıyor. Tekrar edelim; iyi bir usul takip edilmezse hedefe süratle 
varılmaz, hedefe daha geç varılır, münaka$a burada.

Fakat Ba$bakanı bu mevzuda ikna etmeye çalı$mak beyhudedir, böyle bir iddi-
ada de%ilim. (Soldan, Allah Allah sesleri)

AZ"Z ÖZBAY (Urfa) — Gözlü%ünüzü de%i$tirin.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Dı$ politikaya da temas ettiler, sualler sordular, 
kısaca cevap vereyim. Bayrak meselesini izah $ekli çok hazindir. Bu mevzuda elemi-
nizi daha fazla tahrik etmek istemem. (Soldan, gürültüler) Hâdisede, onun icabı ile 
mütenasip olmayacak kadar hadsiz ve haksız bir ölçü kullanılmı$tır. Mesele bura-
dadır, bir. Böyle a%ır bir merasime sebebiyet verecek hâdise niçin çıkarılmı$tır, iki. 
(Soldan yok, yok sesleri)

Pakistan’la Afganistan meselesinin mukayese edilecek yerini görmüyorum. 
Kezalik Kıbrıs meselesi ile 12 ada dâvasının (Soldan, gürültüler)



RE"S — Müsaade buyurun.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Mukayese edilecek bir ciheti de yoktur. (Soldan, 
ma"allah, ma"allah sesleri, gürültüler) Böyle haricî meseleler üzerinde, tahrik etmek 
istedi%i gibi, mücerret mahiyette münaka$alar açılırsa âmme menfaati asıl o zaman 
zarar görür.

Ba%dat Paktının geni$lemesiyle mesuliyetlerimizin geni$ledi%ini söylememi-
zi esasa itiraz $eklinde almı$lardır. Yanlı$tır. Ben açık olarak söyledim ki Ba%dat 
Paktının Pakistan’a kadar geni$lemesinde açık kalmı$ bir yer vardır. Amerika’nın 
bu pakta girmesi meselesi. Memnuniyetle i$itiyoruz ki bu, bir tekâmül takip eder 
görünüyor, evvelâ mü$ahit demi$ler, sonra irtibat olarak gelmi$ler, bir zaman me-
selesi oldu%unu söylediler. Böyle $eyler elbet zaman meselesidir. O zaman gelinceye 
kadar mesele açık kalır. Açık kalan meseleleri söylemek de bizim vazifemizdir. (Sa!-
dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Kezalik Balkan Paktında Yugoslavya’nın askerî mahiyetten çekildi%inin söy-
lendi%ine i$aret ediyoruz. Bunu ne suretle do%ru bulmadılar, anlayamadım. Balkan 
Paktında Yugoslavya’nın i$tiraki için, daima, bu meselenin NATO ile i$tiraki temin 
olunmadıkça açık tarafı kalır, dedik. Paktta bizim tarafın NATO ile taahhütleri ka-
yıt altına alınmı$tır. Yugoslavya NATO’ya dâhil olmadı%ı için askerî ittifakın her iki 
tarafı ile ihtiyaç zamanı i$lemesi NATO devletlerinin bir suretle tasvibine muallâk 
mahiyettedir. Bakınız Yugoslavya NATO ya girmedi. Askerî taahhüt meselesi ba$ka 
bir mahiyet almaktadır. Ba$bakanla bir noktada mutabıkız. Askerî taahhüt olmadı-
%ı halde dahi Yugoslavya’nın dostlu%u sa%lam olursa bizim için de%erlidir, dedim. O 
da askerî pakt olmasa dahi paktın Yugoslavya ile devam etmesini faydalı gördü%ünü 
söyledi, mutabıkız. Yunanistan meselesine gelince: Sözlerimde hiçbir tenakuz yok-
tur. #ikâyetlerim, münasebetlerin bozulmasından $ikâyetlerim var. Bu hususta 30 
senelik tecrübelere ra%men hem bizim politika adamlarımız, hem Yunan politika 
adamları i$i hafif tuttuklarından $üphe edilemez. Ondan sonra arkada$lar, harici 
politika üzerinde arz etti%im malûmatı akıl ö%retmek iddiası olarak kabul edemem. 
Hiçbir iddiamız, hiçbir akıl ö%retmemiz yoktur. Bilâkis haricî politika malûmat al-
maya muhtaç bir mevzudur, diyorum.

#ikâyet etti%im mevzuları tekrar söylüyorum. Haber vermiyor, Meclise haber 
verilmiyor, gazetelere yazdırmıyorsunuz, kitap gelmez, gazete gelmez, nereden ö%-
renece%iz, malûmat sahibi olamayı$ımızdan $ikâyetçiyiz. Bu malûmatı alsak da dı$ 
politika meselelerinde her hangi bir vaziyetin do%ru te$hisi için hükümetin elinde 
bulunabilecek malûmata sahip olmamız lâzımdır. Olmuyoruz, olamayız. Ya lütfe-
decekler siyasi partilerin muhalif ve iktidar partisinin liderlerini ça%ıracaklar, hu-
susi malûmat verecekler, bu da kâfi gelmez. B.M. Meclisine dı$ politika üzerinde 
müzakere fırsatını vereceklerdir. Bunları yapmazlarsa biz nereden malûmat alırız. 
Sonra kendi aklının bildi%ini yapar; dedi%imiz zaman niçin sinirleniyorlar? (Sinir-
lenmedi sesleri)

Tahrikçi, sergüze$tçi politikadan, metottan $ikâyetçiyiz. Ben Ba%dat Paktına 
girdim, NATO ya dâhil oldum, Balkan Paktını yaptım bu mudur tahrikçilik, diyor. 



Münasebeti yok. (Soldan, nedir sesleri) Bu paktlarla beraber oldu%umuzu söylüyoruz. 
Bakın misal de verdim. Açıkça söylüyorum. 24 A%ustosta Yunanistan’la harb eder 
gibi konu$ursun, çalımından geçilmez (Sa!dan, alkı"lar) 15 Eylülde Yunanistan’ın 
aleyhinde kim söz söylerse dilini keserim, dersin. Ondan sonra !zmir’de o elemli 
hâdiseyi yaparsın. !$te bu sergüze$ttir. (Soldan Yok Pa"a yok, sesleri)

Kore’den bahsediyorlar. Diyorlar ki, siz Kore’ye gitmek istemiyordunuz biz git-
tik, $u kadar itibar temin ettik (Soldan yalan mı, sesleri) eski münaka$a, evet Kore’ye 
gittin. !sabet ettin. Ama Büyük Millet Meclisi karar vermeden gittin. Bugün isabet 
edersin, yarın, i$te 6 Eylül hâdisesi olur, ondan sonra ne yapaca%ını bilemezsin. 
Buna sergüze$t derler.

Büyük Millet Meclisinin içinde müzakereyi kabul ediyor musun? Anayasaya 
göre salâhiyetin dâhilinde olmayanları yapmak hususunda musir misin? Emriva-
ki yapıyorsunuz. Büyük Millet Meclisinin salâhiyetlerini ve usullerini tanımadan 
emrivaki yapmak istidadında olması, onun sergüze$t politikasına sürüklenmesine 
ister isteme sebep olur.

#imdi, Demokrat Parti Grubunu müdafaa edece%im. (Soldan: Lüzum yok, sesle-
ri) Bunların hepsini yapacak, ondan sonra Demokrat Parti Grubuna kar$ı, buyurun, 
yaptıklarıma i$tirak edin, diyecek.

Bir hükümet dü$ebilir: Ama bugün iktidarı ekseriyetle elinde bulunduran bir 
siyasi grubu aynı zamanda dü$ürmeyi bir Ba$vekil tasvip etmemelidir. Örfi ida-
re üzerinde söylediklerimizi - arkada$lar, lütfedip dikkatle dinlemenizi istiyorum. 
Alâkanızı celbedecek mahiyettedir - rica ederim. Istırap büyüktür. Binlerce adam, 
insanlık ve hukuk $artlarından mahrumdur. Bugün telgraf aldım. Bize telgraf ge-
liyormu$ diye de söyleniyorlar. Size ne telgraflar geldi%ini bilmiyoruz. Bize gelen-
lerin birçok misli size gelir, elbette. Ama bilmiyoruz. Biz, bize gelen telgrafları size 
haber vermekten ba$ka vasıtaya malik de de%iliz. Analar, aileler ıstırap içindedir. 
Bugün aldı%ım telgraf Hikmet Bil, Orhan Birgit ve sekiz arkada$ının imzasını ta$ı-
yor. Dört aydır hapisteyiz, mahkeme kar$ısına çıkarın bizi, diyorlar. Bundan daha 
masum bir talep olabilir mi? #imdi bunun cevabı: Siz vaktiyle böyle yapmı$tınız, 
olur mu? Vaktiyle böyle yapılmı$ olması bugün binlerce vatanda$ın bu muamele-
ye mâruz kalmasına hak kazandırır mı? (Sa!dan, alkı"lar) (Soldan %tiraf et, sesleri) 
Ben o vaziyetteyim ki 30 sene Ba$vekil olarak Reisicumhur olarak Cumhuriyet Halk 
Partisinin geçirdi%i bütün hükümetlerin hesabını veriyorum. (Sa!dan, bravo sesleri) 
Ba$bakanlar ölmü$, vekiller çekilmi$. Bir lâf a%zımdan i$ittiniz mi ki: Canım bana 
ne soruyorsunuz onun ba$vekili var, vekili var, diye. (Sa!dan, sürekli alkı"lar, bravo 
sesleri) bana soruyorsunuz ben cevap veriyorum, insaf edin, mukayese edin. Ba$-
bakan Hükümet olarak, 15-16 ki$i mü$terek bir program takip ediyorlar, bir gün 
grubun kar$ısına geçiyor: Bunlar takip ediyorlar, bunların hepsi hatalıdır, ben do%-
ru yaptım, diyor. (Sa!dan, alkı"lar) olur mu bu? #imdi örfi idarenin i$ine geliyorum.

Arkada$lar, 12 Eylülde Büyük Mecliste hepimiz elemimizi ifade ettik. Ben de 
dedim ki meydana çıkacak hakikatlerin Büyük Meclisi ve Büyük milletimizi hakkıy-



la aydınlatmasını örfi idareden mesul olan $erefli askerlerden kesin olarak bekleriz. 
Hakikatleri, ne kadar acı ve ne kadar utandırıcı olsa bile oldu%u gibi göstermek, 
büyük milletimize kar$ı temize çıkmanın tek çaresidir. #erefli askerlerin yapaca%ı 
budur. Evet, hakikatler ne kadar acı, ne kadar utandırıcı olsa bile onun meydana 
çıkması, temize çıkmanın tek yoludur.

Ba$bakanla burada ayrılıyoruz, kati olarak ayrılıyoruz. Ba$bakan, yarü a%ya-
rın itham etmeye hevesli oldu%u bir zamanda biz de kendilerini itham ediyoruz 
diye imâ yoluyla $ikâyet ediyor. #ikâyet etmeye hakkı yoktur. 6/7 Eylül hâdisesinin 
hakikatinin serd edilmesini asla kabul meyiz. Bu hakikatler meydana çıkacaktır. 
Hükümetten mesul olanlar bulunabilir. Onların mesuliyeti Demokrat Partiye bu-
la$mamalıdır. (Gürültüler, bizim parti ile me"gul olma sesleri, soldan) bu bir millî mü-
essesedir. Hâdise Demokrat Partiye bula$mamalıdır. Büyük Millet Meclisine bula$-
mamalıdır. Bu vakalarda hatalı olanlar çekilir, mahkemeye verilirler. Ama millet 
mahkûm edilemez. (Sa!dan, alkı"lar)

Muhterem arkada$lar, 6-7 Eylül hadisesindeki mesuliyet unutulacak ve üzerin-
de durulmayacak bir mesele de%ildir.

Bir Hükümet olarak vatanda$ın ve memleketimizde sakin yabancıların emni-
yeti korunmamı$tır. !fadelerine göre de haberleri varmı$. Dedikodulardan bahset-
miyorum. Söylenenlerin hududu yoktur. !ddiamız da yoktur. Ama $ayiaları oldu%u 
gibi size söylemeye mecburum. !nsaf ediniz, bu kadar vahim hâdiseler olur da bi-
rinci derecede mesul olan !stanbul ve !zmir valisi yerinde kalırsa bunu Hükümet 
nasıl izah edebilir? Bu zatların hiçbir kusuru yokmu$ da hâdise neden olmu$tur. 
Bunun izahı lâzımdır. !$itti%imiz ve burada serd etti%imiz ihtimalleri siyasi olarak 
burada reddetmenin, tekzip etmenin hiçbir hukuki kıymeti foktur. Ortada büyük 
bir felâket vardır. Bunun hukuki yollardan tahkiki neticesini almak lâzımdır. Ba$-
bakan gelse idi, i$te örfî idarenin 3 aylık tahkikatının neticesi budur, böyle hazır-
lanmı$, $öyle olmu$... Kabul ederdik veya etmezdik. Ama muhakeme yürütmek için 
bir mesnet bulurduk. Bu hâdisede mesuliyetini siyasi mahiyette olarak, reddediyor. 
Bu hususta kendisiyle münaka$a etmenin faydası da, lüzumu da yoktur. (Kâfi, kâfi 
sesleri) Demokrat Parti Grubu... (Ooo sesleri, "iddetli ve sürekli gürültüler)

Demokrat Parti Grubu yarım saat sonra... ($iddetli gürültüler, masalara vurma-
lar)

OSMAN KAVRAKO%LU (Trabzon) — Pa$a bir parti grubunun i$lerine ka-
rı$ma.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Ne kadar gürültü ederseniz ediniz, bu cümleyi 
söylemeye mecburum, yarım saat sonra (Gürültüler) Ba$vekil Adnan Menderes’in 
mesuliyetlerine, veballerine i$tirak etmek lâzım olup olmadı%ını reyi ile göstere-
cektir. Tarih önünde Adnan Menderes’in bu meselelerdeki veballerine i$tirakinizi 
tescil etmeyiniz..

RE"S — Pa$a siz ona karı$mayınız, kendi verdi%iniz kararda sabit kalın, rica 
ederim, sadede gelin. (Gürültüler)



"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Haricî meselelerde, rejim meselelerinde Ba$ve-
kile buradan ne sorduksa hiçbirini cevaplandırmadı, ısrar etmenin faydası da yok-
tur, ısrar etmeyece%im.

Bütün anlattıklarını dinledikten sonra, ne iktisadi meselede, bir ümide kapıl-
dık, ne de rejim meselelerinde vâdettiklerinin ciddî bir temele dayandı%ına kani 
olduk. Hiçbirinde gerçek bir arzu ve kararı yoktur. Binaenaleyh rejim meselesinde 
onun hareketine kar$ı, idealistlerin, yani iktidar partisinde, muhalefet partisinde 
ve ba%ımsız bulunan milletvekillerinin ve bütün millet aydınlarının kendisi ile mü-
cadelesi mukadderdir, devam edecektir.

OSMAN KAVRAKO%LU (Rize) — Hodri meydan.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Sayın Ba$bakan emin olsun, müsterih olsun, 
haksız yolda ve mücadelede muvaffak olamayacak ve arzu etti%i rejimi kuramaya-
caktır. (Sa!dan, alkı"lar)

RE"S — Efendim, kifayet takrirleri okundu. Reylerinize arz ediyorum. Kifaye-
ti müzakere takrirlerini kabul edenler lütfen i$aret versinler... Kabul etmeyenler... 
Kifayet takrirleri kabul edilmi$tir.

(Bu esnada riyasete Meclis Reisi Refik Koraltan geçti)

RE"S — Arkada$lar, bir takrir var. Bu takrirde Meclis müzakerelerinin gaze-
telerde inti$arı temenni ediliyor. Anayasanın bu husustaki hükmünü okuyorum:

“Madde 20. — Meclis müzakeratı alenidir ve harfiyen ne$rolunur.”

12 Eylüldeki toplantımızda da riyaset makamı bunu böyle dü$ünmü$ ve o gün-
den bugüne kadar ne$riyat devam edegelmi$tir. Bu sarahata göre takriri reye koy-
maya dahi lüzum yoktur. (Soldan, bravo sesleri)

#imdi, arkada$lar; müzakereler bitti%ine göre !cra Vekilleri Heyetine verilecek 
itimat reyleri için sepetleri koyuyoruz, lütfen reylerinizi istimal buyuracaksınız.

(Reylerin sepete atılması sırasını tespit için kur’a çekildi)

RE"S — Afyon’dan ba$layarak isimleri okutuyorum, yalnız reyleri istimal bu-
yuran arkada$lar lütfen tekrar yerlerini alsınlar.

(Afyon Karahisar’dan ba$lanarak reyler toplandı)

RE"S — Efendim, reylerini kullanmayan arkada$lar varsa buyursunlar.

Rey toplama muamelesi bitmi$tir, efendim.

Reye i$tirak eden arkada$ların sayısı 456’dır. Kabul, 398 dir. (Sürekli alkı"lar) 
Ret 58’dir. 398 reyle kabineye itimat beyan edilmi$tir.

Ba$vekil Adnan Menderes, buyurunuz.

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Çok muhterem arkada$la-
rım, göstermi$ oldu%unuz büyük iltifat ve itimatlarınızdan dolayı naçiz $ahsım na-
mına ve kabine arkada$larım adına cümlenize en derin $ükranlarımızı arz ederim. 



Bu iltifat ve itimadınıza lâyık olabilmek için açık kalan taraflarımızı kapamak ve 
geceyi gündüze katmak suretiyle daha büyük bir gayret ve $evkle çalı$mak azmin-
deyiz. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Allah bizleri muvaffak eylesin. (Soldan, bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)

RE"S — Ayın 19’ncu Pazartesi günü saat 15’te toplanılmak üzere !nikadı ka-
patıyorum.

Kapanma saati: 24.00



Güvenoylaması

("cra Vekilleri Heyetine itimat beyan edilmi!tir)

Program: 14.12.1955
Güvenoylaması: 16.12.1955
Âza adedi: 541
Rey verenler: 455
!timat reyi verenler: 398
Ademiitimat reyi verenler: 57
Müstenkifler: 0
Reye i"tirak etmiyenler: 75
Münhal mebusluklar: 11

("timat reyi verenler)
AFYON KARAH"SAR 
Rıza Çerçel, Arif Demirer, Sıtkı Koraltan, Osman Talu, Hüseyin Tiryakio%lu, 
Murad Âli Ülgen, Gazi Yi%itba$ı A"RI Halis Öztürk, Nimet Sümer, Celâl 
Yardımcı

AMASYA 
Faruk Çöl, Kemal Eren, Hâmit Koray, !smet Olgaç, Mustafa Zeren

ANKARA 
Atıf Benderlio%lu, Ömer Bilen, Osman #evki Çiçekda%, Ramiz Eren, Muzaffer 
Ergüder, Necmi !nanç, Talât Vasfi Öz, Mümtaz Tarhan, Âliye Temuçin, Hazım 
Türegün, Fuad Zincirkıran

ANTALYA 
Kenan Akmanlar, Fatin Dalaman, Enver Karan, Attilâ Konuk, Burhanettin 
Onat

AYDIN 
Necati Çelim, Namık Gedik, Nail Geveci, Nihat !yriboz, Etem Menderes, A. 
Baki Ökdem, Zühtü Uray, Cevat Ülkü

BALIKES"R 
Vacid Asena, Esat Budako%lu, Mekki Said Esen, Mücteba I$tın, Halil !mre, 
Arif Kalıpsızo%lu, Ahmet Karagür, Ahmet Kocabıyıko%lu, Yahya Pelvan, M. 
Halûk Timurta$, Muharrem Tuncay, Sırrı Yırcalı

B"LEC"K 
!smail Selçuk Çakıro%lu, #evki Hasırcı, Talât Oran, Yümnü Üresin



B"NGÖL 
Necati Aras, Sait Göker, Ekrem Yıldız
B"TL"S 
Nusrettin Barut, Selâhattin !nan
BOLU 
Selâhattin Baysal, Sabri Conkar, !hsan Gülez, Ahmet Hatı, Lûtfi O%ultürk
BURDUR 
Hüseyin Çimen, Mehmet Özbey
BURSA 
Selim Ragıp Emeç, Muhlis Erdener, Müfit Erkuyumcu, Agâh Erozan, Sadettin 
Karacabey, Hulusi Köymen, Halûk #aman, Kenan Yılmaz, Ali Ferruh Yücel, 
Baha Cemal Za%ra
ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alpkartal, Bedi Enüstün, Emin Kalafat, Servet Sezgin, Nuri 
Togay, Fatin Rü$tü Zorlu
ÇANKIRI 
Tahir Akman, !brahim Aydın, Kenan Çı%man, Asım Emrem Tahsin Uygur
ÇORUH 
Mecit Bumin, Hilmi Çeltikçio%lu, Ya$ar Gümü$el, Muzaffer Önal
ÇORUM 
Sedat Baran, Mustafa Kemal Bibero%lu, Yakup Gürsel, #evki Gürses, Ali Rıza 
Kılıçkale, Baha Kolda$, Cevat Köstekçi, Kemâl Terzio%lu
DEN"ZL" 
Baha Ak$it, Ali Çobano%lu, !smail Hadımlıo%lu, Ali Rıza Karaca, Mehmet 
Karasan, Osman Ongan, A. Hamdi Sancar
D"YARBAKIR 
Fikri Arı%, Halil Turgut, Mehmed Hüsrev Ünal
ED"RNE 
Hasan Maksudo%lu, Rükneddin Nasuhio%lu, Sabahattin Parsoy, Kemal 
Ya$ınkılıç
ELÂZI% 
Hüsnü Göktu%, Ömer Faruk Sarnaç, Selâhattin Toker, Mehmet #evki Yazman
ERZ"NCAN 
Sadık Perinçek, Mustafa Rahmi Sanalan, Tevfik #enocak, Veysel Varol
ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak, Bahadır Dülger, Sabri Erduman, #evki Erker, Abdülkadir 
Eryurt, Hasan Numano%lu, Cemil Önder, Rıza Topcuo%lu
ESK"$EH"R 
Muhtar Ba$kurt, Hasan Polatkan, Abidin Potuo%lu, !smail Sayın, Hicri Sezen, 
Kemal Zeytino%lu



GAZ"ANTEB 
Abdülkadir Atik, Ekrem Cenani, !hsan Daî Samih !nal, Süleyman Kuranel, Ali 
Ocak, Cevdet San, Salâhattin Ünlü 

G"RESUN 
Hamdi Bozba%, Ali Naci Duyduk, Hayrettin Erkmen, Tahsin !nanç, Abdullah 
!zmen, Do%an Köymen, Mazhar #ener, Adnan Tüfekcio%lu

GÜMÜ$ANE 
!smail Hakkı Baykal, Sabri Özcan San, Halis Tokdemir, Halit Zarbun

HAKKÂR" 
Übeydullah Seven

HATAY 
A. Feyzi Atahan, Ali Muhsin Bereketo%lu, Abdullah Çilli, A. Mithat 
Kuseyrio%lu #emsettin Mursalo%lu, Celâl Ramazano%lu, #evket Sarıcalı

"ÇEL 
Rü$tü Çetin, Yakup Çukurova, Hüseyin Fırat, !brahim Gürgen, Refik 
Koraltan, Aziz Koksal, Hidayet Sinano%lu, Mehmet Mutlugil

"SPARTA 
Said Bilgiç, Kemal Demiralay, Tahsin Tola, Zühtü Hilmi Velibe$e

"STANBUL 
Nazim Bezmen, Faruk Nafiz Çamlıbel, Seyfi Gögen, Aleksandros Hacopulos, 
Hâdi Hüsman, Ziya Köktürk, Fuad Köprülü, Naci Kurt, Adnan Menderes, 
Emin Onat, Mükerrem Sarol, Zeki Rıza Sporel, Füruzan Tekil, Nazlı Tlabar, 
Ahmet Topcu Celâl Türkgeldi, Fahrettin Ula$, Nuri Yamut, Tahsin Yazıcı

"ZM"R 
Abdullah Aker, Mehmet Aldemir, Nebil Sadi Altu%, Pertev Arat, Cihad 
Baban, Behzat Bilgin, Muammer Çavu$o%lu, Sadık Giz, Arif Güngören, 
Necdet !ncekara, Osman Kapani, Rauf Onursal, Halûk Ökeren, Nuriye Pınar, 
Mehmet Ali Sebük, !lhan Sipahio%lu, Abidin Tekön, Behçet Uz

KASTAMONU 
Basri Akta$, Nâzım Batur, Süleyman Ça%lar, Hilmi Dura, Salim Esen, 
Muzaffer Ku$akçıo%lu, Nazifi #erif Nabel, Ali Muzaffer Tanöver, Ziya Termen

KAYSER" 
Fikri Apaydın, Osman Nuri Deniz, Emin Develio%lu, Kâmil Günde$, Servet 
Hacıpa$ao%lu, !brahim Kirazo%lu, Hakkı Kurmel, Ömer Mart

KIRKLAREL" 
#efik Bakay, M. Ali Ceylân, Fikret Filiz

KOCAEL" 
Nüzhet Akın, Ziya Atı%, Hamdi Ba$ak, Hamza Osman Erkan, Sefer Göksel, 
Kâzım Meriç, Cemal Tüzün, Nüzhet Unat, Sadettin Yalım



KONYA 
Abdurrahman Fahri A%ao%lu, Hamdi Ragıp Atademir, Mustafa Ba%rıaçık, 
Tevfik Fikret Baran, Remzi Birand, Sıtkı Salim Burçak, Abdi Çilingir, Reyhan 
Gökmeno%lu, Muhittin Güzelkılınç Mekki Keskin, Ahmet Koyuncu, Tarık 
Kozbek, Muammer Obuz, Himmet Ölçmen, M. Rü$tü Özal, Halil Özyörük
KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik, Ahmet !hsan Gürsoy, Ahmet Kavuncu, Süleyman Süruri 
Nasuho%lu, Osman Özbilen, !hsan #erif Özgen, Nihat Haluk Pepeyi, !smail 
Hakkı Veral
MAN"SA 
Samet A%ao%lu, Hikmet Bayur, Hayri Büke, #emi Ergin, Nafiz Körez, 
Muzaffer Kurbano%lu, Sudi Mıhçıo%lu
MARA$ 
Abdullah Aytemiz, Ahmet Bozda%, Ahmet Kado%lu, Mahmut Karaküçük, 
Nedim Ökmen, Remzi Öksüz
MARD"N 
Abdurrahman Bayar, Bahaettin Erdem, Abdülkadir Kalav, Cevdet Öztürk, 
Halim #atana, Re$it Kemal Timuro%lu
MU%LA 
Turhan Akarca, Nuri Özsan, Yavuz Pa$amehmeto%lu, Nâtık Poyrazo%lu, Akif 
Sarıo%lu
MU$ 
#emsi A%ao%lu, #efik Ça%layan
N"%DE 
Ali Ulvi Arıkan, Sadettin Ertur, Hüseyin Avni Göktürk, Ahmed Nuri Kadıo%lu, 
Cavit Kavurmacıo%lu, Hüseyin Ülkü, Zihni Üner
ORDU 
Refet Aksoy, Bekir Baykal, Mehmet Cemil Bengü, Feyzi Boztepe Fazlı Ertekin, 
Sabri !$bakan, Selâhattin Orhon, Memi$ Yazıcı
R"ZE 
Hüseyin Agun, !zzet Akçal, Kemal Balta, Osman Kavrako%lu, Mehmet Fahri 
Mete, Ahmet Morgil
SAMSUN 
Ekrem Anıt, Abdullah Eker, Rami Ozan Gümü$o%lu, Tevfik !leri, Abdullah 
Kele$o%lu, Muhittin Özkefeli, Hamdi Tekay, Ferid Tüzel, #ükrü Uluçay, Hâdi 
Üzer
SEYHAN 
Mustafa Akçalı, Sedat Barı, Enver Batumlu, Ahmet Kınık, Lûtfi Sezgin, Ahmet 
Topalo%lu, !smet Uslu
S""RD 
Suat Bedük, Baki Erden, Veysi Oran, Mehmet Daim Süalp



S"VAS 
Hüseyin Çitil, Ercüment Damalı, Abdurrahman Do%ruyol, #evki Ecevit, Etem 
Erdinç, Nurettin Ertürk, Kâzım Oskay, Bahattin Örnekol, Ahmed Özel, M. 
Nurettin Turgay, Memduh Turhan, Hüseyin Yüksel
TEK"RDA% 
Ferid Alpiskender, Necmi Arman, Zeki Erataman, Fethi Mahramlı
TOKAD 
!hsan Baç, Hulusi Bozbeyo%lu, Selâhattin Gülüt, Ahmet Gürkan, Osman 
Hacıbalo%lu, Mehmet #ahin, Yusuf Ulusoy
TRABZON 
Halit A%ano%lu, Sabri Dilek, Mahmut Golo%lu, Muzaffer Haruno%lu, 
Süleyman Fehmi Kalaycıo%lu, Selâhattin Karayavuz, Sami Orberk, Pertev 
Sanaç, !smail #ener, Mustafa Re$it Tarakçıo%lu, Osman Turan
TUNCEL" 
Bahri Turgut Okaygün
URFA 
Feridun Ayalp, Mehmet Hatibo%lu, Hasan Oral, Celâl Öncel, Saim Önhon, 
Aziz Özbay
U$AK 
Yusuf Aysal, Orhan Dengiz, Hakkı Gedik, Hacim Yılmaz
VAN 
Hilmi Durmaz, Muslih Görenta$, Hamit Kartal, Kemal Yörüko%lu
YOZGAD 
Danyal Akbel, !hsan Aktürel, Talât Alpay, Mahmut Ataman, Ömer Lûtfi 
Erzurumluo%lu, Numan Kurban, Hâ$im Tatlıo%lu
ZONGULDAK 
Sebati Ataman, Hüseyin Balık, Suat Ba$ol, Necati Diken, Hakkı Hilâlcı, Cemal 
Kıpçak, Nusret Kiri$cio%lu, Edibe Sayar

("cra Vekilleri Heyetine Adem-i "timat reyi verenler)
A%RI 
Kasım Küfrevi
ANKARA 
Muhlis Bayramo%lu, #eref Kâmil Mengü
ANTALYA 
Asım Okur
BALIKES"R 
Enver Güreli
BURDUR 
Behçet Kayaalp



BURSA 
Raif Aybar, Sabahattin Çıracıo%lu, !brahim Öktem
ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı
D"YARBAKIR 
Mustafa Ekinci, Ragıp Karaosmano%lu, !hsan Hamid Ti%rel
ERZ"NCAN 
Hüsnü Çanakçı
GÜMÜ$ANE 
Ekrem Ocaklı
HATAY 
Sekip !nal
"STANBUL 
Nadir Nadi, Hamdullah Suphi Tanrıöver
"ZM"R 
Ekrem Hayri Üstünda%
KARS 
Fevzi Akta$, Sırrı Atalay, Remzi Çakır, Hasan Erdo%an, Turgut Göle, Kemal 
Güven, Mehmet Hazer, !brahim Us, Ali Yeniaras
KIR$EH"R 
Osman Ali$iro%lu, Ahmet Bilgin, Osman Bölükba$ı, Mehmet Mahmudo%lu, 
Tahir Ta$er
KOCAEL" 
Ekrem Alican, Turan Güne$
MALATYA 
Esat Do%an, Ahmet Fırat, !smet !nönü, Mehmet Kartal, Kâmil Kırıko%lu, 
Abdullah Köro%lu, Nuri Ocakcıo%lu, Mehmet Fahri Oral, Hilmi Özbay, Tevfik 
Ünsalan, Nüvit Yetkin
MAN"SA 
Fevzi Lûtfi Karaosmano%lu
S"NOB 
#erafettin Ayhan, M. Vehbi Dayıba$, Nuri Serto%lu, Ha$im Tarı, Muhit 
Tümerkan
TEK"RDA% 
!smail Hakkı Akyüz
TRABZON 
Emrullah Nutku
TUNCEL" 
Arslan Bora, Fethi Ülkü



URFA 
Muzaffer Timur
(Reye "!tirak etmiyenler)

AFYON KARAH"SAR 
Kemal Özçoban, Saip Özer (!.)
ANKARA 
Da%ıstan Binerbay, Hamdi Bulgurlu, Muhlis Ete, Mümtaz Faik Fenik (!.), 
Abdullah Gediko%lu, Zafer Gökçer, Seyfi Kurtbek, Fuad Seyhun
ANTALYA 
Ahmet Tekelio%lu, Ahmet Toku$
BALIKES"R 
Sıtkı Yırcalı
BOLU 
Re$at Ak$emsettino%lu, Fahri Belen, Mithat Dayıo%lu,
BURDUR 
Fethi Çelikba$
ÇANAKKALE 
!hsan Karasio%lu
ÇANKIRI 
Celâl Boynuk
ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıo%lu
DEN"ZL" 
Mustafa Gülcügil, Refet Tavaslıo%lu
D"YARBAKIR 
Yusuf Azizo%lu
ED"RNE 
Mehmet Enginün, Cemal Köprülü
ELÂZI% 
Suphi Ergene
ERZURUM 
!shak Avni Akda% (!.), Zeki Çavu$o%lu, Hâmid #evket !nce, Esat Tuncel
GÜMÜ$ANE 
Zeki Ba$a%a
"SPARTA 
!rfan Aksu



"STANBUL 
Necmi Ate$, Celâl Bayar (Reisicumhur), Ali Fuad Cebesoy, Lûtfi Kırdar, 
Nizamettin Âli Sav, Hanri Soriano, Zakar Tarver

"ZM"R 
Muzaffer Balaban

KARS 
Rıza Yalçın

KIRKLAREL" 
Hüsnü Yaman

KOCAEL" 
Selâmi Dinçer

KONYA 
Hidayet Aydıner, Ziyad Ebüzziya, Sabahattin Sönmez

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay

MAN"SA 
Y. Muammer Alakant, Adnan Karaosmano%lu, Melih Koçer, Muhlis Tümay

MARA$ 
Mazhar Özsoy

MARD"N 
Etem Aybar

MU%LA 
Zeyyat Mandalinci

MU$ 
Gıyasettin Emre

N"%DE 
Hasan Hayati Ülkün

ORDU 
Fazıl Erim

SAMSUN 
Salim Çono%lu, Ömer Güri$

SEYHAN 
Zahit Akda%, Cavid Oral, Salim Serçe, Sinan Tekelio%lu, Nurullah !hsan Tolon, 
Mehmet Ünaldı

S"NOB 
Servet Somuncuo%lu



S"VAS 
Nuri Demira% (!.), Rifat Öçten

TEK"RDA% 
Samim Yücedere

TOKAD 
Hasan Kangal, Ömer Sunar

URFA 
Feridun Ergin

YOZGAD 
Ali Ünlüsoy

ZONGULDAK 
Sabih Duralı, Avni Yurdabayrak

(Münhal Mebusluklar)
Aydın  1

Bursa  1

Çoruh  1

Diyarbakır  1

Eski$ehir  1

!stanbul  1

Kastamonu  1

Kayseri  2

Kırklareli  1

Zonguldak  1

Toplam  11



V. Menderes Hükümeti 
25.11.1957-27.05.1960



Bakanlar Kurulu

Ba!vekil 
Adnan MENDERES (!stanbul) 25.11.1957-27.05.1960

Devlet Vekili ve Ba!vekil Yardımcısı 
Ahmet Tevfik !LER! (Samsun)  25.11.1957-19.01.1958

Devlet Vekili ve Ba!vekil Yardımcısı 
Medeni BERK (Ni%de)  11.12.1959-27.05.1960

Devlet Vekili 
Samet A"AO"LU (Manisa)  08.02.1958-04.09.1958 
Ahmet Haluk #AMAN (Bursa)  04.09.1958-12.06.1959

Devlet Vekili 
Emin KALAFAT (Çanakkale)  25.11.1957-04.09.1958 
Abdullah AKER (!zmir) 04.09.1958-14.12.1959

Devlet Vekili 
Muzaffer KURBANO"LU (Manisa)  25.11.1957-01.11.1959 
Yusuf !zzet AKÇAL (Rize)  01.11.1959-27.05.1960

Adliye Vekili 
Esat BUDAKO"LU (Balıkesir)  25.11.1957-03.04.1960 
Hüseyin Celal YARDIMCI (A%rı)  03.04.1960-27.05.1960

Milli Müdafaa Vekili 
#emi ERG!N (Manisa)  25.11.1957-19.01.1958 
!brahim Etem MENDERES (Aydın)  19.01.1958-27.05.1960

Dahiliye Vekili 
Namık GED!K (Aydın)  25.11.1957-27.05.1960

Hariciye Vekili 
Fatin Rü$tü ZORLU (Çanakkale)  25.11.1957-27.05.1960

Maliye Vekili 
Hasan POLATKAN (Eski$ehir)  25.11.1957-27.05.1960

Maarif Vekili 
Hüseyin Celal YARDIMCI (A%rı)  25.11.1957-08.06.1959 
Mehmet Atıf BENDERL!O"LU (Yozgat) 09.12.1959-27.05.1960

Nafıa Vekili 
!brahim Etem MENDERES (Aydın)  25.11.1957-19.01.1958 
Ahmet Tevfik !LER! (Samsun)  19.01.1958-27.05.1960

Ticaret Vekili 
Abdullah AKER (!zmir)  25.11.1957-04.09.1958 
Hayrettin ERKMEN (Giresun)  04.09.1958-27.05.1960



Sıhhat ve "çtimai Muavenet Vekili 
Lütfi KIRDAR (!stanbul)  25.11.1957-27.05.1960

Gümrük ve "nhisarlar Vekili 
Hadi HÜSMAN (!stanbul)  25.11.1957-27.05.1960

Ziraat Vekili 
Nedim ÖKMEN (Gaziantep)  25.11.1957-27.05.1960

Münakalat Vekili 
Fevzi UÇANER (!zmir)  25.11.1957-18.09.1958 
Muzaffer KURBANO"LU (Manisa)  01.11.1959-09.12.1959 
$emi ERG!N (Manisa)  09.12.1959-27.05.1960

Çalı!ma Vekili 
Hayrettin ERKMEN (Giresun)  25.11.1957-04.09.1958 
Ahmet Haluk #AMAN (Bursa)  12.06.1959-27.05.1960

Sanayi Vekili 
Samet A"AO"LU (Manisa)  25.11.1957-08.02.1958 
!brahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir)  10.07.1958-01.09.1958 
Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak)  14.12.1959-27.05.1960

Basın - Yayın ve Turizm Vekili 
!brahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir)  25.11.1957-10.07.1958 
Ali Server SOMUNCUO"LU (Sinop)  10.07.1958-17.02.1959

"mar ve "skân Vekili 
Medeni BERK (Ni%de)  25.11.1957-11.12.1959 
Hayrettin ERKMEN (Giresun)  11.12.1959-27.25.1960

Koordinasyon Vekili 
Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak)  10.07.1958-14.12.1959 
Abdullah AKER (!zmir)  14.12.1959-27.05.1960



TBMM Zabıt Ceridesi
Dönem 11 Cilt 1 "nikat 10

Sayfa 57-120
04.12.1957 Çar!amba

B!R"NC! CELSE
RE!S — Reisvekili Fikri Apaydın
KÂT!PLER: %hsan Gülez (Bolu)

Hakkı Kuranel (Kayseri)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması ve Görü!meler

RE"S — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyorum, efendim.

Ba#vekil Adnan Menderes tarafından te#kil olunan Hükümetin programı
Ba$vekil Adnan Menderes tarafından te$kil olunan Hükümetin programı oku-

nacaktır. Söz, Sayın Ba$vekilindir. (Ba"vekil Adnan Menderes sol taraf mebuslarının 
"iddetli ve sürekli alkı"ları ve bravo sesleri arasında kürsüye geldi)

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Muhterem arkada$larım;

Demokrat Parti iktidarının Be$inci Hükümeti alarak Te$kilâtı Esasiye Kanunu-
nun 44’ncü maddesine göre hatt-ı hareket ve siyasi nokta-i nazarımızı itimadınıza 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmı$ bulunuyoruz.

Maruzatıma ba$lamadan önce, Yüksek Meclisi Hükümetimiz adına hürmetle 
selâmlarım. (Soldan, alkı"lar)

Derhal arz edeyim ki, bundan evvelkiler gibi bu programımızın da temel yapısı-
nı Demokrat Partinin programlında ifadesini bulan esaslar tenkil eder.

Partimize göre vatan ve millete mevcut $artlar ve imkânlar dâhilinde en faydalı 
$ekilde hizmet edebilmeyi derpi$ eden bu esaslarda mühim bir de%i$iklik elbette 
bahis mevzuu olamaz.

Filhakika, 1950 yılında ilk vazifeye ba$ladı%ımız zaman 9 ncu Büyük Millet 
Meclisine takdim etti%imiz birinci programdan itibaren bugüne kadar Yüksek Mec-
lisin “dört defa tasvibine iktiran eden programlarımızda yer alan prensipler, yüksek 
itimadınıza mazhar oldu%umuz müddetçe, hatt-ı hareketimizin ve siyasi nokta-i 
nazarımızın esasını te$kil edecektir.

Prensiplere taallûk etmeyen de%i$iklikler i$e ancak zamanla vukua gelen inki-
$afların gerektirdi%i hususlara münhasır olabilir.

Muhterem arkada$lar;

Bugünkü dünyanın her sahada kaydetti%i ilerlemeler, geçmi$teki her hangi bir 
devirle asla mukayese kabul etmez bir sürat, vüsat ve $ümul arz etmektedir.



Binaenaleyh bu ilerleyi$e uyabilmek hususunda bütün imkânlarımızla çalı$-
mak: mecburiyetindeyiz. Hattâ bu mecburiyet yalnız $erefli ve haysiyetli bir millet, 
olarak ya$amanın de%il, milletçe mevcudiyet ve bekamızın da esas $artını te$kil et-
mektedir.

Uzun asırlar ihmale u%ramı$, fakir dü$mü$, çe$itli mahrumiyetlere mahkûm 
edilmi$ bir memleket oldu%umuz, ileri memleketlerle aramızdaki büyük mesafeyi 
kapamak mecburiyetinde bulundu%umuz nazarı itibara alındı%ı takdirde ise mese-
lenin ne derecelere kadar ciddiyet ve ehemmiyetle ele alınması icabedece%i derhal 
kabul olunacak hakikatlerden olur.

!$te bu rauzaaf mesai sarf etme ve süratle ilerleme zaruretinin neticeleri olarak 
görülen bazı meseleler üzerine iyi niyetle veya fırsat kollayıcı maksatlarla teksif 
edilen tenkidler ne olursa olsun, bunlara lüzumundan fazla bir ehemmiyet atfetme-
den yolumuza devamı etmek kararındayız. (Soldan, alkı"lar, bravo sesleri)

!ktisadi cihazlarımızda çok ilerlemi$, ileri bir refah seviyesine ula$mı$, her sa-
hada lüzumlu tesis ve müesseselerini vücuda getirilmi$ milletlerle yan yana ya$a-
mak, iktisadi i$ birli%i yapmak, onlarla ba$ ba$a ve müdavi $artlarla siyasi müna-
sebetler tesis ve idame etmek mecburiyetindeviz. Hem buna muvaffak olabilmek, 
hem de vatanımızın kâin bulundu%u dünyanın bu çok nazik yerinde millî mevcudi-
yetimizi ve istiklâlimizi emniyet altında bulundurmak en mukaddes vazifemizdir. 
Bu dünyada yalnız ba$ımıza ve kendi kendimize ya$ıyor olsak, belki ba$ka bir hayat 
tarzı ve daha a%ır ve bati bir tekâmül seyri takibedip etmemek hususu münaka$a 
görülebilir. Fakat öyle bir vatanda ya$amaktayız ki, hudutlarımızı her tarafa kar$ı 
müdafaa etmek mecburiyetindeyiz.

Böyle bir müdafaa her $eyden evvel süratle ve bütün $ümuliyle iktisadi cihaz-
larımızda mühim terakkiler kaydetmemizi zaruri kılmaktadır. Çünkü muayyen in-
ki$af seviyesine ula$madıkça vatanın müdafaası için elzem olan modern bir orduya 
sahib olabilmek bir hayal olur.

Yine iktisaden geri ve ço%u yarı yarıya doyabilen ve yarı yarıya giyinebilen va-
tanda$lardan müte$ekkil bir içtimai bünyenin bugünkü dünyada her taraftan te-
veccüh eden sarsıntılara mukavemet edebilece%i asla dü$ünülemez. Keza, böylesine 
geri bir memlekette siyasi istikrarın esaslı temellere istinad etmekte oldu%unu farz 
ve kabul etmek tehlikeli bir hata te$kil eder.

Bu itibarla, gaye milletin emniyet ve selâmeti, refah ve saadeti oldu%una göre 
siyasi nizam ve müesseselerin, siyasi hareket ve faaliyetlerin bu gayenin tahakku-
kuna hadim bulunması gerekti%ini elbette ki unutamayız. Bu gayeyi birtakım ve-
himlere ve aldatıcı ifade ve iddialara feda edemeyiz. Aksi halde, gaye ve esası $ekle, 
usule ve vasıtaya feda etmek mevkiine dü$ülür ki, bundan da memleket, telâfisi 
güç, büyük zararlar görmü$ olur.

Milletimizin bütün hayat ve faaliyet sahalarına $âmil, bugünkü ve yarınki, sa-
yılamıyacak kadar çok ve geni$ ihtiyaçlarını kar$ılayabilmek, bütün vatanda$ların 
fert fert, zümre zümre ve millet olarak emniyet, refah ve saadetini temin eylemek, 
halkımızı her çe$it ıstırap ve tehlikeden uzak, huzur içinde ya$atmak, hulâsa, mem-



leketi maddi ve mânevi ileri ve yüksek bir hayat seviyesine kavu$turabilmek !cranın 
vazifesi olarak tecelli etmektedir. (Soldan alkı"lar)

Arkada$lar;

!cra salâhiyetinin, nizam ve kanunlar dairesinde, en uygun ve faydalı $ekilde 
kullanılabilmesini temin edecek olan murakabe hakkının Büyük Millet Meclisine 
mevdu bulundu%u hakikati yanında, her gün birçok karar ve tedbirlerin alınmasını 
zaruri kılan ve bugünkü dünya ve memleket $artları içinde, her zamandan büyük 
bir nezaket ve ehemmiyet arz eden icra kudretinin, aslında Büyük Millet Meclisin-
de tecelli ve temerküz etti%ini de hatırlamak lâzımdır.

Ancak böylesine yapıcı bir icra ve murakabe anlayı$ı iledir ki, bugünkü millî ha-
yatımızın gûnagûn ihtiyaç ve icaplarını sürat ve isabetle kar$ılıyabilmek, milletimi-
zi hasretini çekti%i ileri seviyeye ula$tırabilmek ve memleketimizi muhataralardan 
gere%i gibi ve tam bir kifayetle koruyabilmek mümkün olur.

Di%er bir ifade ile murakabe vazifesinin, icra ve tatbikatın daha mükemmel 
olmasını temin gayesine matuf bulundu%u hakikatından mütegafil görünerek her 
$eyin murakabe ile ba$layıp murakabe ile bitti%i zehabını yaratmaya varan bir zih-
niyetle türlü engellemelere, hattâ sabotajları andıran faaliyet ve hareketlere kadar 
giden bir sistemi kabul etmeye ve bunun bir memleket için hayırlı ve faydalı netice-
ler verebilece%ine kani olmaya imkân yoktur.

Edinilen tecrübeler, bunun ret ve inkârı ne kadar gayrikabil bir hakikat oldu%u-
nu ortaya koymu$ bulunuyor.

Müsaadeleriyle tekrar edelim ki; bugünkü Türkiye’nin ihtiyaçları, meseleleri ve 
dâvaları, ehemmiyet ve vüsat bakımından, dünkü Türkiye’nin ihtiyaç ve meseleleri 
ile asla kabili kıyas de%ildir. Onun için Devlet idaresini anlayı$ ve millî meseleleri-
mizi mütalâa ve tefekkür tarzı, mahiyetini izaha çalı$tı%ımız bu mü$terek ve a%ır 
vazife ve mesuliyetlerimiz göz önünde tutulmak suretiyle, geli$tirilmek icabeder.

Aziz arkada$larımız;

Hâdiseler ve tecrübeler, âmme hizmetlerinin en iyi $ekilde ve süratle yürütül-
mesi ve memleketin lâyık oldu%u maddi ve mânevi hayat ve medeniyet seviyesine 
bir an evvel kavu$turulması için sarf edilmekte olan gayretlerin yanında, huzur ve 
sükûn içinde çalı$mayı temin ve bozulmu$ bulunan mânevi asayi$i iade edecek ted-
birlerin de alınmasını zaruret haline getirmi$ bulunmaktadır. (Soldan bravo sesleri, 
alkı"lar)

Yeni bir seçimden henüz çıkmı$ bulunuyoruz. Dahilî siyaset mücadelelerinde 
memleket nizam ve istikrarını zedeliyecek ve hattâ emniyet ve selâmetine do%ru-
dan do%ruya menfi tesirler icra edecek derecede ölçüsüzlüklerle kar$ıla$ılmı$ bulu-
nuldu%u yüksek malûmunuzdur.

Bir taraftan bunların tesir ve izlerini izaleye çalı$ırken di%er taraftan tekrar 
vukua gelmemeleri için icabeden tedbirlerin alınmasını zaruri görmekteyiz.



Binaenaleyh, hürriyet nizamının zararını mucip hâdiselerin ve edinilen tec-
rübelerin, mevzuat ve tatbikat bakımından lüzumlu kıldı%ı de%i$iklikleri Yüksek 
Meclise arz ve teklif etmeyi bir vazife sayaca%ız.

Demokrasilerde matbuat rejimlerinin haiz oldu%u ehemmiyeti izahtan müs-
ta%ni addederek matbuata ait mevzuat ve tatbikatta da bizzat hürriyet nizamını 
zedeliyecek bazı bo$lukların ve eksikliklerin mevcudiyetine i$aret etmek lüzumuna 
kaaniyiz. Bunların süratle gözden geçirilerek halledilmesini ele alaca%ız.

Hürriyetlerin suiistimali, sanki fikir ve tenkid hürriyetini tekemmül ettirmek 
gayesine matufmı$ gibi gösterilerek a$ırı iddia ve taleplerde bulunulması ve böylece 
bir mesuliyetsizlik rejiminin tesisine çalı$ılması gibi te$ebbüslerin memlekete ve 
rejime büyük zararlar ika edecek mahiyet ta$ıdı%ı artık a$ikâr hakikatlerden olmu$-
tur.

Esefle kaydetmek icabeder ki, ölçüsüzlüklerden faydalanarak ve meydanı bo$ 
zannederek harekete geçmi$ olan ve siyaset mücadelelerinde a%ırla$tırma ve ze-
hirleme gayreti içinde çalı$an ve birçok yerlerde barınmak istidadında olan gizli 
komünistlikle müessir bir mücadeleye giri$mek, huzur ve sükûnun temininde ve 
mânevi asayi$in iadesinde ehemmiyetli bir tedbir olarak telâkki edilmek icabeder. 
(Soldan bravo sesleri, alkı"lar)

Muhterem mebus arkada$larımız;

!ktisadi ve malî meselelerimize gelince; derhal ifade edelim ki, bidayette arz 
ett%imiz gibi, Demokrat Parti hükümetlerinin tatbik edegeldikleri programlarda 
her hangi bir mühim de%i$iklik olmıyacaktır.

Bugüne kadar elde edilen netice, eser ve imkânların da inzimamiyle iktisadi 
kalkınmamızın daha da hızlanması pek tabiî telâkki edilmek icabeder.

!ktisadi düzene zararlı tesirler icra eden âmilleri ortadan kaldırmak ve husu-
siyle fiyat murakabesini tam mânasiyle temin edebilmek için Millî Korunma Ka-
nunu üzerinde ehemmiyetle durmak, bu çalı$ma devremizin farik vasıflarından 
olacaktır.

!stihsali, imali, ithali zamanında, yerinde ve kayna%ında ele almak ve müstah-
silin, imalâtçının, ithalâtçının velhâsıl i$ hayatındaki vatanda$ların, me$ru kazanç-
larını korumakla beraber malların müstehlike intikalinde gayritabiî ve gayrime$ru 
telâkki edilebilecek bütün fiyat artırmalarına imkân ve mahal vermemek esaslı va-
zifemiz olacaktır.

!timadınıza mazhar oldu%umuz takdirde Hükümet bu vazifeyi bir gün dahi ih-
mal etmiyecek ve sebepsiz fiyat artı$lariyle daimî mücadele halinde bulunacaktır. 
(Soldan bravo sesleri) Ayrıca alaca%ımız türlü veçheli iktisadi tedbirlerle de mâkul ve 
tabiî fiyat nizamını devam ettirmek ve Türk parasının kıymetini korumak ve hattâ 
artırmak gayesiyle hareket edece%iz. Bu çalı$ma devremizin di%er bir farik vasfı da 
bütçe politikamızda mü$ahede olunabilir. Misal olarak arz edelim; 1958 bütçemiz 



1957 bütçesine nazaran biraz önce bahsetti%imiz tedbirlerden birisi olmak vasfını 
ta$ımaktadır. Müsaade buyurursanız izah edelim:

1956 sekiz aylık gelirine nazaran bu sene sekiz aylık gelirimizde 531 milyon 
lira bir artı$ tahakkuk etmi$ bulunuyor. Pek tabiî olarak yılsonuna kadar önümüz-
deki dört ayın da artı$larının inzimamiyle bu miktarın sekiz yüz milyon civarına 
yakla$aca%ı tahmin olunabilir.

Bu hesaba göre, bu artı$ı 1958 bütçesine de aksettirerek, 1958 bütçesini dört 
milyar sekiz yüz milyon civarında ba%lamak mümkün ve tabiî görülecek bir husus 
iken, i$te arz ve izah etti%imiz sebeplerle bütçemizi ancak, sekiz yüz milyon liralık 
bir artı$ yerine, 440 milyonluk bir fazlalıkla ba%lamı$ bulunuyoruz.

Hatırlatmamıza müsaade buyurulsun ki, Birinci Hükümet programımızda ge-
rek bütçe ile alâkalı, gerek !ktisadi Devlet Te$ekküllerince ele alınan envestisman-
ları bir programa ba%lamak hususu derpi$ edilmi$ti. Filhakika bu envestismanlar, 
programları dâhilinde yapılmakta ve bunların murakabesi her yıl Büyük Millet 
Meclisince icra edilmekte ise de bugün vâsıl olmu$ bulundukları vüsat ve $ümul 
bakımından zaman zaman sıkı bir revizyona tâbi tutulmaları zarureti a$ikârdır. Bu 
itibarla, gerek bütçe içi ve gerek !ktisadi Devlet Te$ekküllerine ait envestismanları, 
birinci programımızda oldu%u gibi, bir plâna ba%lamak hususundaki prensibimizin 
kemaliyle tahakkuku üzerinde dikkatle duraca%ız.

Gerek Devlet eliyle, gerek hususi sektörce yapılmakta olan i$ler ve kurulan te-
sisler peyderpey memleket hizmetine girmekte ve bu suretle millî ekonomimizde 
ferahlatıcı tesirler ba$lamı$ bulunmaktadır. Dı$arıya ödenen dövizlerin tasarrufun-
da ve madde bollu%una do%ru gitmekte tesirleri a$ikâr bulunan bu cihetin paramı-
zın kıymetinin muhafazasındaki rolüne ayrıca i$aret etmek isteriz.

Yine bu mevzuda yabancı sermaye ile mesai te$riki ve kuraca%ımız yeni ve za-
ruri tesisler için uzun vadeli krediler akdi hususunda te$ebbüs ve gayretlerimizin 
gittikçe artan neticeler verece%ine kani bulunuyoruz.

Büyük müttefikimiz Birle$ik Amerika’dan almakta oldu%umuz iktisadi yardım-
ların millî ekonomimizin geli$mesindeki hayırlı ve faydalı tesirlerini burada $ük-
ranla kaydederken iktisadi düzenin ıslah ve tekemmülünde fiyat istikrarı ve pa-
ramızın kıymetinin korunmasında bundan böyle ki tesirlerinin daha ela müspet 
olaca%ına kaaniyiz.

Di%er bir mesele olarak banka kredilerinin imale, istihsale ve ekonomimiz için 
daha faydalı hakiki alım, satım ve nakil maksatlarına tevcihi hususunu büyük bir 
dikkatle murakabe edece%iz.

Hulâsa: Bütçelerimizin iktisadi bünyemize uygun, tasarrufa riayetkar ve mu-
vazeneli olarak tanzim ve tatbiki, !ktisadi Devlet Te$ekkülleri ve müesseselerinin 
programlarının sıkıca ve yeniden gözden geçirilerek kendi kendilerini idare edebilir 
hale getirilmeleri, Devlet borçlarının ekonomik nizama menfi tesirler yapmıyacak 
$ekilde tanzimi, banka kredilerinin spekülatif maksatlara tahsisini önliyecek mu-
rakabenin takviyesi, dı$ tediye imkânlarımızın artırılması, yabancı kaynaklardan 



daha fazla istifadeler sa%lanması, madde bollu%u teminine gidilmesi gibi tedbirler 
iktisadi ve malî politikamızın esasını te$kil edecektir.

Görülüyor ki, fiyat nizamının mâkul ve tabiî hadlerle muhafazası ve paramızın 
kıymetinin korunması hususu bu suretle çok veçheli tedbirlerle temin edilmek yo-
lunda, olacaktır.

#imdiye kadar yaptıklarımızın millî ekonomimiz üzerindeki tesirleri ve yarattı-
%ı neticeler muazzam olmu$tur. Memleketimizin iktisadi ölçüleri, istihsal, istihlâk 
rakamları dünün Türkiye’si ile artık hiçbir suretle kıyas edilemiyecek hadlere var-
mı$ bulunuyor. Binaenaleyh, bugüne kadar elde edilen neticelerin bundan böyle ki 
mesaimiz neticelerini son derece semereli kılmakta büyük tesirleri olacaktır.

Muhterem arkada$larım;
Kemali tevazu ile arz edelim ki, Türk Milleti ve onun Yüksek Meclisinin yarat-

tı%ı büyük imkânlar ve sarf edilen hudutsuz gayretler sayesinde, ekonomik sahada 
Demokrat -Parti hükümetlerinin tahakkuk ettirdi%i ve ettirmek üzere bulundu-
%u i$ler gözden geçirilirse, bugün huzurunuza gelen yeni Hükümetin takibetmesi 
lâzım gelen yol da kendili%inden meydana çıkar.

Gecesi gündüzü olmıyan fasılasız gayretlerin, zaman zaman ıstıraba kadar va-
ran zorluklarla mücadelenin, velhasıl iktidar olarak döktü%ümüz alın terinin bir 
kar$ılı%ı olarak arz etmeme müsaade buyurulsun ki, geçen bu yedi yıl zarfında hü-
kümetlerinizin üzerinde büyük emekler sarf etmedi%i hiçbir saha, hiçbir mevzu 
yoktur. #imdi en kısa bir tarzda arzına çalı$aca%ım neticelere, kendili%inden veya 
kolaylıkla de%il, ancak böylece varılabilmi$tir.

— Memleketimiz yollar, köprüler, limanlar, sulama tesisleri, enerji santralleri, 
tayyare meydanları gibi sanayiin, zira atin, hulâsa vatan müdafaasının yüzde yüz 
muhtaç bulundu%u temel yatırımlarla teçhiz edilmi$tir.

— Sanayile$menin, zirai ilerlemenin, memleket çapında devamlı imarın, büyük 
vatanda$ kütleleri ihtiyaçlarının müstakar ve arızasız kar$ılanmasının ilk $artı olan 
çimento, demir ve çelik, in$aat malzemesi, $eker, mensucat, kâ%ıt, kimya, gıda, deri 
gibi esaslı sanayie ait birçok fabrikalar ve tesisler kurulmu$tur. Bunların yanında 
akla gelen ve gelmiyen binbir çe$it ihtiyacımızın, evvelce oldu%u gibi, hariçten ithali 
yerine, memlekette imali memleketimize müyesser olmu$ mazhariyetlerdendir.

Bir fikir vermi$ olmak için arz edeyim ki, yedi sene zarfındaki sanayiimizin in-
ki$afı dört misilden fazla olarak ifade edilebilecek bir hacma vâsıl olmu$tur. Ba$ka 
her hangi bir memlekette ve devirde bu derece süratle inki$af kaydedilmi$ bulun-
du%unu sanmıyoruz. Kömürden krom Ve petrole kadar yeraltı servetlerimizin mo-
dern metotlarla aranması, istihracı, kıymetlendirilmesi, velhasıl rasyonel usullerle 
istismarı için maddi ve hukuki tedbirler alınmı$tır.

— Hususi te$ebbüsün ve yabancı sermayenin geli$mesi ve kifayetli ölçüde sa-
nayi ve i$ te$ekkülleri kurabilmesi için, banka kredilerinden hukuki esaslara, mü-
nakale $ebekesinden âmme hizmetlerine kadar türlü imkânlar ve te$vikkâr iklimler 
yaratılmı$tır.



— !stihsalimizi te$vik edecek, besliyecek ve devamlı kılacak geni$ ve çe$itli ta-
lebi temsil eden modern bir pazar vücuda getirebilmek gayesiyle zirai nüfusun ve 
i$çinin ikdar olunması için büyük gayretler sarf edilmi$tir.

— Mekteplerden sa%lık müesseselerine, toprak tevziinden tapulamaya, em-
niyet ve asayi$ te$kilâtından mahkemelere kadar bilcümle âmme hizmetlerinin 
aziz milletimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere, malî ve maddi her türlü 
imkânlardan faydalanılarak geli$tirilmesine çalı$ılmı$tır.

— Vergicili%imizde, bütçelerimizde ve alelûmum malî hizmetlerde memleket 
bünyesine uygun, aynı zamanda yatırımlarımızın ve âmme hizmetlerinin ihtiyaçla-
rını kar$ılıyabilecek âdil, modern ve mütekâmil bir sisteme vusul, malî hedefimizi 
te$kil etmi$tir.

#u arz etti%im faaliyetlerin neticeleri ortadadır. Bunları gözleriyle görmek, if-
tiharla seyretmek, rakamlarla ifade eylemek, Türk Milletinin her ferdinin hakkıdır.

#u cihet de hatırlanmalıdır ki; yapmı$ oldu%umuz yatırımların ve ihtiyar etti-
%imiz fedakârlıkların ancak bir kısmının hizmete girmi$ olmasına ve bunlara yapı-
lan masrafların da henüz küçük bir kısmı elde edilmi$ bulunmasına ra%men, millî 
ekonomimizde hissedilen ferahlık, istihsal ve istihlâkimizde kaydedilmi$ bulunan 
son derece mühim geli$me ve millî gelirimizde yüzde yüzü a$an artı$ memleketin 
hayatını ve çehresini $imdiden de%i$tirebilmi$tir, denilebilecek raddeye varmı$tır.

Halbuki, daha birçok tesisler ve eserler ya bitmek üzeredir veya bitmeye çok 
yakla$mı$tır. Bunların da hizmete girmesi halinde hissedilecek ferahlı%ın derecesi-
ni tahmin etmek zor olmasa gerektir.

Bu devredeki çalı$malarımızın fark vasıflarını tesbit ve ifade eden tedbirleri-
mizin yanında memleketin umumi olarak teveccüh etmi$ bulundu%u iktisadi kal-
kınmamızın $u ferahlık veren neticeleri birlikte mütalâa edilecek olursa, bugün iyi 
niyetle veyahut fırsat kollama maksadiyle üzerinde durulmakta olan haklı veya 
haksız birtakım endi$elerin ve tenkid mevzuu meselelerin süratli ve esaslı bir hal 
$ekline ba%lanmakta bulundu%unu kabul etmemeye imkân yoktur.

Muhterem arkada$lar;
#imdi haricî siyasetimizi izaha çalı$aca%ım: !kinci Dünya Harbinin fiilî ola-

rak bitmesinden bugüne kadar uzun seneler geçmi$ olmasına ra%men, milletlerin 
istiklâl ve hürriyetlerini teminat altında bulunduran ve âdil prensiplere dayanan 
bir sulh nizamının henüz teessüs etmedi%i, hattâ teessüs etmek $öyle dursun, za-
man ilerledikçe beynelmilel ihtilâfların tehlikeli istikametlere do%ru yol alıp gitti%i 
görülüyor.

Hür milletlerin âdil bir sulh nizamı bulmak ve bunu kabul ettirebilmek husu-
sundaki bunca gayretlerinin, teessürle ifade edelim ki, henüz bir neticesi alınma-
mı$tır. Buna mukabil ideolojik so%uk harb gittikçe $iddetini artırmakta ve her gün 
biraz daha tehlikeli hal almaktadır.

Hür milletlerin dünyayı âdil bir sulha kavu$turmak hususundaki gayretle-
ri cümlesinden olmak üzere mıntakayi müdafaa paktları kurmu$ bulundukları 



malûmdur. Bu suretle grupla$mı$ olan hür milletler demirperde kar$ısında ahzi 
mevki etmi$ bulunuyorlar. Bu iki büyük blokun haricinde di%er bir kısım milletler 
ise bitaraflar grupu tesisine çalı$maktadırlar. Bunların bitaraflı%ının, istiyerek is-
temiyerek, tecavüz emellerini te$vik edecek bir hatt-ı hareket takibetmekte oldu%u 
görülüyor.

Dünyanın bu umumi manzarası kar$ısında sulh ve müsalemet içinde ya$amayı 
ve istiklâl  ve hürriyetini muhafaza etmeyi mukaddes bir gaye sayan memleketi-
mizin vaziyeti sarih olmak icabeder. Nitekim, Türkiye hür milletler camiası içinde 
bütün hüsnüniyeti ve imkânları ile âdil bir sulh gayesine hizmet etmek için mev-
kiini almı$ bulunmaktadır ve dünya hâdiseleri muvacehesinde bundan böyle de bu 
mevkiini muhafaza etmek azim ve kararındadır.

Birle$mi$ Milletlere vücut veren ve milletçe benimsedi%imiz yüksek prensip ve 
gayeler, dı$ siyasetimizin istikametini tâyin ve ona ilham kayna%ı te$kil etmektedir. 
Birle$mi$ Milletler Te$kilâtının esas itibariyle dünyada sulh ve emniyetin teessüsü 
gayesine ehemmiyetli hizmetler ifa etmekte oldu%una kaaniiz. Zaman zaman bu 
te$kilâtı gayelerinden inhiraf ettirebilmek için bazı üyeler tarafından giri$ilen ha-
reket ve te$ebbüslere ra%men Birle$mi$ Milletlerin dünya sulhüne hizmette devam 
etmekte bulunması memnuniyetle mü$ahede etti%imiz bir vakıadır.

Dünya sulbüne hizmet maksadiyle vücuda getirilmi$ olan ikinci bir te$ekkül-
den, NATO te$kilâtından da bahsetmek isteriz.

Tecavüze kar$ı kendilerini müdafaa etmek istiyen Garp milletlerinin Birle$mi$ 
Milletler Anayasasına uygun olarak vücuda getirdikleri bu te$ekküle en halis niyet-
lerimizle ve sadakatle ba%lıyız. NATO’nun millî emniyetimizin takviyesi bakımın-
dan olan tesiri büyüktür ve emniyet vericidir. Bilmukabele bizim de bu te$kilâtı 
takviye hususundaki gayretlerimiz küçümsenecek derecede de%ildir.

Ba%dad Paktına gelince: Bu pakt Orta -#ark’ta emniyet ve istikrarı temin bakı-
mından kendisine ba%lanan ümitleri bo$a çıkarmamı$tır. Geçen sene içinde mâruz 
kaldı%ı sarsıntılara muvaffakiyetle mukavemet suretiyle hayatiyetini ispat etmi$ ve 
büyük dost ye müttefikimiz Birle$ik Amerika’nın Paktın Askerî Komitesine iltiha-
kı suretiyle daha da kuvvetlenmi$tir. Birle$ik Amerika Devletlerinin Pakta yardımı 
bununla da kalmamı$ Pakta mensup devletlere ayrı ayrı teminat vermek ve biz-
zat Paktı ya$atmak ve kuvvetlendirmek ve kendisinden beklenen sulh ve emniyet 
hizmetlerini tahakkuk ettirebilmesine yardım etmek hususunda da gayretler sarf 
etmi$ ve fedakârlıklar ihtiyar etmi$tir. Bunları $ükranla kaydetmek yerinde olur.

Orta-#ark bölgesinde yer alan ve zaman zaman ciddî tehlikelere sebep te$kil 
eden hâdiseler kar$ısında Ba%dad Paktının ve ona mensup devletlerin sulhu ko-
ruma gayretlerinin de%eri ve ehemmiyeti sulhsever milletlerce kemaliyle takdir 
olunmaktadır, kanaatindeyiz. Ba%dad Paktının bu sulhcü hizmetlerinin daha da 
kifayetle ifa edilebilmesi ve Paktın kuvvetlendirilmesi hususunda munzam yardım 
görece%i hakkındaki ümitlerimiz kuvvetlidir ve ciddî sebeplere istinad etmektedir.

Orta-#ark’ta cereyan eden hâdiseler, herhangi iki Devlet arasında, meselâ; 
Türkiye ile Suriye arasında bir mesele de%il, Orta-#ark bölgesinde temerküz ve te-



kasüf eden ve iki blok arasındaki büyük mücadelenin bir safhası ve tezahüründen 
ibarettir.

Bütün Arap milletlerine ve bu arada Suriye’ye kar$ı tarihten gelen içtimai, 
tarihî ciddî ve hakiki sebeplere istinaden karde$lik ba%lariyle merbutuz. #üphesiz 
ki, Orta-#ark milletlerinin bilhassa karde$ saydı%ımız Arap milletlerinin her birisi-
nin hürriyet ve istiklâllerine sahibolarak refah ve saadete kavu$maları aziz emeli-
miz oldu%u kadar millî mevcudiyetimiz için de bir teminattır.

Bölge dı$ı bir devletin Orta - #ark’ta emniyet ve istikrarı esaslı olarak tehlikeye 
dü$ürecek $ekilde üsler te$kiline te$ebbüs etmesi ve bunda muvaffak olmu$ gibi 
görünmesi yalnız Orta - #ark devletlerini de%il dünya sülhünü korumak için hare-
ket eden di%er bütün memleketleri de haklı olarak endi$eye sevk etmi$tir. Bu va-
ziyet kar$ısında Türkiye çok uyanıktır. Hâdiseleri takibetmektedir. Müttefiklerini 
ve dostlarını ve di%er alâkalıları da elinden geldi%i kadar ikaza çalı$makla vazifesini 
yapmaktadır.

Türkiye ve Suriye hudutları üzerinde çıkarılan münaka$alar dolayısiyle karde$ 
Suudi Arabistan’ın Asil Hükümdarı, Kral Suud Hazretlerinin sarf etmi$ oldukları 
hayırhahane mesaiyi $ükranla kaydetmek isteriz.

Suriye meselesi münasebetiyle Sovyet Rusya Ba$vekili Mare$al Bulganin ile 
aramızda teati olunan mektuplar yüksek malûmunuzdur. Mare$al Bulganin’in, ver-
di%imiz cevaba mukabil gönderdi%i mesaj da Hükümetimizce tetkiktedir, kısa bir 
zamanda cevabı gönderilecektir.

Türkiye pek tabiî olarak kendi emniyetiyle beraber mensup bulundu%u müda-
faa cephesinin emniyetini de korumak gayesini gütmektedir.

Sovyet Rusya ile olan münasebetlerimize gelince: Bu münasebetlerin mensup 
bulundu%umuz müdafaa topluluklarından tecridedilerek mütalâasına imkân yok-
tur. NATO ve Ba%dad te$ekkülleri âzası olarak vaziyeti mütalâa edip hissedece%imiz 
emniyet nispetinde ve müttefiklerimizle aynı seviyede olmak üzere Rusya ile olan 
münasebetlerimizi devam ettirmek kararındayız.

Orta - #ark’ta huzursuzluk yaratan ba$ka $artların da mevcudiyetini kabul edi-
yoruz. Filistin meselesinin el’an âdil bir $ekli halle raptedilmemi$ olması bu huzur-
suzlu%un ba$lıca amillerindendir. Bu dâvanın Birle$mi$ Milletler kararları dairesin-
de hallini cami gönülden arzu etmekteyiz.

Görüldü%ü gibi Türkiye dı$ politikasının ba$lıca gayesi bütün dünyada ve bu-
lundu%u mıntakada sulh ve sükûn içinde ya$amayı temin etmek için kendisi gibi 
dü$ünen hür milletler camiası içinde bütün mevcudiyetiyle çalı$maktan ibarettir. 
Tecavüze kar$ı ba$lıca mukavemet merkezini te$kil eden NATO camiası son olay-
lar kar$ısında aralarında mevcudolan tesanüdü daha ziyade tarsin etmek ihtiyacını 
hissetmi$ bulunmaktadır. Bu tesanüdü temin için toplanacak NATO Konseyinde 
bir yandan askerî ve siyasi yardımla$maların daha müessir bir hale ifra%ı görü$ü-
lürken di%er taraftan da iktisadi sahadaki i$ birli%inin artırılması hususunun da 



konu$ulması takarrür etmi$ bulunmaktadır. Hükümetimiz bu çalı$maların âzami 
randıman verebilmesi için elinden gelen gayreti sarf edecektir.

Son yıllar zarfında Batı camiasına dâhil devletlerarasında siyasi ve askerî sa-
halardaki i$ birli%ine muvazi olarak iktisadi integrationu geli$tirmek yolunda müs-
pet adımlar atılmakta oldu%u malûmunuzdur. Avrupa Kömür - Çelik Birli%i, Atom 
Birli%i ve mü$terek pazar gibi sadece bazı Avrupa memleketleri arasında giri$ilmi$ 
olan iktisadi integration faaliyeti, serbest mübadele bölgesi ihdası te$ebbüsü ile 
bilûmum Avrupa !ktisadi !$ Birli%i memleketlerine te$mil edilmi$ bulunmaktadır.

Serbest mübadele bölgesinin ihdasına mütaalik te$ebbüste Garbi - Avrupa’nın 
henüz iktisaden kâfi derecede geli$memi$ memleketlerinin iktisadi kalkınmalarına 
munzam dı$ tediye imkânlarının temini suretiyle, yardımda bulunulması da derpi$ 
edilmektedir.

Hükümetimiz bu sımadaki çalı$malara faal bir surette i$tirak eylemekte ve bu 
te$ebbüsün bir an evvel tahakkuk safhasına intikaline gayret etmektedir. Bu te$eb-
büs çerçevesi içinde memleketimizin iktisadi kalkınma sahasındaki faaliyeti tarsin 
edilmi$ ve süratlendirilmi$ olacaktır.

Dı$ siyasetimizin hayati bir mevzuu olan Kıbrıs meselesine gelince; bu millî 
dâvamıza ait karar ve dü$üncelerimiz katiyet ve sarahatle ortaya konulmu$ bulun-
maktadır. Kıymet verdi%imiz Türk - Yunan dostlu%unu korumak ve hu ihtilâfı orta-
dan kaldırmak için âzami hüsnüniyet göstermi$ ve Kıbrıs’ın taksimine razı olmak 
suretiyle yapabilece%imiz fedakârlı%ın hududuna varmı$ bulunuyoruz. Türkiye’nin 
emniyetinin ve adadaki Türk cemaatinin istikbal ve inki$afının korunması için aldı-
%ımız bu kararlı durumun muhafaza olunaca%ını bir kere daha teyidederiz. (Soldan, 
alkı"lar)

Dı$ siyasetimizin yukardaki esaslardan mülhem olarak ikili münasebetler çer-
çevesi içinde de müspet inki$afları devam edecektir. Hususiyle dost ve müttefiki-
miz Birle$ik Amerika ile kar$ılıklı hürmet ve itimada dayanan çok samimî rabıtala-
rın her zamandan ziyade kuvvetli bulundu%unu ifadeden haz duymaktayım. Bütün 
NATO müttefiklerimizle ve bu meyanda bilhassa Almanya, Fransa, !ngiltere ve !tal-
ya ile olan ve kar$ılıklı anlayı$a ve dostlu%a dayanan iki taraflı münasebetlerin her 
sahada her gün biraz daha takviye edilece%i gibi, Ba%dad Paktı müttefiklerimiz Irak, 
!ran ve Pakistan’la da mevcut karde$lik ve te$riki mesaimizin her bakımdan inki$af 
ettirilece%ine emin olabilirsiniz.

Muhterem arkada$lar, Millî Müdafaa politikamıza gelince;
Millî Müdafaa politikamızın Silahlı Kuvvetlerimize aidolan esası; yurdumuzun 

emniyet ve bütünlü%ünü sa%lıyarak, ba%lı bulundu%umuz ahitlerle dünya sulhunun 
korunmasına hizmet edebilecek kifayetli Silahlı Kuvvetlere sahibolmak ve millî 
bünyemizi, bu orduyu destekliyebilecek bir kuvvet ve kemal seviyesine ula$tırmak-
tır.

Cumhuriyet Ordusunun bu inanı$la bugün arz etti%i kudret, iktisabetmi$ bu-
lundu%u sava$ ve savunma güciyle, lüzumunda ona terettüb edecek vecibeleri dira-



yet ve kifayetle ba$aracak, bütün dünyaca tanınmı$ itibarlı bir merhaledir. (Soldan, 
alkı"lar),

Aziz milletimizin ve Cumhuriyet Hükümetinin güven kayna%ı olan Kahraman 
Türk Silahlı Kuvvetlerini, en mütekâmil ordular seviyesinde bulundurmak ve bu-
nun için her türlü fedakârlı%ı göze almak, Hükümet programımızın her Devrede 
oldu%u gibi de%i$miyen hedefidir.

#unu iftiharla belirtmek isterim ki; Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerimizin 
fedakâr mensupları, mesleki sahadaki mümtaz varlıklariyle, müttefiklerimize olan 
manevra, tatbikat gibi çe$itli askerî temaslarda, bizi ve müttefiklerimizi gurur ve 
sürura ula$tırmaktadır. (Soldan, alkı"lar)

Aziz yurdun nigehbanı olan Silahlı Kuvvetlerimizi bu vesileden istifade ederek 
$ükran ve takdir duygularımla selâmlamak, benim için $u anda, ifası en büyük zevk 
veren bir vazife olmu$tur. (Soldan, alkı"lar)

Muhterem arkada$larım;

Memleketimizin iktisadi inki$afına muvazi olarak turizm mevzuu da gittikçe 
artan bir ehemmiyet ve vüsat iktisabetmi$tir. Tabiî ve tarihî zenginliklerimizi ve 
millî de%erlerimizi içte ve dı$ta tanıtmak gibi mühim ve $ümullü bir faaliyet mev-
zuunu da ihtiva eden bu i$leri, matbuata mütaallik vazifelerle birlikte bilumum 
müdürlü%ün idaresi altında bırakmak artık mahzurlu görülmü$ ve basın - yayın ve 
turizm i$lerini ayrı bir vekâlete tevdi etmek lüzumu hâsıl olmu$tur.

Ayrıca bir !mar Vekâleti kurma yolundayız. . Çünkü $ehirlerimizin ve köyleri-
mizin imar ve ihyası vatanın ba%rından gelen ve milletin ruhundan kopan bir emel 
ve hasret olarak önüne geçilmez bir zaruret haline gelmi$ bulunuyor. Bu suretle 
ba$lamı$ bulunan imar ve in$a faaliyetine, $ehircilik esaslarına uygun plânlara göre, 
müessir bir $ekilde devam azmindeyiz. Bu itibarla bu i$leri tedvir etmek üzere bir 
vekâlet kurulması yoluna gidilmi$tir.

Aziz arkada$lar;

Biraz evvel arz etti%im gibi, bir millet hayatında pek kısa bir devre sayılabilecek 
olan yedi yıl zarfında sarf etti%imiz ve bundan böyle de sarf edece%imiz gayretlerin 
mahiyet ve $ümulü yüksek malûmunuzdur.

!stikbalin emniyet, selâmet ve huzur dolu, medeni ve yüksek seviyeli Türki-
ye’sine her gün biraz daha yakla$tı%ımıza inandı%ımızı ve bu inançla huzurunuzda 
bulundu%umuzu derin saygılarımızla arz eyleriz. (Soldan bravo sesleri, "iddetli ve sü-
rekli alkı"lar)

FA"K AHMED BARUTÇU (Ankara) — Söz istiyorum.

RE"S — Ne hakkında?

FA"K AHMED BARUTÇU (Ankara) — Usul hakkında.

RE"S — Buyurun.



FA"K AHMED BARUTÇU (Ankara) — Muhterem arkada$lar; Hükümetin 
okunan beyannamesi bize bugün verilmi$tir.

Bu program üzerinde grupumuzun nokta-i nazarını tesbit edip Yüksek Heyeti-
nize arz etme hususunun, 1947’den bu yana müesses teamüle göre, bundan sonraki 
toplantıya bırakılmasını rica ediyoruz. (Soldan, “olmaz” sesleri) (“ret ret” sesleri) Mü-
saade buyurun, bu teamülün tarihçesi yüksek malûmunuzdur. (Soldan, gürültüler).

RE"S — Müsaade buyurun, efendim.

FA"K AHMED BARUTÇU (Devamla) — 1946 dan sonra çok partili hayata 
girince Hükümetin beyannamesi üzerine o zamanki muhalefete nokta-i nazarını 
tesbit edip bildirmek imkânı bir defa verilmedi%i için bu durum haklı tenkidlere 
yol açmı$tı. 1947 de ilk Hasan Saka Hükümeti zamanında hem Hükümetin progra-
mı muhalefete verildi ve hem, bu program üzerinde muhalefetin nokta-i nazarını 
tesbit etmek üzere, müzakereler talik edildi. O tarihten itibaren bu güzel anane 
yürüdü. Biz muhalefete, Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra Demokrat Parti 
iktidarı da bu parlâmento teamülünü aynı surette devam ettirmi$tir. Ve bu suretle 
çok güzel bir anane teessüs etmi$tir. Bu güzel ananeye tevfikan görü$melerin Cuma 
gününe bırakılmasına dair bir takrir veriyoruz, Yüksek Heyetinizden kabulünü rica 
ederiz.

RE"S — Takriri okuyoruz, efendim.

Yüksek Riyasete
Okunan Hükümet programım muhalefet gruplarının tetkik edip görü$lerini 

bildirmelerine imkân vermek üzere müzakere ve oylamanın 6.XII.1957 Cuma gün-
kü celseye bırakılmasını arz ve teklif ederiz.

4.XII.1957

Faik Ahmed Barutçu (Ankara)   Nüvit Yetkin (Malatya)

Sayın Reisli#e
Bundan evvelki hükümet programlarının Mecliste müzakeresine ait teamüle 

uyularak, muhalif partiler Meclis Gruplarının hükümet programı üzerindeki fikir 
ve mütalâalarını açıklamaları için program üzerindeki müzakerenin 6 Aralık 1957 
Cuma inikadına bırakılmasını arz ve teklif ederiz.

Hürriyet Partisi Meclis Grupu Reisi Fethi Çelikba!
RE"S - Efendim; Meclis Dahilî Nizamnamesinde, Hükümet programı hakkında 

muhalefet gruplarının tenkidler yapması hususunda sarih bir kayıt mevcut de%il-
dir.

Ancak, Te$kilâtı Esasiye Kanununun 44’ncü maddesinin 44 No. lu notunda; 
(Hükümet programı okunmadan evvel tabettirilerek gruplara tevdi olunur) kay-



dı mevcuttur. Bu kayda istinaden program tabedilerek mebus arkada$lara ve parti 
gruplarına tevzi edilmi$tir. (Soldan, “bu sabah aldık” sesleri, gürültüler) Müsaade bu-
yurun efendim, evet bu sabah saat 8’den itibaren mebus arkada$ların vestiyerdeki 
yerlerine konulmu$tur.

Bu vaziyet dâhilinde aynı mealde olan bu takrirleri reylerinize arz edece%im. 
(Sa!dan gürültüler) Bunun haricinde Te$kilâtı Esasiye Kanununun 44’ncü madde-
sinin son fıkrasının hükmüne nazaran, bir hafta zarfında hükümetin programını 
okuması ve akabinde reye gidilmesi mevzuubahistir. Buna nazaran takrirleri reyle-
rinize arz ediyorum.

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu izahata ne lüzum var, ihsası rey ediyorsunuz. 
(Sa!dan gürültüler)

RE"S — Rica ederim, Riyasetin vazifesine müdahale etmeyiniz. Meclise lâyık 
oldu%u ciddiyeti verelim. Takrirleri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
i$aret versin. (Sa!dan gürültüler, “takrir hakkında söz istiyoruz” sesleri)

KASIM GÜLEK (Adana) — Takrir hakkında daha evvel söz istemi$tim. (Sol-
dan gürültüler)

RE"S — Efendim, okunan takrirleri reylerinize arz edece%im. Takrirlerin me-
alleri sarihtir. Kabul edenler....

KASIM GÜLEK (Adana) — Söz istiyorum.

RE"S — Oylama sırasında söz olmaz. (Sa!dan "iddetli gürültüler)

KASIM GÜLEK (Adana) — Söz vermek mecburiyetindesiniz. (Sa!dan ve sol-
dan "iddetli gürültüler) Söz istedim vermediniz.

RE"S — Takrirler okundu, söz verildi. #imdi oylama sırasındayız, söz vere-
mem.

Takrirlerin hepsi Hükümet programı üzerinde, söz ve tenkidler için, mehil is-
temektedir. Takrirleri kabul edenler... Etmiyenler... Takrirler kabul edilmemi$tir. 
(Soldan "iddetli alkı"lar)

KASIM GÜLEK (Adana) — Ayıptır, ayıp.

HÜSEY"N BALIK (Ankara) — Teamülü ve usulleri bozamazsınız. Yaptı%ınız 
ayıptır. Ne hakkınız yar bugüne kadar teessüs etmi$ nizamı bozmaya? (Sa!dan ve 
soldan "iddetli gürültüler) Ne mecburiyetiniz var?.. Neden korkuyorsunuz? ($iddetli 
gürültüler)

RE"S — Takrirler Meclisi Âlinin kararı ile reddedilmi$tir. (Sa!dan "iddetli gü-
rültüler). Hüseyin Bey, lütfen sükûneti bozmayın!

HÜSEY"N BALIK (Ankara) — Bunun için mi Demokrat Partiyi kurdunuz? 
Yazık! ($iddetli gürültüler)

RE"S — Yüksek Meclisin kararına iktiran eden... (Sa!dan, "iddetli gürültüler) 
(Sa!dan “neden korkuyorsunuz?” sesleri) (Soldan “sükûneti ihlâl etmeyin, hâdise çıkar-
mayın” sesleri)



Takrirler Meclisi Âlinin kararma iktiran etmi$ olmasına ve yapılan ihtara ra%-
men, Hüseyin Balık arkada$ımız sükûneti ihlâl etmeye devam etmi$tir. (Sa!dan "id-
detli ve devamlı gürültüler... Sıra kapaklarına yumruk vurmalar)

HÜSEY"N BALIK (Ankara) — Yazık, yazık bu millete! Sizin gibilere yazık! 
($iddetli gürültüler)

RE"S — Efendim, Hüseyin Balık arkada$ımız, ihtarlarıma ra%men, hakarette 
bulunmakta devam etmektedir. Kendisinin bir inikat için Meclisten çıkarılmasını 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

(Bu arada Hüseyin Balık Kürsüye çıktı) (Soldan in a"a!ı, vaka çıkarma sesleri) (Sa!-
dan ilk günden ba"lıyorsunuz sesleri) (Devamlı ve sürekli gürültüler)

HÜSEY"N BALIK (Ankara) — Söz istiyorum... ($iddetli gürültüler) Kendimi 
müdafaa edece%im. (%n a"a!ı, çık dı"arı sesleri, gürültüler)

HÜSEY"N BALIK (Ankara) — Yazıklar olsun Reis Bey.
RE"S — Efendim, Hüseyin Balık Riyasete akarette devam etmektedir, kendi-

sini iki inikat için Meclisten çıkarılmasını reyinize arz ediyorum... Kabul edenler... 
(Sa!dan "iddetli gürültüler) Kabul etmiyenler... (Sa!dan, "iddetli gürültüler)

Kabul edilmi$tir efendim, müsaade buyurun, mesele Meclisin kararma iktiran 
etmi$, Hüseyin Balık’ın iki inikat için Meclis dı$ı edilmesine karar alınmı$tır. (Sa!-
dan "iddetli gürültüler)

NÜV"T YETK"N (Malatya) — Aksini reye koymadın.
RE"S — Her ikisini de reye koydum. (Sa!dan, mütemadi gürültüler)
Beyler, birer birer, toptan konu$makla müzakereden netice alınmaz. Hüseyin 

Balık’ın dı$arı çıkarılması hakkında Meclis karar vermi$tir. Kendisi Meclis Riyase-
tine kar$ı hakarette bulunmu$tur. Meclisin kararma niçin riayet etmiyorsunuz? 
(Sa!dan, “aksini reye koy” sesleri)

!kisini de reye koydum. Siz gürültü ile vakit geçirdiniz, dinlemediniz.
Usûl hakkında söz Fethi Çelikba$’ındır. (Soldan, Hüseyin Balık’ı çıkartın sesleri)
Hüseyin Balık hakkında Meclis karar almı$tır. Hüseyin Balık hakkındaki Mec-

lis kararının tatbikini !dare Âmirlerinden rica ediyorum.
AL" YEN"ARAS (Kars) — Aksini reye koymadınız.
RE"S — Her ikisini de reye koydum.
Hüseyin Balık hakkındaki Meclis kararı infaz edilsin. (Sa!dan, “aksini reye koy” 

sesleri)
Meclise hakarette bulunan Hüseyin Balık’ın iki inikat Meclis dı$ı edilmesini 

tekrar reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.
Hüseyin Balık; Meclisin aldı%ı karara lütfen itibar edin, efendim. (Sa!dan, “Rey-

leri saymadınız” sesleri, "iddetli gürültüler) „
Beyler, çok rica ederim. Bunca senelik tecrübelerim var ve ortada bir hakikat 

mevcut. (Sa!dan, "iddetli gürültüler, “olmaz” sesleri)



!dare Âmirlerinden rica ediyorum. Meclisin kararını yerine getirsinler. (Sa!-
dan, “böyle Riyaset olmaz” sesleri)

SAMET A%AO%LU (Manisa) — Meclisin kararının tatbikini rica ediyorum.

FETH" ÇEL"KBA$ (Burdur) — Elinizi cebinizden çıkarın Samet Bey...

SAMET A%AO%LU (Manisa) — Meclis kararı bu hale dü$emez; Meclis bu 
hale dü$emez, önleyin. (Soldan, sa!dan, gürültüler) (Soldan, “dı"arı çıksın” sesleri, gü-
rültüler)

SAMET A%AO%LU (Manisa) — Meclis yıkılıyor, dikkat edin.. Biz yıkmaya-
lım Meclisi. (Gürültüler)

RE"S — Sırrı Bey rica ederim. Usul hakkında söz, Fethi Çelikba$’ındır. (Hüseyin 
Balık sa!dan alkı"lar arasında %dare Âmirleri tarafından dı"arı çıkarıldı) (Gürültüler)

RE"S — Sırrı Bey, rica ederim.. Usul hakkında söz Fethi Çelikba$’ın.

FETH" ÇEL"KBA$ (Burdur) — Çok muhterem arkada$lar, Yüksek Meclisin 
her hangi bir meseleyi selâmetle müzakere edebilmesi Riyaset Divanında Reis ma-
kamını i$gal eden arkada$ını izin kararlarını ifham ederken, her hangi bir karar it-
tihaz ederken münferiden de%il, bunun üzerinde bilhassa ısrar ediyoruz, yanındaki 
kâtip arkada$larla konu$arak karara varması lâzımdır.

RE"S — Burası a%ır ceza mahkemesi mi Beyefendi?

FETH" ÇEL"KBA$ (Devamla) — Bakınız, bendeniz ne kadar sakin konu$u-
yorum. Bu konu$mamı dahi Reis Bey kesmek ihtiyacını duyuyor.

Muhterem arkada$lar, her zaman ekseriyetin bulundu%u bir yerde Reislerden 
$u hususa riayetkar olmalarını istiyece%iz. Riyaset Divanındaki kâtip arkada$lar bi-
rer figüran de%ildirler. Reisler her hangi bir karar ittihaz ederlerken Nizamname 
gere%ince kâtiplerle konu$mak mecburiyetindedirler. (Sa!dan, alkı"lar) Biz, bu hu-
susta bir takrir verdik. Kâtip arkada$ların kar$ı simalarından, çehrelerinden Reisin 
davranı$ına kar$ı memnun olmadıkları, üzüntüleri okunuyor. (Soldan, “Allah Allah” 
sesleri, gürültüler)

RE"S — Dinliyelim, sükûneti muhafaza edelim.

FETH" ÇEL"KBA$ (Burdur) — !zah edece%iz ve diyece%iz ki; siz re’sen bu 
takrirleri reye koymadan evvel iki arkada$ınızla birlikte konu$un ve kararı mü$te-
reken verin.

Türkiye’de iyi bir tatbikat yerle$mi$tir, nihayet her $ey Anayasada yazılı de%il-
dir. Anayasada Ba$vekilin Heyeti Vekileyi kurduktan sonra bir hafta zarfında prog-
ramını okuyaca%ı yazılıdır. Fakat pekâlâ Anayasada yazılı olmamakla beraber bir an 
evvel kurulması gerekti%i halde haklı olarak Hükümet te$kili 10-15 gün geciktirile-
biliyor. O zaman kimse a%zını açmıyor. Çünkü Anayasa bu tarafı dü$ünmemi$, açık 
bırakmı$.

#imdi, aynı $ekilde Anayasa muayyen bir yeri bo$ bırakmı$ ve fakat bunun 8 
veya 9 seneden beri devamlı olarak bir tatbik, yeri olmu$sa arkada$lar, bu artık 



Yüksek Meclisin Anayasada yazılı bir hüküm gibi riayete mecbur oldu%u bir kaide 
halindedir. Maalesef Riyaset Divanımız bunu dikkate almamı$tır. Riyaset Divanı da 
diyemiyece%im, çünkü Reis Bey kâtip arkada$lara maalesef sormamı$tır. Bu itibarla 
takrirlerin reye konu$ tarzında Reisin davranı$ı Nizamnameye uygun de%ildir. Bu 
takrirlerin reye konup konmaması hususunu iki kâtip arkada$la beraber tezekkür 
etmeli ve Riyaset Divanının kararı olarak reye koymaya kendisini mecbur addetme-
lidir. Aksi takdirde yanında bulunan kâtip arkada$ların ne kıymeti kalacaktır? Bu 
inanı$ evvelâ düzeltilsin. Reddedilecek, anla$ıldı ama, Reis evvelâ kendisini Nizam-
nameye ba%lı kalmak yolunda bir kayıt altına alsın.

Arkada$lar, aksi takdirde bu tarz bir müzakerede muhalif arkada$lara ne za-
man söz verilip verilmiyece%i, onların konu$mak imkânının olup olmıyaca%ı hu-
susundaki tereddütler devamlı olarak âmme vicdanında yer edecektir. Biz müza-
kereleri dört duvar arasında yapmıyoruz arkada$lar. Bu bakımdan takrirlerin Reis 
tarafından bu $ekilde oya konu$u hatalıdır. Bunun tashihi lâzımdır.

Günlerce bir dakikalık, iki dakikalık birle$imlerle Meclis toplandı%ı halde, Hü-
kümet programı gibi mühim bir mevzuda muhalefet mensuplarına zaman bırak-
mamanın ne faydası var? Hakikaten insan bunun esbabı mucibesini dü$ünemiyor. 
Reye konulacaktır diye arz ediyorum, usul-i bir mesele. #u halde Reis Beyden, Ni-
zamnameye uyarak hareket etmesini ve kâtip arkada$larla isti$are ettikten sonra, 
reye koymak lâzım mıdır, de%il midir diye karara varmasını ve o kararı tatbik etme-
sini rica ediyorum.

RE"S — Müsaade buyurun, sırf Riyasete ait bir husus oldu%u için re’sen cevap 
vermeyi kendim içlin bir vazife addediyorum. (Sa!dan, gürültüler, gülü"meler)

Arkada$lar, çok istirham ederim, Riyaset hakkında istihfafla hareket etmek 
mebuslu%a yakı$maz, sözümü kesmeyin. Nizamnamede asla, zerre kadar sarahat 
olmıyan bir hususu, Riyasetin vezaifi cümlesinden imi$ gibi izah ettiler. Nizamna-
mede böyle bir kayıt yoktur. Reis, ancak kararında tereddüde dü$tü%ü takdirde ar-
kada$larından istimzaceder. (Soldan, alkı"lar) Meclis Riyaseti, a%ır ceza mahkeme-
lerinin tâbi bulundukları Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre de%il, Meclis 
Dahilî Nizamnamesine göre icrayı riyaset eder. Nizamnamemizde Reisin her hangi 
bir karar alır veya tebli% ederken kâtip arkada$ları ile isti$are edece%ine dair bir 
sarahat mevcut de%ildir.

NÜV"T YETK"N (Malatya) — Fikrini önceden telkin edece%ine, ihsası rey 
edebilece%ine dair bir hüküm var mıdır? Reisin Heyeti Umumiyeye tesir edecek $e-
kilde beyanda bulunmaya hakkı var mıdır?

RE"S — Hükümet programı hakkında müzakerelere devam ediyoruz. Söz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına !smet !nönü’nündür.

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz alanları okuyunuz. (Sa!dan, gürültüler)

RE"S — Arkada$lar Riyaseti dinleyiniz Riyasete hürmetkâr olmayı kendinize 
$iar edininiz. (Soldan, alkı"lar)



ASIM EREN (Ni#de) — Riyasetten akıl istemiyoruz.

RE"S — Arkada$lar söz alanların isimlerinin okunmasını istiyorlar. Grup söz-
cülerinden maadasının isimlerini okuyorum:

Avni Do%an
Emin Soysal
Fazıl Yalçın
Ferda Güley
Hasan Tez
Hikmet Bayur
Hilmi Dura
Himmet Ölçmen
Kemali Bayazıt
Mahmut Güçbilmez
Nusret Kiri$çio%lu
Sebati Ataman
Server Somuncuo%lu
Sırrı Atalay
Suphi Baykam
Turhan Feyzio%lu

Söz, Malatya Mebusu !smet !nönü’nün, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu 
adına. Buyurun efendim.

CUMHUR"YET HALK PART"S" MECL"S GRUPU ADINA "SMET "NÖNÜ 
(Malatya) — Hükümet programının takibetti%i silsilede dı$ politikaya ait kısım-
dan ba$lamak istiyorum.

Muhterem arkada$larım; dı$ politikamız Birle$mi$ Milletler Anayasasının düs-
turlarına ba%lıdır. Hemen bütün dünya milletleri aynı iddiada bulunuyorlar. Bir-
le$mi$ Milletlerin Anayasası, bölge anla$ması hükmü içinde büyük müdafaa grup-
larının te$ekkülüne elveri$li olmu$tur. Biz kendi muhitimizde NATO adı altında 
toplanan müdafaa grupuna dâhiliz. NATO irtibatına sadakatle ba%lıyız. NATO için-
de $ikâyetler ve ihtilâflar olmasından müteessiriz. Müttefiklerin aralarındaki hu-
susi meseleleri halletmek için NATO âzası bulunmayı münasip bir fırsat saymaları-
nın aleyhindeyiz. Bizim kanaatimiz odur ki, NATO müttefikleri, büyük cihan sulhu 
bir istikrara varıncaya kadar birbirleriyle olan hususi dâvalarını uyandırmamak ve 
tehir etmelidirler. Yoksa sadık müttefikler hususi menfaat güdenlerin arzularına 
yeti$emezler. (Sa!dan, bravo sesleri)

#üphe yoktur ki, Almanya’nın birle$mesi cihan sulhunu kolayla$tıracak ba$lıca 
vasıtalardandır.

Ba%dad Paktı vücuda gelmesini gerektiren ihtiyacın dı$ında bir istidadı sık sık 
görmekteyiz. Âkidler, hususi meselelerini âkıd arkada$larına kabul ettirmek için 
fırsat beklemektedirler. Bu temayüller, rabıtanın esasına zarar vermektedir. Balkan 



Paktı, esef ederim ki, kendilerinden bahsedilmemesi daha münasibolacak hale gel-
mi$tir. (Sa!dan, alkı"lar ve bravo sesleri).

Politikamızın esası olan NATO yeni bir kalkınma devrine girmi$tir. Bu devin-
den herkesin tatmin edilmi$ olarak çıkmasını temenni ederiz. Sulh zamanında 
de%il, hattâ harb zamanında bile müttefikler arasında ihtilâflar olabilir. Âkidler, 
ittifakın esasında samimî ve sebatlı iseler, ittifak bütünlü%ü tesirini muhafaza ede-
cektir. Memleketimiz, NATO içinde en büyük vefayı en çok fedakârlı%ı göstermi$ 
olan ve ittifak vazifelerinin gittikçe daha a%ırlı%ını deruhte etmekte olan bir du-
rumdadır. Külfetin ehemmiyeti ile mütenasip surette teçhiz edildi%imiz ve hazır-
landı%ımız konusu, haklı olarak çok münaka$a götürür. NATO içinde yakında, bir 
dereceye kadar fevkalâde sayılacak toplantılar olacaktır, öyle görülüyor ki, maddi 
ve fiilî vazifeler yanında, psikolojik mevzular da halledilecektir. Güdümlü mermi-
ler te$ebbüsleri fennî kifayet ve üstünlük mevzuunu ön plâna almı$tır. Mevzuun 
her suretle ehemmiyeti küçük tutulamaz. Ama ne telâ$ etmek için sebep vardır, 
ne de tamir edilmez bo$luklar mevcuttur. Bu farklar, hararetle hazırlanan askerî 
devletlerle, tabiatı icabı askerî meselelerde az çok ihmali olan demokratik bünyeler 
arasındaki farkın neticesidir. Ancak, Birinci ve !kinci Cihan Harbleri ispat etmi$tir 
ki, nihayet potansiyeli elveri$li olanlar farkları telâfi edebiliyorlar. Yalnız, bu kadar 
tecrübeden sonra tekrar aynı tecrübeyi geçirmek arzu olunur bir $ey de%ildir. Ve 
bizim gibi en hassas kanaatte ve ön safta bulunan memleketler için müttefiklerin 
basiretini çekmekte gayret sarf etmek, lüzumsuz de%il haklı bir endi$enin icabı say-
malıdır.

Bizim vaziyetimiz Orta - Do%u buhranları yüzünden daha ziyade nezaket pey-
da etmi$tir. Orta - Do%u’da Arap - !srail ihtilâfı ve Arap devletleri arasında hege-
monya hevesi bizim hiçbir suretle taraf tutmamızı icabettirecek konular de%ildir. 
Bizim menfaatimiz, Arap - !srail sulhünde ve Arap memleketleri arasındaki statü-
konun sulh içinde muhafazasındadır. Bu esaslara aykırı tarafımızdan gösterilen her 
hangi bir heves ve te$ebbüsün, neticede bize zarar verdi%ini Hükümet tecrübe ile 
anlamı$tır, ümidindeyim. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar). Co%rafi ve siyasi vaziyeti-
miz icabı, Orta - Do%u buhranı son zamanda bizim etrafımızda toplanmı$tır.

Suriye hududunda asker toplamak ve bizim taarruz hevesinde bulundu%umuz 
havadisi son zamanların siyasi ve psikolojik ehemiyetli bir buhranı olmu$tur. Su-
riye, ikinci Cihan Harbinde birkaç defa, Türkiye için hırslandırıcı bir hedef göste-
rilmi$ti. Türkiye’nin bu yakın mazi misalleriyle gösterdi%i iyi kom$uluk imtihanı 
tereddüt götürmez.

Suriye’nin öncülü%ünü yaptı%ı büyük tehditler kar$ısında, Birle$ik Amerika’nın 
ve NATO Genel Sekreterinin, memleketimize kar$ı gösterdikleri tesanüt delilin-
den ciddî olarak müte$ekkiriz. Sovyet Rusya’nın Suriye hâdiseleri münasebetiyle 
te$ebbüsleri, mesajlarının bizimle iyi münasebet ve dostluk kurmak hususundaki 
teminatlariyle kolay telif olunacak mahiyette sayılmaz. Her türlü ihtilâf bertaraf ol-
mu$, Güvenlik Konseyinde mesele kapanmı$, bizim sefaretimizde Moskova’da sulh 
havası yayılmı$ olduktan sonra tekrar Suriye aleyhine radyo ile ve basın ile tazyik 



yaptı%ımıza kadar bahane icadedilmesi, kom$ularımızı açıktan te$vik etmektir ve 
bizimle mesele çıkarmanın arzu edildi%i $üphesini besliyecek tabiattadır. (Sa!dan 
alkı"lar)

Son Sovyet mesajından sonra, Suriye’de topraklarımız aleyhine, memleketimiz 
aleyhine nümayi$lerin parlaması, bizim $üphemizi artıracak i$aretlerdendir.

Di%er taraftan, son Sovyet notasında, e%er yanlı$ anlamadı isem, iyi münase-
betler havası için te$vik edici delil, bizim NATO’da ve Ba%dad Paktındaki irtibatla-
rımızı oldu%u gibi kabul ederek iyi münasebetler kurulması imkânının gösterilme-
sidir.

Buna mukabil askerî manevralar, tah$itler, taarruz emelleri isnadından sonra, 
radyo’ ile ve basınla Suriye’yi tazyik bahanesini ileri sürmek, anla$ılmaz bir tena-
kuzdur.

Kıbrıs meselesini yakın bir alâka ile takibetti%imizi ifade etmek borcumuzdur. 
Müttefiklerimizin dâvaya verdi%imiz büyük ehemmiyeti lâyikı ile kavramamı$ ol-
maları ihtimalinden ciddî olarak endi$e ediyoruz.

Kıbrıs’ın taksimi suretiyle iki dost memleket arasındaki ihtilâfın hallolunma-
sını do%ru buluyoruz.

Dı$ politikamızın günlük ba$lıca meselelerine temas etti%imi zannediyorum. 
!ttifak manzumelerimiz içinde tahrikten sakınan, sadık ve samimî ve sulhu kolay-
la$tırıcı bir müttefik durumu bize en elveri$lidir. Te$kilâtımız ve askerî vaziyetimiz 
icabı olan tedbirlerimiz yanında iç bünyemizin kuvvetini dı$ politikada ba$arının 
ba$lıca vasıtası addederiz. !ç bünyemizin kuvveti, samimî olarak kaniyiz ki, demok-
ratik rejimin icapları çerçevesinde, hür vatanda$ların tesanüdü halinde temin olu-
nabilir. Demokratik hayat içinde, huzurun teessüsü, iç politikamızın ba$lıca mese-
lesi oldu%unu ayrıca tahlil edece%iz. Ancak dı$ politika bahsinde bir noktanın a$ikâr 
olarak bilinmesini isteriz: Bizim tarihten gelen tabiatımız odur ki, çok $ikâyet etti-
%imiz bir idare altınca bulunsak bile vatan müdafaası günü, hudut boyunda, vazife 
u%runda, can vermekten ba$ka bir hareket bilmeyiz. (Sa!dan, bravo sesleri sürekli ve 
"iddetli alkı"lar)

Milletimizin en kuvvetli varlı%ı olan kara, deniz ve hava ordularımıza sa%lam 
ve sarsılmaz güven duygularımızı ifade etmekle $eref duyarız. (Sa!dan, alkı"lar)

Program bizim memleketten bahsederken böylesine geri bir memlekette siyasi 
istikrarın esaslı temellere istinadetmekte oldu%u farzedilemez diyor ve bu itibarla 
milletin emniyet ve selâmeti, refah ve saadeti esas tutularak siyasi tedbirlerin ve 
hakların bu mevzua ba%lanmasını iltizam etti%ini gösteriyor.

Program; murakabe ve icra uzuvlarını tahlil ederken ikisinin Büyük Millet 
Meclisinde temerküz etti%ini söylüyor. Bir cümle sonra icra kuvvetinin serbest kal-
masını ve icranın, her gün kararlara, tedbirlere muhtacoldu%unu ileri sürerek bir 
serbestlik talebediyor.

Hulâsa program, huzur ve sükûn içinde çalı$mayı temin ve bozulmu$ mânevi 
asayi$i iade edecek tedbirlerin alınmasını zaruri görüyor. Hakikaten memleket 



içinde huzursuzlu%un izalesi ve mânevi asayi$in tamiri ihtiyaçlarımızın ba$ındadır. 
Yalnız program birtakım de%i$ikliklerin, mevzuat ve tatbikat bakımından lüzumlu 
kıldı%ı de%i$ikliklerin Yüksek Meclise, arz ve teklif edilece%ini umumi olarak söylü-
yor, fakat tafsilât vermiyor.

Müsaade buyurursanız evvelâ memleketin huzur ve sükûnuna ait mevzua gir-
mek isterim.

1957 seçimlerinin tahlili lâzımdır. Memleketin huzuru buna ba%lanmı$tır. Bu 
huzur varlı%ımızın temel konusu, kuvvetimizin, itibarımızın, geli$ip ilerlememizin 
ba$lıca mesnedi olmu$tur. 1957 seçimlerinin tahlili zor bir i$tir. Hükümetin söyle-
dikleri ile zıt kanaatteyiz. Birbirimizi mü$terek bir anlayı$ zeminine getirmek güç-
tür ama bu güç i$i ba$armak lâzımdır. !çinde bulundu%umuz çıkmazdan kurtulma-
ya mecburuz. Vaziyetin tedbiri vardır. Bu sade tedbir cemiyetimizi kolayca huzura 
kavu$turabilir. Sükûnetle aklımızın erdi%i kadar tedbirlerini de söyliyerek vaziyetin 
tahliline giriyorum.

!ktidarın sıralamasına göre seçim öncesinden ba$lıyaca%ım. 1957 seçimi önce-
si devri, 1954 seçimlerinin neticelenmesini mütaakıp ba$lar. 1954 seçimlerinden 
hemen sonra iktidar $u tedbirleri aldı:

Temyiz ve Devlet #ûrası azaları dâhil oldu%u halde 25 seneyi doldurmu$ olan 
hâkimlerin, sadece, görülen lüzum üzerine kaydı ile emekliye ayrılması Kanunu çı-
karıldı. Bu emeklilik hükmü tabiî bütün memurlara $âmildi. O günden beri mah-
keme istiklâli ve hâkim teminatı cemiyetimizin birinci meselesi haline geldi. Seçim 
i$leri adlî teminata ba%lı oldu%u için hâkimlerin vaziyetlerinde emniyet sarsılınca, 
seçim emniyeti de Hükümetin tesiri altına girmi$ oluyordu. (Sa!dan, bravo sesleri) 
(Soldan, öyle "ey yok, sesleri)

Kır$ehir vilâyeti kaza haline getirildi. Sebeb olarak bu halkın 1954 seçimlerin-
de Cumhuriyetçi Millet Partisine rey vermi$ olması Meclis kürsüsünden açıkça ilân 
edildi. Seçimdeki gizli oylarından dolayı 7’sinden 70’ine kadar bir vilâyet halkı ce-
zalandırılıyordu. Seçim esnasında partiler veya e$has arasında karma liste yapma-
sı men olundu. Seçim esnasında Devlet ve Hükümet ba$ında bulunanların Devlet 
ve millet i$lerini anlatmaları seçim propagandası sayılmıyaca%ı kanuna ba%landı. 
1954 seçimleri hükümlerine göre Devlet ve Hükümet mensuplarının kanuna aykırı 
hareketleri tesbit ve mahkûm edilmi$ti. Ellerindeki kanunu tatbik etmekten ba$ka 
bir $ey yapmamı$ olan hâkimlerin hepsi görülen lüzum üzerine emekliye sevk edil-
mi$lerdir.

Muhalefetin, “henüz lâyık olmadı%ı” söylenerek onun; seçimde radyodan isti-
fadesi menedilmi$tir. Görünü$te bütün siyasi partiler seçimde radyoda konu$mı-
yacaklardı. Hakikatte seçim dı$ı oldu%u gibi secim içinde de radyoyu yalnız iktidar 
kullanmı$tır.

1954 seçimlerini müteakip, kânun içinde muhalefete meyil göstermi$ vatan-
da$lar aleyhine insafsız bir takip yapılmı$tır. (Soldan, "iddetli gürültüler; sa!dan din-
leyin, sesleri) Aday olan memurlar ve hâkimler, serbest mai$et ve meslek erbabı her 



suretle zarara sokulmu$lardır. Hulâsa 1954 seçimlerinden sonra gelecek seçimler 
için muhalefetin tamamiyle kötürüm haline getirilmesine karar verilmi$ ve bu ka-
rarı tatbik için her türlü hukuk düzeni tahribedilmi$tir.

Seçim esnasındaki yazılardan dolayı haksız ve insafsız takibat yapılmı$tır.
1954’ten sonra bu suretle bütün delilleriyle bir rejim buhranı içinde geçmi$tir. 

1955 senesinde bu buhran vahim tezahürlerini 6/7 Eylül hâdiselerine kadar gös-
termi$tir. Memlekette muhalefet aleyhine, vatanseverli%ine kadar dil uzatılarak, 
sistemli ve umumi $ekilde tecavüz edilmi$tir. 6/7 Eylül hâdiseleri ilk önce muhale-
fete yüklenmek istendi. Sonra komünist tahriklerine verilmeye çalı$ıldı. Meydanda 
Hükümetten ba$ka mesul kalmayınca kimse hiçbir ceza görmeden hâdise tabiatiyle 
kapatılmı$ oldu. (Sa!dan, "iddetli alkı"lar)

1955 sonlarında yeni Hükümet te$ekkül etti. Adalet istiklâline açılan rahne-
nin kapatılaca%ı ve Seçim Kanununda yapılan huzuru ihlâl edici de%i$ikliklerin dü-
zeltilece%i taahhütleriyle yeni Hükümet kuruldu. Rejim buhranının hafifliyece%i 
ümitleri canlandı. Bu ümitler tahakkuk etmedi. Bütün taahhütler geri kaldı. Adalet 
aleyhindeki tatbikat vahim bir vüsat ve mahiyet aldı.

HAL"L TURGUT (Diyarbakır) — O sizin kafanızda Pa$am...
"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Basın Kanunu yeniden a%ırlattırıldı. Toplan-

tı hürriyeti, vatanda$la teması güçle$tiren kayıtlarla a$ırı derecede kısıldı. !ktisadi 
buhranla beraber rejim buhranı için de hiçbir ümit kalmadı. 1957 bütçe konu$ma-
ları bu hava içinde ba$lamı$tır.

1957 #ubatı içinde yeniden ümit do%du. Kır$ehir’in tamir olunaca%ı ilân olun-
du. Tatlı dille ve iyi münasebetler içinde her $eyin düzeltilece%i ümitleri Hükümetçe 
tekrar uyandırıldı. 1957 yılları bu suretle geçer. Seçim havadisleri yayılmaya ba$la-
yınca seçimlerden önce mevzuatın düzelmesi ihtiyacı ön safı i$gal eder. Bizim kana-
atimiz odur ki, seçimde emniyet ve e$itlik $artı olan 1950 Kanununun temel unsur-
ları harap haldedir. Yeni seçimden önce her halde tamir olunacaktır. Bu ümitlerin 
hiçbiri tahakkuk etmedi. Hiçbir $eyin de%i$miyece%i anla$ıldı%ı gibi, yeni seçimlerin 
1957 de yapılaca%ı da a$ikâr olarak görülüyordu.

Yeni seçimlerin demokratik rejime son vermek hedefini, güttü%ünden ciddî bir 
endi$e umumi ve müstevli bir hal aldı. Bütün idealistler harekete geldiler. Bütün 
muhalefetlerin birle$mesiyle büyük tehlikenin önlenmesi umumi bir arzu halini 
aldı. 1957 A%ustos ve Eylülü siyasi partiler arasında i$ birli%i imkânının aranmasiy-
le geçmi$tir. Buna kar$ı da yeniden $iddetli kanunlar çıkarılmı$tır.

Seçimden önce son safha, muhalefet için seçimlere girip girmemenin tetkik 
edilmesi olmu$tur. Umumi kanaat o idi ki, seçimlerde e$itlik, serbestlik ve emniyet 
$artlarından hiçbiri kalmamı$tır. (Sa!dan bravo sesleri)

MURAD AL" ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Sen nasıl geldin pa$am?
"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Muhalefetin seçime girmesi, vatanda$ı aldat-

mak ve iktidarı $ikâyet etti%imiz zihniyetinde te$vik etmekten ba$ka bir netice ver-
miyecektir. !ktidara en iyi cevap, seçimlere girmiyerek onu yalnız bırakmaktır.



Muhalefet partilerinin vatanseverli%i memleketi... (Soldan, gürültüler) (Sa!dan, 
sürekli alkı"lar) Bu ümitsizlikten bir daha kurtarmı$tır.

1957 senelerinden önceki devre i$te budur. Uzun süren, vahim ve elem verici 
rejim tahribinden sonra, seçim emniyeti ve seçim e$itli%i kaldırılarak, vatanda$ se-
cime davet edilmi$tir. (Soldan, “Sen nasıl geldin?” sesleri) (“Vah vah” sesleri)

Seçim esnasında: Yeni seçimlerin ilânından sonra ba$lıyan seçim devresinde, 
$artların a%ırlı%ı ve e$itli%i derhal göze çarpıyordu. Seyahat etmemiz güçlükle ba$la-
dı. Devletin her daire sindeki vasıtalar iktidarın propagandasına tahsis edildi. (Sa!-
dan alkı"lar, soldan gürültüler) (Soldan “yalan” sesleri)

RE"S — Müdahale etmeyiniz, efendim.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Devletin müdafaa vasıtası olan arabaların ikti-
dar partisi emrine boyanarak ve boyanmıyarak verildi%inden misallerini vatanda$ 
görmü$tür. (Sa!dan "iddetli alkı"lar) (Soldan gürültüler)

RE"S — Devam edin efendim.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Muhterem arkada$larım; daha hikâyenin ba-
$ındayız. (Sa!dan "iddetli alkı"lar, soldan gürültüler) Oysa ki; bu memleketin ve ordu-
sunun gelene%i, ordu malzemesini hususi i$lerde de%il, meslek dı$ında olan Devlet 
i$lerinde bile kullanmaya müsaade etmez. (Sa!dan, bravo sesleri)

!lk toplantı karı$malarını Kars’ta, Malatya’da gördüm. Kars’ta daha bir iki gün 
öncesinden ba$lıyarak yollar kesilmi$, geli$ gidi$ durdurulmu$tu. Malatya’da çok 
gayretli (!) bir vali, Malatya halkını çileden çıkarmak için her türlü hazırlı%ı yapmı$-
tı. Nihayet gözya$ı bombaları ile fırtına savuldu. Sabahtan ak$ama kadar $ehirin 
kö$elerinde halkı da%ıtmak için... ($iddetli gürültüler) orduyu halk aleyhine kullan-
mak için... (Soldan, “yalan, yalan” sesleri, "iddetli gürültüler)

HAL"L TURGUT (Diyarbakır) — Utanmaz adam!

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Canla ba$la çırpınmı$ olan Malatya Valisinin 
tahriklerinden Malatya’nın kurtulabilmesi bir iyi talihtir.

Seçim devrinde radyo, iktidar propaganda aleti olarak çalı$makta ileri dereceye 
varmı$tır. Radyo bu asrın en tesirli telkin ve propaganda vasıtasıdır. Ya gazete gibi 
her fikir ve siyasetin ayrı ne$ir vasıtası olarak çok ve hususi temellük içinde i$liye-
cek, ya tarafsız ve mü$terek Devletin hakikat ve emniyet unsuru olacaktır. Devlet 
malı olarak yalnız iktidarın tek taraflı organı hali, totaliter memleketlerde vardır. 
(Sa!dan, bravo sesleri) Bir de bizdeki demokratik rejimde, insan hakları dı$ında kul-
lanılı$ $eklinin ıstırabını çekiyoruz. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

!ktidarın mesuliyetini ta$ıyan vekillerin seçmene kar$ı kendilerini müdafaa 
ederken söylediklerini, propaganda saymıyan kanun hükmüne de riayet edilme-
mi$tir.

Sayın Ba$bakan benim, 1950 de seçimi kaybedince; “Nankör Ankaralılar” diye 
ba%ırdı%ımı Ankara halkına ilân etmi$tir. (Soldan, “do!ru” sesleri) Bu hikâyenin aslı 



olmadı%ını kesin olarak ne$rettim. Radyo, iftirayı Devlet i$i gibi ilân etti. Kanunsuz 
hareket. Tekzibi ne$retmedi. Bu hal, insanları ba%lıyan her hangi bir kayıt ile izah 
olunamaz.

HAL"L TURGUT (Diyarbakır) — Ankara de%il, Türk Milleti dediniz.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Biz, seçim propagandasını iki istikamette va-
tanda$a arz ettik: Rejim dâvaları ve iktisadi ve malî meseleler.

Dı$, politikada bir münaka$a a%mayı faydalı görmemi$tik. Seçim konu$maları 
bu çerçeve içinde devam ederken, süratle farkedildi ki vatanda$ çok dolgundur, ıstı-
raplıdır ve iktidarı de%i$tirmek istiyor. (Soldan, “Neden de!i"tirmedi öyle ise” sesleri) 
(Sa!dan alkı"lar ve gürültüler) Bu hal, iktidar ricaline büyük telâ$ verdi, iktidar ricali 
yeni en zararlı, kanun dı$ı bir hareket olmak üzere seçimde dini siyasete alet etmek 
yoluna girdiler. Ba$tanba$a memlekette C.H.P. muhalefetinin dinsizli%i üzerinde 
iftira propagandasına geçilmi$tir. (Soldan “do!ru do!ru” sesleri) (Sa!dan, gürültüler)

RE"S — Pa$am, !smet Pa$a, bir dakikanızı rica edebilir miyim, efendim?

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Buyurun.

RE"S — Evvelâ sözünüzü kesmek gibi bir te$ebbüste bulunmadı%ıma inanma-
nızı rica ederim. (Sa!dan, bravo sesleri)

Ayrıca seçimler hususunda, seçimlere mütaallik hâdiseler için, icabetti%i ahval-
de her türlü müzakere açmak imkânı mevcuttur. Bugün okunan program hakkında 
izahat lütfederseniz daha kestirme hareket etmi$ olursunuz. (Sa!dan, “devam, de-
vam” sesleri)

Efendim; benimle hatip arasında cereyan eden, hatibe reis sıfatı ile yapmı$ ol-
du%um bir ricayı niçin çok görüyorsunuz?

Buyurun, efendim.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Program içindeyim. Program, seçimde yapılan 
ölçüsüzlükleri, müstakbel hareketler için temel almaktadır. Buna istinaden kanun-
larda, mevzuatta de%i$iklikler getirecek; kanunlar getirecek ve milletin demokratik 
rejime lâyık olmadı%ına dair deliller toplıyacak. (Soldan “öyle "ey yok” sesleri)

Müsaade ederseniz seçimdeki ölçüsüzlükleri kendi görü$ümüzle anlatalım. 
Takdir sizindir; takdir sizindir.

RE"S — Pa$am, çok istirham ederim; onun için arz etmek istedim. Sözünüzü 
kesmiyorum. Rica ederim. Böyle bir kanunun gelece%i zannı ile geçmi$ seçimleri 
te$rih buyuruyorsunuz. Gelen her kanunun heyeti umumiyesi üzerinde Mecliste 
aleni müzakere imkânları varken niçin $imdiden kendinizi yoruyorsunuz demek 
istiyorum. (Sa!dan, alkı"lar) (Gülü"meler)

Devam buyurun, efendim.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — iktidar ricali yeni ve en zararlı bir kanun dı$ı 
hareket olmak üzere seçimde dini siyasete alet etmek yoluna girdiler. Ba$tanba$a 



memlekette C.H.P. muhalefetinin dinsizli%i üstünde iftira kampanyasına geçilmi$-
tir. Ricalarımız, $ikâyetlerimiz semere vermedi. Nereye kadar ne yapıldı? Birkaç 
misal söyliyece%im.

Konya’da iktidar partisinin propagandası C.H.P. zamanındaki dinsizli%i yazıp 
ne$rediyordu, !zmir’de, vatanda$a, camiler için ne hicap verici iftiralar anlattıkları-
nı bu kürsüde söyliyemem.

Trabzon’da çar$aflı kadın meydan kürsüsüne çıkarılarak “D.P. iktidarı sayesin-
de, namusumuzu kurtaran çar$afa kavu$tuk” deniliyordu. (Soldan, “insaf, insaf ” ses-
leri)

Ba$bakan Adana’da halka hitabederken, Türkçe ezan, Arapça ezan dâvasını 
anlatıyor, C.H.P. zamanında 800 caminin satıldı%ını, iktidara gelince, camilerden 
kamyonlarla fena $eyler ta$ındı%ını ilân ediyordu. (Soldan, “Do!ru de!il mi pa"am?” 
sesleri) C.H.P. nin parti müfetti$i, yüksek idare üyesi, kaç devre mebusu olan Sayın 
Ba$bakan, C.H.P. nin Ba$vekili ve Genel Ba$kan vekili olan Sayın Celâl Bayar’ı da 
dü$ünmiyerek, C.H.P. aleyhine din propagandasına sarılmı$ idi.

Dini siyasete alet etmekte iktidarın sözcülü%ünü yapan (Köylü gazetesi) ve di-
%er iftira ve irtica gazetelerinden misaller vermeye insan hicabı mânidir. (Sa!dan, 
“Bravo, sesleri”)

!$te seçim devri bu suretle geçmi$tir. Bu devirde vatanda$ın hem ıstırap içinde 
bulundu%u, hem rejim dâvalarına canla, ba$la sahip çıktı%ı iktidarın de%i$mesi artık 
mukadder oldu%u anla$ılmı$tır.

Seçim günü, 27 Ekim 1957 ilk saatlerden itibaren yeni bir durum göründü. Her 
taraftan $ikâyetler geliyordu. Kaymakamlar, nahiye müdürleri seçim sandıklarına 
emir veriyorlar, tasnif i$leriyle alâkadar oluyorlardı. (Soldan, “Ne münasebet?” sesle-
ri) (Yalan, sesleri) Biraz sabredin.

Seçim te$kilâtının huzuru bozulmu$tu. Kimisi idarenin müdahalesini meni 
için hâkimlere müracaat ediyor, kimi sandıklar da idarenin emrine girmi$ bulunu-
yordu. (Soldan, “yalan”, sesleri) Dahiliye Vekilinin bir tamiminden ve buna müstenit 
bir tertipten bahsolunuyordu. Valiye bu tamimden bahsile müracaat ediliyor, vali 
inkâr ediyordu. (Soldan, “Pa"anın kafasında 1946 seçimlerindeki hareketler kalmı"”, 
sesleri) Nihayet biz $ikâyeti do%ruca Dahiliye Vekiline naklettik. Bay Vekil tamimin 
hepsinden yani gerekçesinden ve bütün” maddelerinden bilgi vermeksizin, mealiy-
le tasdik etti. Bunun üzerine merak büsbütün arttı, neticede tamim ele geçti.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Aydın) — Biz gönderdik Pa$am, ben 
gönderdim. (Sa!dan “Sıran gelince konu"”, sesleri).

RE"S — Devam buyurun efendim, dinliyoruz.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Kendisine tamimi ben 
gönderdim. (Sa!dan, gürültüler).

RE"S — (Sa! taraf mebuslarına hitapla) Müsaade buyurun efendim, anlıyama-
dı%ınız bir $ey mi var? Ne oldu da feveran ediyorsunuz? Dahiliye Vekili Pa$anın 



tamimin ele geçirildi%i $eklindeki beyanım açıklıyor ve “Tamimi kendilerine ben 
gönderdim.” diyor. Müsaade buyurun, gürültü yapmayın ki, hatip sözlerine devam 
edebilsin.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Anla$ıldı ki, tasnif neticeleri derhal ö%renilmek 
ihtiyacı öne sürülerek geni$ tertip kurulmu$tur.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Aydın) — 1950 de aynı tamimi kendile-
ri yaptı. (Sa!dan; gürültüler, “Sözünü kesme”, sesleri).

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Maksat, sandık hareketlerini dahiliye 
te$kilâtının emrine almak oldu%u, seçim neticesine kadar riyazi bir surette anla-
$ılmı$tır. (Sa!dan; alkı"lar) (Soldan; gürültüler) #u halde 1950 Seçim Kanununun 
ruhundaki maksat, yani idarenin müdahale ve tesiri dı$ında bir seçim cihazı ihdası 
maksadı kanunsuz olarak ihlâl edilmi$tir. (Soldan: “Vah, vah”, sesleri) !dare tertibi 
i$liyen yerde valiler vasıtasiyle, !stanbul’da ise ayrıca Emniyet Müdürü vasıtasiyle 
de tatbik edilmi$tir. (Sa!dan, bravo sesleri).

27 Ekim gününün ilk saatlerinden itibaren hayret veren ikinci hususiyeti de 
kütük $ikâyetleridir. (Soldan; “Biz de "ikâyet ediyoruz, do!ru, do!ru”, sesleri) Vatan-
da$lar kafile kafile her yerde, ellerinde seçmen kartları oldu%u halde sandık ba$-
larından geri dönüyordu. (Soldan, “Ekseriyetini Demokratlar te"kil ediyordu, Pa"am” 
sesleri, gürültüler)

RE"S — Siz devam buyurun efendim.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bir yaraya basıyoruz galiba. Neden birdenbire 
heyecanlanıyorsunuz?

HAL"L TURGUT (Diyarbakır) — Pa$am ne yapsan kavga etmiyece%iz.

RE"S — Halil Turgut Bey, müsaade et.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Asılmı$ olan kütüklerden birçok isimler kay-
bolmu$, sandık ba$larına ba$ka listeler konmu$tu. (Sa!dan, alkı"lar) #ikâyetler ak-
$ama kadar her yerden feryat halini alarak sonuna kadar devam etmi$tir. Bu yüz-
den manalı bir tesadüf olarak, hep muhalefete meyli bilinen vatanda$lara rastlayan 
bu kayıtların miktarı, her vilâyette on binleri geçmektedir. (Soldan, yalan sesleri)

1. Beyo%lu 75 numaralı sandık listesi: 570 seçmen oldu%u kaydiyle mühürlen-
di%i halde, sandık kurulunca sayıldı%ı vakit, 441 seçmen oldu%u ve bu suretle 129 
seçmen isminin listeden çıkarıldı%ı görülmü$tür. Bu sandı%ın bulundu%u mahalle 
muhtarının o semtteki Cumhuriyet Halk Partisi Oca%ına (Hacı Ahmet Oca%ı) ver-
di%i listede de 570 seçmen ismi vardır.

2. Eminönü Molla Fenari mahallesinde 23 numaralı sandıktaki listeden de 25 
sayfa çıkarılmı$ ve hâkim $erhi tahrif edilmi$tir. (Soldan, gürültüler) Eminönü !lce 
Seçim Kurulunun 25 Ekim 3 numaralı karariyle tertibedildi%i gibi Seçim Kurulunda 
ifadesi alınan mahalle muhtarı Halis Ba$aran da “Bana emir verdiler, böyle yaptım” 
demi$tir. (Soldan, “yalan” sesleri, gürültüler) (Üniversiteyi nasıl yaptın, sesleri)



3. Askıya çıkan listelerle sandık ba$larındaki bulunan listeler arasında farklar 
görülmü$tür. Ayrıca sandık ba$larında bulunan listelerde bazı isimlerin hizasına 
kırmızı kalemle (X) i$areti konulmu$tur. Nitekim 21 numaralı sandıkta 320 seç-
menden 66’sı bu tarzda i$aretli oldukları için ellerinde seçmen kartı oldu%u halde 
oylarını kullanamamı$lardır.

4. Feneryolu istasyon civarındaki 112 numaralı sandıkta 525 seçmen vardır. 
249 vatanda$ ismini bulamamı$tır. Kütükler bozularak, de%i$ik listeler tertibi ile 
büyük vatanda$ kütlesinin seçimden men olunması bir muhtarın aklına ve kudreti-
ne sı%mıyacak bir olaydır, bu bir valinin gayreti ile de yapılamaz. Bu ancak merkezin 
bir kararı üzerine... (Soldan, “%smet Pa"a’nın kararı” ile sesleri) vilâyetlerce alınmı$ 
umumi bir tertip $eklinde görünebilir. (Soldan, gürültüler, “münafık” sesleri) ( “Yalan 
yalan” sesleri) (“Rüyanda görmü"sün” sesleri) (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Kütükler meselesinin ikinci tertibi: Seçim günü evvel ve âhır hiçbir kütükte 
ismi bulunmıyan bir vatanda$ kütlesinin seçmen olarak icadolunmasıdır. (Sa!dan, 
bravo sesleri) Adliye Vekâleti bir tamimle Asliye Hukuk mahkemelerinin $ikâyet 
eden vatanda$lara evrak üzerinde tetkikat yaparak seçmen kartı verilece%ini teb-
li% ediyor. Geni$ ölçüde bir oyun ba$lıyor. Hâkimlerin salâhiyetine, toptan hüküm 
usulüne itiraz ediliyor. Hulâsa, suiistimaller bazı yerlerde kısmen önleniyor. Büyük 
kısımda, iktidar partisi birçok seçmeni, seçim gününde yoktan var ediyor. (Sa!dan, 
gülü"meler)

Kütük suiistimalinin ikinci ba$lıca i$areti budur,

Her çe$it kütük suiistimallerinin mal oldu%u oylar büyük yekûnlar tutuyor. 
!stanbul’da kütük haksızlıkları yekûnu 170 bin hesabedilmektedir. (Soldan, “Ooooo” 
sesleri)

Muhtarların ceplerinde seçmen kartı dolu, kütüklerde adı olmıyanlara da%ıtı-
yorlar, mühürlü zarflar hususi ellerle da%ıtılıp kullanılıyor. Bu suiistimaller de ayrı 
hikâyedir.

27 Ekim seçimi için kütükler faciası, Dahiliye tertibedilmi$, Adliye Vekâleti ile 
tamamlanmı$tır. (Sa!dan, alkı"lar)

Seçimler, Hükümet merkezinde Ba$vekil ve Dahiliye Vekilinin valilerle daimî 
temasları halinde idare edilmi$tir. (Soldan, “Ondan tabiî ne olabilir?” sesleri)

27 Ekim seçim günü, radyonun faaliyeti, kanunsuzlu%u ve seçim, emniyetine 
tecavüzün ayrı bir misalidir.

RE"S — Affınızı rica edece%im, yine zatı-âlinizden bir ricada bulunaca%ım.

EM"N SOYSAL (Mara!) — Bu Hükümete neden itimat edilmez, onu izah edi-
yor, Pa$a.

RE"S — Bu tâbiri kendinize lâyik görün.

Bugün Hükümetin programı okundu, müzakere açtık. Bugünkü Hükümetin 
programı hakkında grup reisi sıfatiyle nokta-i nazarınızı izah için mi? Yoksa mu-



hasebesi yine bu Mecliste alenen yapılması mümkün olan hâdiseleri te$rih için mi 
bunları ifade ediyorsunuz? Sizden hadisenin buna göre muhakeme edilerek, mesa-
imizin kolayla$tırılmasını rica ediyorum.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Biz ö%le üzeri, Devlet Bakanı Bay Fatin Rü$tü 
Zorlu’ya müracaat ettik. 1954 te yapıldı%ı gibi, oy verme devam ederken, radyonun 
ne$riyatı seçmen üzerinde tesir etti%ini tecrübe etmi$ oldu%umuzu bildirerek, bu 
sefer yapılmamasını istida ettik. Seçim Kanununun 134’ncü maddesini zikrettik. 
Bu müracaatı mütaakıp etraftan haber aldık. Radyo saat 14 ten itibaren seçim ne-
ticelerini vermeye ba$layaca%ını zaten bildirmi$. Menedilmesi için te$ebbüs isteni-
yordu. Bu esnada Devlet Bakanı müracaatıma cevap veriyor ve radyonun, $ikâyet 
edilen ne$riyata devam edece%ini bildiriyordu. Radyo devam etti. !stanbul’da san-
dık yakınlarına alıcı makina koydular. Vilâyetlerde radyoyu hoparlörlere ba%lıyarak 
$ehirlere ve sandıklara verdiler. Yüksek Seçim Kurulu, Ankara merkezinin müraca-
atlerine cevap olarak, radyo idaresine yayımın menolundu%unu bildiriyordu.

RE"S — Pa$am istirham ederim, bu mevzular Yüksek Seçim Kurulunun tetkik 
edece%i hususlardır. (Soldan, alkı"lar) (Sa!dan, gürültüler) Bu minval üzere Hükü-
met programı hakkındaki tenkidinize devam ederseniz sözünüzü kesmeye mecbur 
olaca%ım. (Sa!dan, gürültüler) Bunlar mücerret lâflardır. Sadet içinde konu$un.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bu sözler Yüksek Seçim Kuruluna taallûk eden 
muamelelerdir.

Dahiliye Vekili Bey, Fatin Rü$tü Beyefendi itimat almak için huzurunuzdadır-
lar. Dünkü marifetlerini bilmek istemez misiniz? (Soldan, "iddetli gürültüler, sıra ka-
paklarını vurmalar) (Sa!dan, "iddetli alkı"lar)

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Aydın) — Reis Bey; hatibin bu suretle 
konu$masına müsaade ederseniz, söz istiyorum.

RE"S — Pa$am, programın.... (Soldan, "iddetli gürültüler ve sıra kapaklarına vur-
malar)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Yüksek Seçim Kurulu... (Soldan, "iddetli gürül-
tüler, sıra kapaklarına vurmalar)

RE"S — Müsaade buyurun Pa$am, (Soldan, gürültüler) Efendim, müsaade bu-
yurun. Pa$am Yüksek Seçim Kurulunca tetkiki icabeden bir hususu mevzuubahset-
meyin.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Yüksek Seçim Kurulu tarafından.. (Soldan sıra 
kapakları sesleri, gürültüler)

RE"S — Müsaade buyurun efendim, ben arz edece%im.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Efendim, itimat istiyen bakanları nasıl mahkûm 
etmi$ onu izah edece%im. Yüksek Seçim Kurulu bir kimseyi...

SEBAT" ATAMAN (Zonguldak) — Yüksek Seçim Kurulu mahkeme mi? Nasıl 
mahkûm edebilir?



RE"S — Edemez, edemez. Müsaade buyurun ben arz edeyim.

Pa$am, bugünkü müzakere mevzuu yeni Hükümetin programının tenkididir. 
Geçmi$ hâdiseleri ele alarak, sabık Hükümet icraatını tek taraflı tenkide hakkınız 
olmasa gerektir.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Benim Riyaset kararına itiraz asla aklımdan 
geçmez. Müsaade ederseniz devam ederim, de%ilse bırakıp giderim. Karar sizindir.

RE"S — #ahsan bendenizin böyle bir salâhiyeti yoktur. Müsaade edip etme-
mek Yüksek Meclise aittir. Reis sıfatiyle müzakerenin selâmeti namına, programın 
tenkidine dair sizi sadede davet ediyorum. (Sa!dan “Riyaset müdahale ediyor” sesleri)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Muhterem arkada$lar; Hükümet programının 
temeli, mânevi asayi$in tesisidir. Esasen mânevi asayi$in vaziyetini etrafiyle bilme-
den nasıl te$his edebilirsiniz? Ben onu anlatıyorum. (Sa!dan bravo sesleri)

ENVER KAYA ("stanbul) — Ne yaparsanız yapın, Hükümet teessüs edecek-
tir.

RE"S — Pa$am, bu seçim i$lerini tahlile devam edecek misiniz? (Sa!dan tabii 
sesleri) Programın tenkidinde zatıâlinize iki ihtar verdim efendim. Devam edin.

ASIM EREN (Ni#de) — Cevap veriyor. Be$inci sahifenin 14’ncü satırında öl-
çüsüzlük bahsi var. (Soldan “Ne istiyorsun” sesleri)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Yüksek Seçim Kurulu Ankara merkezinin mü-
racaatlerine cevap vererek, radyo idaresine yayımın menolundu%unu bildiriyordu. 
Vilâyetlerin devam eden $ikâyetlerine Yüksek Seçim Kurulu telgrafla cevap vere-
rek, radyo idaresine, yayımı durdurmak için telefon ve tegrafla tebli% yapıldı%ını 
yazıyordu ancak...

BA$VEK"L YARDIMCISI VE DEVLET VEK"L" TEVF"K "LER" (Samsun) 
— Saat kaçta?

DÂH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Aydın) — Saat kaçta? (Soldan, “saat kaç-
ta?” sesleri)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Ancak radyo idaresi tarafından seçimin ifsadı 
suçu hiçbir kanun ve en yüksek” mahkeme hükmü tanınmaksızın, sonuna kadar 
devam etmi$tir.

Böylece, 27 Ekim günü, kütük marifetleri, yeni seçmenler icadı.. (Soldan, "id-
detli gürültüler, sıra kapaklarını vurmalar)... ve radyo suiistimaline istinadederek 
geçmi$tir. (Soldan, “Allah Allah” sesleri) Devam edeyim mi? (Soldan, “bırakın devam 
etsin” sesleri)

28 Ekimin ilk saatlerinden itibaren, Ba$bakan emrindeki Yüksek Seçim Encü-
meni, bir hummalı faaliyet içine girmi$tir. Pek çok vilâyetlerde, seçim, iktidar için 
kaybolmu$ görünüyordu. Ba$bakan, Dahiliye Vekili, Dahiliye Müste$arı, valilerle 
canhavli temasında idiler. Bir yandan da radyo, mütemadiyen seçimleri muhale-
fetin kaybetmi$ oldu%unu yayıyordu. Benim a%zımdan, içeriye ve dı$arıya seçimi 



kaybetti%imiz, ancak 120 mebus kazanmayı ümidetti%imiz yayılıyordu. Radyonun 
kaybetti%imizi söyledi%i her yerden derhal haber alıyorduk: Ba$aba$ gidiyoruz, açıl-
mamı$ yeni sandıklar var, ümitliyiz.

Bir ara radyo, !stanbul için rakamlar söyliyerek kesin netice ilân etti. Bu esnada 
!stanbul daha tasnifi alınmamı$ ilçeler oldu%unu söyledi. Bu usulsüzlükler bo%u$-
ması içinde radyo, mebusları ilân etti. Seçim olayları ise, hiçbir zaman resmen ilân 
edilmedi.

Seçimden sonra: 28 Ekim sonunda ve ondan sonra her tarafta C.H.P. aleyhine 
tecavüzler ba$ladı. (Soldan, a a a sesleri)

U%radıkları tecavüze kar$ı ma%durlar Devlet kuvvetleri tarafından himaye 
edilmek hakkından istifade etmiyorlardı. Binlerce vatanda$, kütük tertipleri ile oy 
kullanamadan eli bö%ründe kalmı$ durumda, üstelik bir de tecavüze u%rayınca, $a$-
kına dönmü$ bir halde, meyus bulunuyordu.

SADETT"N YALIM (Kocaeli) — Kim kime tecavüz ediyor?
"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Sayın Ba$bakanın nazarı dikkatini, vaziyetin 

vahameti üzerinde celb için müracaat ettim. Bu esnada Gazianteb’ten, Giresun’dan, 
Kırka%aç’tan, Ba$kale’den, !stanbul’dan, Ege’den fena haberler geliyordu. (Soldan, 
gürültüler) Mersin’de tanınmı$ bir C.H.P. mensubu gündüz, sokak ortasında, halk 
önünde birkaç D.P. ileri geleni tarafından ni$an tahtasına kur$un atanların rahatlı%ı 
ile öldürülüyordu. (Soldan, gürültüler)

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Aydın) — Kırıkhan’da ba$ı ta$la ezilen 
vatanda$ın hesabını verin, bana.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Polisler seyirci, kaatiller e%lenerek gezici idi-
ler. Sonra Gazianteb hâdisesinin haberleri gelmeye ba$ladı. (Soldan, gürültüler) 29 
Ekim günü halk, valinin tahrikleri, hakaretleri ve tecavüzleri ile çileden çıkarılıyor-
du. #uursuz bir ma%dur kalabalık haline getirilen halka kar$ı, sükûnetini kaybeden 
idare makamları orduya müracaat ediyorlar, vakaya Halk Partisi mensuplarının ter-
tibi süsü verilerek adlî takibata ba$lanıyor, her halde merkezden verilen emirle tay-
yareler gönderilerek halk tedhi$ edilmek isteniyor. Bu esnada... (Soldan, gürültüler)

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Aydın) — Ne$riyatı dahi yasak edilen 
bir mevzu oldu%u için konu$madık biz konu$alım da dinlesinler.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bu esnada, mahkeme kararı ile Gazianteb ve 
Mersin hâdiselerinden bahsedilmesi yasak ediliyor ve radyo iftiraya devam ediyor. 
Savcılar, önceden Halk Partisi aleyhine hükümlerle ne$ir yasa%ı tebli% ediyorlar. 
Tıpkı, 6/7 Eylülde oldu%u gibi. (Sa!dan, alkı"lar)

Ben bu hâdiselerin elemi içinde dü$ünürken. Gazianteb halkı aleyhine jet uça-
%ı kullanan bir Hükümetin, vahim yanlı$lıklar yolunda bulundu%unu görmekten 
hakikaten müteessir iken, Ba$bakandan bir yazı alıyorum. Hulâsası, seçim yolsuz-
luklarından tecahül ediyor ve ellerindeki bu binlerce seçmen kartını kullanmamı$ 
vatanda$ların infialinden ve meyus hallerinden bizi mesul gösteriyordu. (Soldan, 
do!ru sesleri)



Sayın Ba$bakanı her $eyden önce, halka silahlı ve tayyare kullanmakta, teem-
müle sevk etmek için kendimi açık bir cevap vermek vazifesinde görüyorum ve hal-
ka kar$ı silâh ve tayyare kullanmaktan alıkoymaya çalı$ıyorum.

Tayyare, harb zamanında bile dü$man halkı aleyhine kullanılmaz. (Sa!dan, 
bravo sesleri alkı"lar) Tayyare askerî hedef aleyhine kullanılır. Gazianteb halkının 
yedisinden yetmi$ine kadar askerî hedef sayılacak bir dü$man muamelesi görmesi, 
her suretle haksız ve adaletsiz, bir çılgınca hükümdür. (Sa!dan, yalan söylüyorsunuz 
yalan, sizin tertipleriniz bunlar, sesleri) Üzerlerine su sıkılarak zorla çileden çıkarılan 
16-18 ya$ındaki Anteb’li çocuklar, tayyare tedhi$ine sebep gösterilemezler. Devle-
timiz onları sükûnete getirecek aklı ba$ında idare âmirini her zaman bulmu$tur.

Gaziantebli çocukların Ankaralı karde$leri, seçim esnasında Bâlâ’dan geçen 
heybetli bakanların otomobillerine de ta$ atmı$lardı. Ve dünyanın dört kö$esine, 
büyük bir suikast komplosunun ilânına sebebolmu$lardı. (Sa!dan alkı"lar)

Gazianteb halkının gördü%ü muameleden hakikaten azap ve hicap duyuyorum.

RE"S — Pa$am, !smet Pa$a, çok istirham ediyorum, mahkemeye intikal etmi$ 
bir husus hakkında konu$mayınız. (Soldan, okusun okusun sesleri, devam devam ses-
leri)

Müsaade buyurun.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bugün kötü görülen çocukların babalarına ve 
dedelerine yurtlarını müdafaa ederken kumanda etmekle $eref kazanmı$tım. (Sol-
dan, vazifeni yapmı"sın sesleri) Gazianteb gazilerinin o%ulları ve torunları, idaresiz 
ve partizan bir valinin hatalarına böyle kurban edilmiyeceklerdi. (Sa!dan, bravo ses-
leri)

Kır$ehir’in 1954 de cezalandırılmasından meyus olmu$tum. Gazianteb’e tay-
yare ile hücum edilmesinden daha elim bir keder duydum.

SEBAT" ATAMAN (Zonguldak) — !ftira ediyorsun. (Sa!dan "iddetli gürültü-
ler)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Birinci Cihan Harbinde Fransız’lar, Verdun 
müdafaası ile iftihar ederler. Gazianteb müdafaasını Fransızların Verdun menkıbe-
sine benzettiklerini Fransız generallerinden dinlemi$imdir. (Soldan gürültüler)

#imdi müsaade buyurun da, Gazianteb vakasını teferruatı ile tetkik etmi$ ar-
kada$larımız Büyük Meclise arz etsinler..

AL" OCAK (Gazianteb) — Onu ben anlataca%ım.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Benim yapaca%ım hulasa $udur:

Bütün seçim devri, valinin taraf tutan partizan tahrikleri ile büyük infial birik-
tiriyor. Seçim esnasında valinin kütükleri on binlerce seçmeni meyus ediyor. 1.000 
rey farkla seçimi kaybettikleri bildirilen on binlerce hak sahibi vatanda$a tecavüz-
ler ba$lıyor, idare, tecavüzleri durduracak ve halkı teskin edecek te$ebbüs $öyle 
dursun, ma%dur vatanda$ları çılgına döndürmek için hiçbir hatayı ihmal etmiyor. 



Nihayet merasim yerinde su tulumbaları ile halka hücum ediliyor. Ve mikrofon ba-
$ında halka vali tarafından sövülüyor. (Soldan, yalan sesleri)

Gazianteb hâdisesi, Giresun vakasının aynıdır. Giresun’da da Seçimleri tahri-
betmi$ bir partizan vali vardı. Giresun Valisi seçimde ma%dur ve meyus etti%i halkı, 
belediye tulumbası ile çıldırtacak kadar ihtiyatsız olmadı.

HAYRETT"N ERKMEN (Giresun) — Yalan, yalan. (Soldan ve sa!dan: "iddetli 
gürültüler, ba!rı"malar) Utan, utan yalan söylüyorsun. (Sa!dan; "iddetli gürültüler, 
yalan söyleyen sensin, sesleri)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Sen utan.

RE"S — Müsaade buyurun, arkada$lar. !smet Pa$a...

MAHMUT GÜÇB"LMEZ (Bolu) — Söylesin, dinleyece%iz ve cevabını verece-
%iz.

RE"S — Arkada$lar, ben vazifemi yapaca%ım, ismet Pa$a; zatıâlinizi mütaaddit 
defalar sadede davet ettim. Saded dı$ında konu$makta devam ettiniz, iki defa size 
ihtar ettim. Ben vazifemi yapmakla mükellefim. Müzakerenin selâmetini temin et-
mek benim asli vazifemdir. Karar Yüksek Meclisindir. Bu minval üzere seçim i$le-
rini kendinize göre ele alarak konu$acak mısınız, yoksa programa geçecek misiniz, 
pa$am? (Sa!dan, gürültüler).

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Müsaade buyurursanız Reis Beye cevabımı arz 
edeyim. Mânevi asayi$ seçim hareketleriyle bozulmu$tur. Bu i$i oldu%u gibi ortaya 
koyaca%ız. Bunun devası vardır. Bunun tedviri vardır. Güç bir i$ de%ildir. Bunu söy-
liyece%im. !zin verirseniz konu$aca%ım. !zin vermezseniz konu$mamı ortasında siz 
kesmi$ olacaksınız. Bir $ey yapamam. (Devam, devam, sesleri)

RE"S — Rica ederim, karar sizindir. Ben reye arz ediyorum: !ki ihtara ra%men 
müzakere mevzuu olan Hükümet programını ilgilendirmiyen geçmi$ hâdiselerin 
tahlilini yapıyor, iki defa ihtar verdim. Bir takrirle !smet Pa$a grupu adına bu mev-
zuları enine boyuna bu Mecliste görü$mek imkânına kanunen sahiptir. Buna ra%-
men bugünkü müzakere mevzuu dı$ında konu$maya devam edeceklerini beyan 
ediyorlar. Bu tarzda konu$malarını veya sözünün kesilmesini reye arz edece%im, 
ismet Pa$a’nın bu $ekilde konu$masına devam etmesine müsaade edenler lütfen 
i$aret versinler... Kabul etmiyenler... Buyurunuz, devam ediniz. (Sa!dan, alkı"lar)

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Giresun Valisi seçimde ma%dur ve meyus etti%i 
halkı belediye tulumbası ile çıldırtacak kadar ihtiyatsız olmadı. (Soldan, gürültüler) 
Memleketin bir iyi talihi ile Giresun’da baskılar kar$ısında henüz dayanmakta olan 
insan hâkimlerden biri bulundu. Hâkim uzun boylu tetkik ettikten sonra, vakada 
seçim gerginli%inin ve bayram heyecanının galeyanından ba$ka bir mahiyet görme-
di. Ancak bu mesut tesadüf sayesinde, memleket, bir di%er Gazianteb faciasından 
kurtulmu$tur.

Hükümetin, halis yürekle, basiretini harekete getirmek isterim. Mahkeme 
istiklâlinin tahribolundu%u bir adlî sistemin, halk arasındaki kütle ihtilâflarını hal-



letmeye kudreti yoktur. Bunun gibi, partizan idare âmirlerinin, galeyan zamanla-
rında halka hitabeden hiçbir sözlerinin teskin edici tesiri olamaz. Her yerde infialin 
ba$ı ve özü idarenin on binlerce vatanda$ın rey kullanamamasına kar$ılık az fark ile 
onların seçimi kaybettiklerini bildirmesidir.

Bu seçim faciasından sonraki buhran, bu çapta olaylarla geçerse $ükretmek 
lâzımdır.

Gazianteb ma%durları bugün Yozgad’dadırlar. Ba$bakanın, $ehit edildi%inden 
bahsetti%i komiser olayını nümayi$çilere ba%lamak mümkün olamamı$tır. (Soldan, 
gürültüler) Bu i$ uzadıkça dola$ık olacak. Masumlara suç bula$tırmak gayreti, he-
vesliler için a%ır hicap ile bitecektir.

Seçim neticesi rakamlarını ilân etmek Hükümetin vazifesi idi. Bu vazifenin sa-
lahiyetli makamdan resmen yapılmaması, seçmen hukukuna hürmetsizliktir. Biz, 
vasıtalarımızla bu vazifeyi yapmaya çalı$tık. Bu rakamları ve onların seçim $artları 
içinde tahlilini yapmakta fayda vardır. Memleketin içinde bulundu%u hakiki vaziyeti 
ancak o zaman kavrayabiliriz. Demokrat iktidar, 4 403 000 oy almı$, muhalefet 424 
000 fazlası ile 4 827 000 almı$tır. (Soldan, Halk Partisi kaç aldı sesleri) Vatanda$ın % 
52 den fazlasını, yüzde 47 idare edecektir. !ktidar, azlıkta oldu%unu hiç unutmadan 
idare ederse, güçlükler büyük olmaz. Yüzde 47 oy, seçim sistemi neticesi, yüzde 70 
e yakın çokluk veriyor. Seçim sistemi de%i$meden bu neticeler muhtemeldir. Va-
tanda$ bunu kolaylıkla anlar. Vatanda$ anlayınca, meriyette bulunan kanunların 
hukuki de%eri üzerinde haklı tereddüdolmazsa, daha ehemmiyetlisi, meriyette olan 
kanunlara riayet olunursa, yani seçim dürüst ise, yüzde 47 den daha az kazanarak 
memleketi idare etmek ihtilaflı bir mesele de%ildir.

Esaslı $art, seçimin e$it $artlarla yapılması ve seçim neticesinin dürüstlü%ü 
üzerinde münaka$a olmamasıdır. Bizim vaziyetimiz $udur: Seçimde vatanda$a an-
latma, telkin etme oylar üzerinde tesirli de%il midir”? Vatanda$a anlatma, telkin 
etme vasıtasında iktidar ile e$it de%iliz. Yalnız radyo durumu ve onun suiistimali 
oylara ne ölçüde tesir eder? Bunu ke$fetmeye çalı$alım. Totaliter devletler, yalnız 
radyo ile halkı telkin altında tutarlar. Vasıta o kadar, tesirlidir ki, tek taraflı rad-
yonun oylar üzerinde tesiri ehemmiyetli yekûnlara varabilir. Bizim tek taraflı rad-
yomuzun, oylar üzerindeki haksız telkin tesiri de elbette ehemmiyetlidir. Demok-
rat Partinin seçimde kazandı%ı rakamdan haksız telkin payını çıkarırsak iktidarın 
aldı%ı oylar sarsılır. Halbuki e$itsizlik radyoya münhasır de%ildir. Kontrol altında, 
olmıyan para sarfı, Devlet vasıtalarının kullanılması, nihayet Hükümet tesiri al-
tında bulunan idare ve adliye sistemleri, e$itli%i ve emniyeti ayrıca ihlâl eden ve bu 
sebeple iktidarca alınan oylara haksız yeni nispetler ekliyen unsurlardır. !ktidarın 
aldı%ı oylardan radyo payından ba$ka bu hesapları da dü$ürmek lâzımdır. Bütün 
bu hesapları radyo tesiri ile birle$tirip % 10, % 5 haksızlık payı dü$üldü%ü (Soldan, 
yüzde yüz sesleri, gülü"meler) bir an için farz buyurulsun, bu halin mebus sayısına 
tesiri çok $ümullü ve ehemmiyetli olur. (Sa!dan, alkı"lar)

Bu rakamları vatanda$ın $uurunda ve $uur altında duydu%u ıstırapların mânası 
olarak te$rih ediyorum. Vaziyeti insaf ile mütalâa edecek bir duranı kabul edersek 



halimize çare bulabiliriz. Bu çareyi bulmak için yetkili iktidar çevrelerinin bir isna-
dına cevap vereyim: Bizi, muhalefeti günlerden beri ihtilâl metotları takibetmekle 
itham ediyorlar...

ENVER KAYA ("stanbul) — Tamamen do%ru, ispat edece%iz, elimizde vesi-
kalar var.

"SMET "NÖNÜ (Devamla) — Bu isnat, hakikatlerin tam tersine çevrilmesi-
dir. (Sa!dan, alkı"lar) Bugünkü seçim ıstırabı ve umumi ıstırap sakin i$liyorsa, bu 
yalnız ve münhasıran muhalefetin vatanseverli%i ve her ne pahasına olursa olsun 
vatanda$ı ta$kınlık hevesinden alıkoymak istemesi ile mümkün oluyor. (Sa!dan, 
"iddetli alkı"lar) (Soldan, gülü"meler) Bir memlekette ihtilâl nasıl olur? Bunu Devle-
tin kanunu ifade etmi$tir. Müsaade buyurunuz da önce onu okuyalım.

!nsan Hakları Evrensel Beyannamesi bizde 6.IV.1949’da kabul edilmi$tir. !n-
san haklarını ve ana hürriyetleri koruma Sözle$mesi hakkındaki Kanun da 10 Mart 
1954’te kabul edilmi$tir. Devletin bu kanunu ile teyidedilen Evrensel Beyanname, 
Önsözünde istinadetti%i düsturları sayar.

Bunlardan biri $u hükümdür: “!nsanın istibdat ve baskıya kar$ı son çare olarak 
ayaklanmıya mecbur kalmaması için, insan haklarının bir hukuk rejimi ile korun-
ması esaslı bir zarurettir.” (Sa!dan, bravo sesleri ve alkı"lar)

Size, Devletin kanun hükmünü arz ettim. Ba%ımsız mahkeme vatanda$ hak-
larının ba$ında gelir. Serbest ve e$it seçim $artı Devlet otoritesinin temel $artıdır. 
Bu $artlar sarsılınca vatanda huzur kalmaz. Ve bu huzur, tanklarla ve a%ır toplarla 
tesis olunamaz. (Soldan, gürültüler, tahrik etme sesleri) (Sa!dan, alkı"lar) !$te $imdi, 
bugün çekti%imiz huzursuzlu%un tedavi çaresine geldim. Hükümet hukuk devleti 
düsturları üzerindeki tahribatı derhal tamire ba$lamayı taahhüdetmelidir. En ba$ta 
ihtiyacımız adalet istiklâli ve hâkim teminatıdır. Bununla beraber di%er ihtiyaçları-
mızı da her vatanda$ artık biliyor.

Hür basını, serbest toplantıları, muhtar üniversitesi, hür sendikalizmi, tarafsız 
radyosu, halk hizmetindeki tarafsız idaresi ile gerçek demokrasi, bu topraklarda 
kurulmalıdır. (Sa!dan alkı"lar) E$it, serbest ve dürüst seçimin bütün $artlarını sa%-
lamak, meselelerin en ehemmiyetlisidir.

Hükümet bu yola girmek taahhüdederse, fiilî neticeleri bekliyerek, siyasi ha-
yatımıza sükun ve huzur tedricen gelir. Geçmi$ hâdiseleri unutmaya çalı$arak, 
demokratik bir hukuk nizamının kurulmasındaki faydalar, cemiyetimizin $uuru-
na hâkim olur. Hükümet hukuk düsturları yerine tank ile ve tayyare ile hâkimiyet 
yolunu tutarsa, millet meyus ve münfail olur. Üstelik tank ve tayyareler, hukuk dı$ı 
istikametlerde öz millete kar$ı i$lemezler. (Sa!dan, alkı"lar) Bugünkü huzursuzlu%u 
tedavi için tanklar yerine bizim tavsiye edece%imiz tedbir, hukuk nizamının kurul-
ması olacaktır. Biz ba$ka bir çare dü$ünemiyoruz.

!ktisadi - Malî politika.

Sayın Ba$bakanın te$kil etti%i hükümetlerin iktisadi ve malî politikasında, 
enflâsyon temel ta$ı olmu$tur. Parada enflâsyon, fiyatlarda enflâsyon.



Enflâsyonu icabettirecek ve mazur gösterecek ortada, meselâ harb gibi bir za-
ruret de yoktur. Bu $artlar dâhilinde enflâsyon memlekete, ancak katmerli zararlar 
verir ve muhataralar getirirdi, katmerli zararlar verir ve muhtarlar getirirdi. Nite-
kim böyle olmu$tur.

Enflâsyon politikası, iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünye-
yi süratle takatından dü$ürerek, 1952 nin sonbaharı ba$larında memleketi tam 
mânasiyle iflâsa sürüklemi$tir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz.

22 Eylül 1952’de Hükümet, Avrupa !ktisadi !$ Birli%i memleketlerine kar$ı li-
berasyon sistemini tek taraflı olarak terk ederken borçlarını da tek taraflı olarak ta-
til ediyordu. Hükümet bununla kalmıyor, memleketin en büyük malî müessesesini 
de aynı uçuruma sürüklüyordu. Yabancı devletler, resmî sirkülerle, Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankasının 30.IV.1953 te, vadeli taahhütlerini ifa etmedi%ini, bütün 
dünyaya ilân ediyordu.

Merkez Bankasının itibarını kurtarmak için, munis ve uyandırıcı hafif cümle-
lerle yaptı%ımız ikazların ne kadar insafsızca hamiyet ithamına u%radı%ını hatırla-
rım.

Sahipleri veya ortakları arasında bulundu%umuz, Dünya Bankası, 26 #ubat 
1954 Kredi Anla$masından sonra, kredi kapılarını bize kapamı$tır. Geçen yaz gün-
lerinde ilân olunmu$tur ki, Türkiye Hükümeti bazı malî reformlar yapıncaya kadar, 
Birle$ik Amerika yardımının tam tesirle i$lemesine imkân yoktur. (7.VII.1957 ga-
zete ne$riyatı)

Harici borçların tasfiye anla$malarına ba%landı%ı her zaman söylenmi$tir. Bu 
anla$maların metinlerine ve tatbiklerine ait rakam ve malûmat ortaya konmadı-
%ı için anla$maların ne dereceye kadar i$ledi%ini bilemiyoruz. Yalnız görüyoruz ki, 
kitap, gazete bedelleri, !zmir Fuarı takıntıları gibi küçük küçük hacimleriyle, mem-
leket kredisini daha ziyade müteessir eden harici vaziyetimizin ne seyir takibetti-
%inden haberdar de%iliz.

Hükümetin, milleti ve millet mümessillerini habersiz tutmaya, kendini mec-
bur hissetmesi, dahi, iktisadi, malî vaziyetimizin iyi halde bulunmadı%ına i$arettir. 
Memleket yıllardır ilâç bulamıyor. Yani, ilâç temin edecek krediden bile mahrum-
dur.

Tediyelerin tatili yalnız harice kar$ı de%il, aynı zamanda dahile de kar$ıdır. 
Merkez Bankasına kar$ı, Devletin vasıtalı ve vasıtasız borçları, birbiri üzerine yı%ıl-
maktadır. Çünkü enflâsyon siyaseti durmadan devam ediyor.

Hükümetler enflâsyonu uzun müddet inkâr ettiler, #imdi, seçim zamanında 
da gördük, Hükümet ricali ve Hükümet sözcüsü gazeteler enflâsyonizmin açık açık 
methine giri$mi$lerdir, önce, para enflâsyonu üzerinde duralım:

1952 sonundaki 2,8 milyar liralık para hacmi, 1953 sonunda 3,5 milyar; 1954 
sonunda 3,9 milyar; 1955 sonunda 4,9 milyar, 1956 sonunda 6 milyar liraya yük-
selmi$tir. Bu para hacminde, kayıtlı para, yani banka parası da dâhildir. (Para fonu-
nun Ekim 1957 bülteni)



Kayıtlı para hariç, Merkez Bankasının banknotlariyle mevduatından müte$ek-
kil para hacmi, 3,3 milyar iken, bu sene 4,3 milyar lira ile a$a%ı yukarı, bir milyar 
liralık geli$me göstermi$tir.

Hükümetin para hacmini iktisadi geli$melerle mütenasip göstermesi beyhu-
dedir. Para hacminin millî gelirle nispeti, 1949 da yüzde 18 idi. 1956 da yüzde 24 
e çıkmı$tır. Yüzde 34 bir artı$. Para hacmi, i$ hacminin önünde ko$ar adımla yürü-
mektedir.

1953 ten beri, millî gelirde de sabit fiyatlarda nüfus basma azalma vardır.

Enflâsyon, bir safhasiyle de, fiyatlarda kabarmadır. Bu kabarma hali, para hac-
minin malda hizmet arzına nazaran $i$mesini vücuda getirdi%i gibi, para kıymetine 
itimadın sarsılmasına, fiyatın kabarmasına yol açar. Para kıymetine itimadın sar-
sılması için, ba$ka bir unsur olmasa, kudretini enflâsyondan almak istiyerek ayak-
ta durmaya çalı$an bir iktisadi politikanın sahibi Hükümetin vücudu ba$lı ba$ına 
âmme itimadını sarsan bir sebeptir.

!ktisadi mali i$lerimizin düzelece%ine dair Hükümet, programı ile en ufak bir 
itimat telkin edebilecek halden çıkmı$tır.

Harici ticaretin normal $ekillere girebilmekten her gün uzakla$ması, altın ve 
döviz fiyatlarının daimî yükselme suretinde bir istikametten bir türlü ayrılama-
ması, ham madde, yedek parça, i$letme malzemesi gibi mübrem ithal mallarının 
kifayetsiz kalması; ticaret piyasasındaki ke$meke$in mütemadiyen a%ırla$ması, ik-
tisaden zayıf tabakaların her gün biraz daha sefalete u%raması, Hükümete itimadı 
kıran ba$lıca âmillerdir.

Hükümetçe, durmadan $iddetlendirilen döviz takyidatı, haricî vaziyetimizdeki 
iktisadi güçlü%ü; Millî Korunma ile durmadan $iddetlendirilen iktisadi takyitler, 
dahilî vaziyetimizdeki iktisadi vahameti artırmaktadır. Dâhilen, haricen iktisadi 
bir örfi idare altında ya$amaktayız. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

!$ ba$ında olan hükümetler, be$ sene evvelki liberasiyon vaziyetini, hattâ 15 - 
20 güne kadar iade edece%ini basın toplantısında ilân ettikten (30 Ocak 1953), be$ 
sene aynı vaadleri türlü $ekilde tekrar ettikten sonra, $imdi yeniden itimat istiyor. 
Aynı Hükümet, her kesin gözünün içine bakarak, gelirini-giderini $uraya buraya 
da%ıtıp, denk olmıyarak hazırladı%ı bütçeleri denk diye getirip ilân etmektedir.

Hükümet, memleket i$lerinde, malî ve iktisadi meselelerde plân - program diye 
bir mefhum tanımamakta ısrar eder, durur. Hükümet dün, pahalılıktan bahseden-
lerin aklına sayıyordu. Bugün, pahalılı%a kar$ı polis tedbirleri ile mücadele etmeye 
çalı$arak itimat istiyor. (Sa!dan, alkı"lar)

!ktisadi ve malî sahada memleketi huzurdan mahrum etmi$ ve yoklu%a getir-
mi$ olan $artların yeni bir tecrübeden geçmelerine hiçbir sebep yoktur. Hükümete, 
muhalefetin itimat etmemesi, tabiî görülmek icabeder.

Hükümet, programının muhtelif yerlerinde para kıymetine ehemmiyet vere-
ce%ini söylüyor. Bu hususta da gösterilmi$ olan ihmalin nasıl tamir edilece%i gös-



terilmiyor. !timat vermek için her $eyden önce enflâsyonu durduraca%ını da ifade 
etmesi lâzımdır.

Hükümetin pamuk ve gıda maddeleri üzerinde aldı%ı fiyat kontrolü tedbirle-
rinin nasıl bir hukuki esasa ba%lanıldı%ı gösterilmiyor. Hukuki nizam iktisadi fa-
aliyetler için ba$lıca mesnettir. Maliyeti daha fazla oldu%u etiketle gösterilen bir 
malın daha ucuz satılmasını gösteren bir sistemde vahim bir hukuk buhranı bu-
lundu%u söz götürmez. Bizim iktisadi dertlerimizin ba$ında programsızlık ve plan-
sızlık vardır. Hükümet program ve plân hususunda $imdiye kadar takibetti%i usule 
devam edece%ini söylüyor. Program hakkında... (Soldan, yazan gelsin, Faik Ahmed 
okusaydı, sesleri) Hükümet, murakabe ile program ile i$in bitmiyece%ini söylüyor, 
icra salâhiyetinden bahsediyor. Daha Hükümetin itimat oyu almadan çıkarılan ka-
rarnameler göz önüne alınırsa tekrar kararnameler devrine girece%imiz anla$ılıyor. 
Hükümet programının dördüncü maddesi, memleketin idaresine temas ve Seçim 
Kanunundaki düzeltme vaizlerinden hiç bahsetmiyor. Hükümetin grup konu$ma-
larında Büyük Meclisin devre müddetinin 6 seneye çıkarılaca%ından bahsolundu%u 
i$itilmi$tir. Gizli toplantıların memleket kaderi ile ilgili olan ehemmiyetli kararla-
rından haber almak milletin hakkı oldu%unu zannediyoruz. Biz takibedilmi$ olan 
hukuk düzeninin iade ve temin edilmesini, cemiyetimize huzur ve asayi$ verecek 
ba$lıca tedbir sayıyoruz. Halbuki Hükümet, kendi anlayı$ına göre, huzur ve sükûn 
içinde ya$ıyabilmesini temin için yeni hükümler getirece%ini, mevzuatta de%i$iklik-
ler yapaca%ını i$itiyoruz. Yani memleketin saadet ve selâmeti için siyasi hakların, 
insan haklarının ikinci plânda ve onlara tâbi oldu%unu dü$ünen bir görü$ün mev-
cut oldu%unu söylemek istiyorum. Bu yeni görü$ yeni karanlık devreye girme isti-
kametinde görülmü$tür. Bu, fena bir yoldur. Bundan Hükümeti, basiret sahiplerini 
sakındırmak isterim. Hükümetin bu programına i$tirak etmek bizim için mümkün 
de%ildir. (Soldan, zaten i"tirak etmiyeceksiniz, sesleri) (Sa!dan, ayakta "iddetli alkı"lar)

RE"S — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu adına Hayri Çopuro%lu.

C.M.P. MECL"S GRUPU ADINA HAYR" ÇOPURO%LU (Kır!ehir) — Muh-
terem arkada$lar; çok partili hayata ba$ladı%ı andan itibaren Yüksek Meclisimizin 
teessüs etmi$ gayet güzel bir âdeti bulunmaktaydı. Bu teamüle göre, Hükümetin 
birtakım hazırlıklar yaparak, Hükümet olarak hükmi $ahsiyeti dile getiren progra-
mı parti gruplarının yani partiler hükmi $ahsiyetlerinin dile gelmesini temin için 
parti gruplarına bu program üzerinde fikirlerini açıklıyabilmelerini sa%lamak mak-
sadiyle hiç olmazsa 48 saatlik bir müddet tanıması âdeti idi.

Bir parti Meclis Grupu adına konu$an hatip, esas itibariyle mensuboldu%u 
hükmi $ahsiyetin dile gelmesi demektir. Hükmi $ahsiyetin evvel emirde meseleyi 
müzakere edip bir karara varması ve bunu heyeti umumiyeye arz etmesi en tabiî bir 
yoldur. Kabinenin te$ekkülü ve Hükümet programının okunmasında gösterilmiyen 
istical, programın tenkidinde gösterilmekle muhalefetin müdellel tenkidine mâni 
olunmak istenmi$tir. Henüz programı aldık, grup olarak bunu müzakere etmeye 
imkân sahibi olamıyaca%ımız gayet tabiîdir. (Soldan, “kaç ki"isiniz” sesleri) Kaç ki$i 
olursak olalım, hükmi $ahsiyeti haiziz. Müzakere edilmemi$ ve karar verilmemi$ 



bir mevzuda irticalen konu$arak Meclis Grupunu ilzam etmeye hakkımız yoktur 
kanaatindeyiz. Gönül isterdi ki, program hakkında tenkid yapmak üzere mehil isti-
yen muhalefete Hükümet $u kürsüden i$tirak etsin, açık kalble, tenkide tahammül 
edece%ini $urada beyan etmi$ bulunsun. (Sa!dan, alkı"lar) Hükümet bunu yapma-
mı$ olmakla esas itibariyle tenkide tahammülsüz oldu%unu pe$inen izhar etmi$ ol-
du%u için gayet tabiîdir ki, itimadımıza mazhar olmıyacaktır. Teamül hilâfına vâki 
olan bu emri vâki üzerine Meclis Grupumuz toplanarak bu husustaki nokta-i naza-
rını tesbit imkânından mahrum bırakılmı$tır. Bu itibarla Cumhuriyetçi Millet Par-
tisi Meclis Grupunun hiçbir görü$ arz etmek imkânına sahibolmadı%ını arz etmek 
isterim. (Sa!dan, alkı"lar)

RE"S — Turhan Feyzio%lu. (Yok sesleri) Sebati Ataman.

SEBAT" ATAMAN (Zonguldak) — Çok muhterem arkada$larım, Demokrat 
Parti iktidarının 5’nci Hükümetinin programı münasebetiyle bu kürsüden muha-
lefet partilerine mensup arkada$ların yaptıkları, yapacakları tenkidlere cevap ver-
mek bu tenkidler muvacehesinde Demokrat Parti Grupunun bir mensubu olarak 
nokta-i nazarımı arz etmek arzu ve niyeti halisanesiyle söz almı$ bulunuyordum. 
Fakat, ba$lıca muhalefet partisinin sözcüsü burada Hükümet programı hakkında 
partisinin görü$ünü ve fikirlerini anlataca%ı yerde Hükümet programı ile ilgisi ol-
mıyan seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası hâdiseleri hakkında tek taraflı ve 
ba$tan ba$a iftiralarla dolu olan beyanatta bulunmu$ (Soldan, alkı"lar ve sa!dan, gü-
rültüler) #imdi muhterem arkada$larım, bu beyanatın umumi havası da Hükümet 
programının birinci kısmında serdedilen fikirlerin ve mütalâaların ne kadar do%ru 
ve ne kadar yerinde oldu%unu ispat etmektedir. Hakikaten seçim esnasında vâki 
ölmü$ olan ölçüsüzlüklere temas etmi$ olan program (milletin, cemiyetin bünye-
sinde yapmı$ oldu%u kötü ve menfi tesirleri izale etmek ve bir taraftan da bunların 
tekerrür etmesine, bir daha bu milletin tarihinde tekrar edebilmesine mâni olacak 
tedbirleri alaca%ını) söylüyor.

#imdi burada deminden beri, saatlerce, büyük bir tahammülle, büyük bir ol-
gunlukla dinletmi$ bulundu%unuz beyanat da göstermi$tir ki, bu hâdiselerin, bu 
memleketin bünyesinde siyasi ve içtimai bünyesinde hakikaten ve cidden vahîm, 
derin yaralar açtı%ı ve bunların, buna benzer ”hâdiselerin, hattâ bu hâdiselere ben-
ziyen gölge hâdiselerin dahi bir dana tekerrür etmemesinin bu memleketin uzun 
istikbali için, bu memleketin selâmeti için, !natta bu memleketin payidar kalabil-
mesi için $art oldu%u sabit olmu$ bulunmaktadır.

Muhterem arkada$lar, $ayet bir memlekette, her hangi bir seçimde, seçim es-
nasında ve seçimden sonra her hangi bir vaka olursa, O vakanın mahiyeti mahke-
meler tarafından henüz kati olarak taayyün ve tebellür ettirilmi$ olmazsa, ondan 
sonra da mazisi ve mazisinde i$ledi%i hatalar ve siyasi suçlara ra%men bu mille-
tin büyük civanmertli%ine mazhar olarak naili affolmu$ tecrübeli bir devlet adamı 
çıkarda, (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) (Sa!dan, gürültüler) (Soldan, tahammül edin 
sesleri)



ASIM EREN (Ni#de) — Hangi mahkemeden bahsediyorsunuz? (Sa!dan, gü-
rültüler)

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Tahammül gösterin arkada$lar. Tecrübeli 
bir devlet adamı çıkar da Türk Milletinin Anayasa ile kurulmu$ bir âmme müesse-
sesi olan belediye dairesinden Türk Bayra%ını indirip parti bayra%ını asan (Soldan, 
"iddetli alkı"lar)

ASIM EREN (Ni#de) — Bütün köylere Demokrat Parti bayra%ı asılacak diye 
Dahiliyenin emri var, (Sa!dan, alkı"lar)

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Türk Bayra%ını, mukaddes ay yıldızlı Türk 
Bayra%ını küstah canileri bir kahraman olarak methederse (Soldan, "iddetli alkı"lar) 
(Sa!dan, "iddetle reddederiz sesleri)

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — Bu minval üzere konu$ursanız daha 
çabuk yıkılırsınız.

RE"S — Müsaade buyurun efendim.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Ve e%er bu devleti senelerce keyfemaya$a 
idare etmi$ olan bir Devlet adamı çıkıp da, vazifesi u%runa $ehidolan bir Türk çocu-
%unu istihfaf eder $ekilde beyanatta bulunursa i$te o zaman bu memlekette hakika-
ten izalesi lâzımgelen ve bir daha tekrar edilmemesini temin etmek için en $iddetli 
tedbirlerin alınması zaruri olan bir hal vardır; mânevi asayi$sizlik vardır. (Soldan, 
alkı"lar) (Sa!dan, "iddetli gürültüler)

ASIM EREN (Ni#de) — Bu millet koyun sürüsü de%ildir, yapamazsın, hele 
yapın da bir görün bakalım.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Hani fikir hürriyeti, hani kürsü hürriyeti? 
Sen de çık konu$, senin pa$a baban konu$tu, ben de konu$aca%ım. (Sa!dan, gürül-
tüler, yapamazsın sesleri)

RE"S — Bütün mebus arkada$lardan rica ediyorum..

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Çok muhterem arkada$larım: Yüksek Mec-
lisinizin kahir, kahhar ekseriyetini te$kil eden iktidar partisinin Grupu olarak aldı-
%ınız bir tahkikat kararının tesirinden korkarak (Soldan, alkı"lar) te$vik ve tahrik 
ettikleri hâdise ve vakaların mesuliyeti altında omuzları çökerek (Sa!dan, gülelim 
sesleri) bunları masumane galeyanlar haline getirmek takti%i muvaffak olamaya-
caktır. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

Seçimlerden önce ve seçimler esnasında ve seçimlerden sonra cereyan etmi$ 
olan hâdiselerden, ika edilmi$ olan cinayetlerden biz mü$tekiyiz. Biz, emirlerle tah-
rik edilen canilerin akıttıkları vatanda$ kanını, vazife u%runda kaldırımlarda $ehit 
dü$mü$ vatanda$ kanını hesapsız bırakmayaca%ız. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar)

#imdi muhterem arkada$lar; Demokrat Parti bir defa 1946 senesi seçimlerinde 
i$lenen cinayetleri affetti. Fakat 1957 senesinde i$lenen cinayetleri affetmiyecek-
tir. (Soldan, bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)



Seçimlerin öncesinde cereyan eden hâdiselerde, seçimler esnasında cereyan 
eden hâdiselerde, seçimlerden sonra cereyan eden hâdiselerde kimlerin suçlu ol-
du%u meydana çıkacak ve suçlular mutlaka cezalarını çekeceklerdir. (Soldan, bravo 
sesleri, "iddetli alkı"lar)

ASIM EREN (Ni#de) — Tabiî çekeceklerdir, tabiî...

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Bu kürsüde, muhterem arkada$lar... (Sa!-
dan, burası miting meydanı de!il Sebati Bey, sesleri) Bu kürsüden mehil istendi%i hal-
de evvelden hazırlanmı$ ve tape edilmi$ kâ%ıtları okumayaca%ım arkada$lar. (Sol-
dan, bravo sesleri, alkı"lar, sa!dan gürültüler)

ENVER KAYA ("stanbul) — Tekrar et bunu Sebati Bey.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Mehil istendi%i halde tape edilmi$ tomar 
tomar kâ%ıtları okumuyorum, ben.... (Sa!dan, gürültüler)

ASIM EREN (Ni#de) — Oku da daha terbiyeli olsun.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Muhterem arkada$lar, bir siyasi parti adına 
çıkıp ta, seçim gibi memleketin siyasi hayatında fevkalâde ehemmiyetli olan bir 
mevzu etrafında hakikaten çok a%ır ve çok tahripkâr ve isnatlarla dolu, mücerret 
iftiralarla dolu tek taraflı bir konu$ma hazırlayıp, Hükümet programını katiyen 
alâkadar etmedi%i halde, müteaddit ihtarlara ra%men, tekrar edilmesi ve bütün bu 
hâdiselerin 2,5 - 3 saat sürmesi kar$ısında bizim de 2,5 - 3 dakikalık cevap verme 
hakkımız olur, beyefendi. (Sa!dan, gürültüler)

#imdi arkada$lar, bu memlekette hakikaten milletin iradesiyle iktidarın taay-
yün etmesi 1950, 1954 ve 1957 de bütün Türk. tarihinde ilk defa vâki olmu$ ve 
iktidar milletin serbest reyiyle taayyün ve takarrür etmi$tir.

Seçimden önce, seçimler sırasında ve seçimlerden sonraki hâdiseler hakkında 
bir münaka$a açıldı%ı zaman bu hâdiseler hakkında Yüksek Heyetinizce tahkikat 
yapılıp, Yüksek Heyetiniz malûmat sahibi olunca; bütün bu mevzular etrafı ile ve 
delilleriyle.

ASIM EREN (Ni#de) — Nakibo%lu’nun delilleri mi?..

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Bu kürsüde konu$ulacaktır. #imdi mücer-
ret iddia ve iftiralarla meselenin geçi$tiriliverece%ini zannetmek abes olur. (Sa!dan, 
gürültüler)

Çok muhterem arkada$lar, biz memlekette hakikaten mânevi asayi$in bozul-
mu$ oldu%unu, memlekette huzur ve sükûnun iadeten tesisi lâzım gelecek $ekilde 
haleldar edilmi$ oldu%unu kabul ediyoruz. Muhalefet de bunu kabul ediyor. Biz di-
yoruz ki, bu mânevi asayi$i iade etmek ve huzur ve sükûn içinde çalı$mayı temin 
edebilmek için gerekli tedbirleri alaca%ız. (Sa!dan, “alın da görelim, ne imi" onlar?” 
sesleri) Bu gerekli tedbirler nedir? Bu gerekli tedbirler, sizlere huzur ve sükûnu bir 
daha bozdurmak imkânını vermemekten ibarettir. (Soldan, "iddetli alkı"lar, sa!dan, 
“ya"a” sesleri) Bir daha bu memlekette mânevi asayi$i bozmak fırsatını bulamıya-
caksınız. (Soldan, "iddetli alkı"lar)



$EVK" HASIRCI (Bilecik) — Türk bayra%ını indiremiyeceksiniz.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Bir daha belediye dairelerinden Türk bayra-
%ını indirmek yolundaki tahrikleri aklınızın ucundan dahi geçiremiyeceksiniz.

NEVZAT ARMAN (Adana) — Kadro doldu, seni bakan yapmazlar karde$im.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Yalnız bununla kalmıyacak arkada$lar. Bo-
zulmu$ olan mânevi asayi$in yeniden iade edilmesi... Fakat: bütün bu hâdise ve va-
kaların milletin vicdanında bıraktı%ı, derin, feci, elim tesirin de izalesi için o hâdise 
ve vakaların mesullerinin cezalandırılmasından da asla çekinilmiyecektir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkı"lar) (Sa!dan, gürültüler)

RE"S — Devam edin.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Muhterem arkada$lar, $imdi... (Sa!dan, gü-
rültüler)

RE"S — Böyle gürültüye devam ederseniz, müzakere olmaz.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — (Muhalefete hitaben) Devam edeyim mi? 
Müsaade buyuruyor, musunuz?

RE"S — Sebati Bey, devam ediniz.

SEBAT" ATAMAN (Zonguldak) — Çok muhterem arkada$lar, Hükümet 
programının birinci kısmı hakkında muhalefet tarafından her hangi bir mütalâa 
serdedilmemi$ oldu%u, için, serdedilmemi$ mütalâaya cevap vermek imkânı yok-
tur. Daha do%rusu imkânsızdır. Ancak Hükümet programının iktisadi kısmı hak-
kında evvelden hazırlanmı$ oldu%u için bo$a çıkmı$ olan bazı mütalâalar var. Bir 
enflâsyon edebiyatı yapılmı$tır. Daha do%rusu kaba bir enflâsyon edebiyatı yapıl-
makta. (Sa!dan gürültüler)

RE"S — Rica ederim hatibin sözünü kesmeyin. (Sa!dan kaba lâfını kullanmasın 
sesleri)

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Hakikaten arkada$lar, bu siyasi partinin 
bütün tarihinde, yani bu tarihî bir $ey, her siyasi partinin bir karakteri vardır, bil-
hassa iktisadi meseleler hakkında gösterdi%i anlayı$sızlık mâruftur. Bu, partinin 
$eflerinin,- idarecilerinin anlayı$sızlıklarından mı ileri gelir, yahut bu mintarafillâh 
verilmi$ bir hassa mı dır? Bilmem.. (Soldan, gülü"meler) Fakat iktisadi hâdise de-
yince bunlar daima iktidardaki (Sa!dan, gürültüler) Bu iktisadi hâdiseler hakkında 
yapılan tenkidlere cevap veriyorum efendim.

Yaptı%ınız tenkidlerin sathi oldu%unu izah ediyorum efendim. Niçin sathi? 
Çünkü anlayı$sızsınız bu mevzularda.. (Soldan alkı"lar, sa!dan gürültüler)

#imdi muhterem arkada$lar, bakın, ba$lıca muhalefet partisinin lideri ne 
hikâyeler anlatıyor; ona göre Hükümet enflasyonist bir politika takibediyor. Para 
hacmi $uradan, $uraya çıkmı$tır. Kaydi para da buna dâhildir. 1949 da yüzde bu 
kadar, 1950 de yüzde bu kadar.. Yüzde on sekiz imi$, yirmi dört olmu$.. Bakın arka-
da$lar, bir misal olmak üzere arz edeyim: Bir memlekette para hacmi o memlekette 



pazar ekonomisinin geli$mesi derecesi ile mütenasiptir. Bunu kitaplar yazar, ders 
kitapları yazar. Bir memlekette o memleket nüfusunun büyük bir kısmı ayni müba-
dele ekonomisi içinde ise o memlekette para hacminin millî gelire nispetinin tefsiri 
ba$ka, olur; bir memlekette e%er o memleket nüfusunun büyük ekseriyeti piyasa 
ekonomisi içinde ise para hacminin o memleketteki millî gelire nispetinin tefsiri 
ba$ka türlü olur.

1949 da bu memlekette nüfusun % 50 si asla pazar ekonomisi içinde de%ildi, 
bunlar aynî mübadele ekonomisi içinde idiler. Buna ra%men 1949 da verilen % 18 
rakamı öyle bir ekonomi içinde bulunan bir cemiyet için hakikaten büyük ve yüksek 
bir nispettir. Oradaki para fazladır. 1957 Türkiye’sinde, o zaman % 50 ye nazaran % 
80 küsuru pazar ekonomisi içine girmi$ olan bir memlekette % 24 nispeti mâkul bir 
nispettir. Ben bunu misal olarak arz ediyorum. Kaldı ki bir politikanın enflâsyonist 
olup olmadı%ını para hacmi derecesiyle ölçülemiyece%i hakkındaki hüküm kendi-
leri iktidarda oldu%u zaman verilmi$tir. Üstelik bu Hükümet programına bir isim 
takmak lâzımgelirse antienflâsyonist program demek lâzımdır. Bakınız ne diyor, 
programda, bütün iktisadi kısalmalarda fiyat yükselmesine mâni olaca%ım, tedbir 
alaca%ım, diyor. (Gürültüler)

RE"S — Efendim, lütfen kar$ılıklı konu$mıyalım. Söz istiyen arkada$ varsa i$a-
ret buyursun ona söz vereyim.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — Barika-i hakikat müsademe-i efkârdan çı-
kar. Sizin söylediklerinizi nas gibi kabul mü edece%iz? Elbette ki, yanlı$ söyledik-
lerinizi düzeltecek ve hakikati anlataca%ız. (Sa!dan, gürültüler, sen o i"i ehline bırak, 
sesleri)

RE"S — Arkada$lar, müsaade buyurun, kar$ılıklı konu$ma halinde müzakere 
yapılamaz.

SEBAT" ATAMAN (Devamla) — #imdi; bir Hükümet programı ki, bütün fi-
yatlarda, falan madde, falan madde de%il, bütün fiyatlarda yükselmelere mâni ola-
cak esaslı tedbirler alaca%ım, der. Bu tahdidi tedbirlerin yanında bütçe politikası, 
malî politika, kredi politikası bakımından di%er birtakım iktisadi tedbirler alaca%ım, 
der, hattâ Büyük Millet Meclisine getirdi%i bütçenin böylesine hizmete muhtaç bir 
memlekette fevkalâde ihtiyatla hazırlanmı$ ve bu gayeye tevcih edilmi$ bir tedbir 
olarak, bir iktisadi tedbir olarak, bu bütçenin hakiki tahminlere göre tertibedilmesi 
lâzımgeldi%i takdirde 400 küsur milyon liradan daha a$a%ı tanzim edildi%ini söyler, 
!ktisadi Devlet Te$ekküllerinin envestismanları halikında birtakım gayet esaslı ted-
birler alaca%ını söylerse bu Hükümet programında artık enflâsyondan bahsetmek, 
do%rudan do%ruya en hafif tabiriyle insafsızlıktır. (Soldan, “anlayı"sızlıktır” sesleri)

Ama bendenizin kanaatince bu muhalefet partisinin ekonomik kısmı hakkın-
da serdetti%i bu mütalâa evvelce hazırlanmı$ oldu%u için böyle bir acaip neticeye 
müncer olmu$tur. Bilâhara hazırlanmı$ olan $eyi de muhalefet partisi lideri burada 
hakikaten do%ru dürüst okuyamadı%ı için bendeniz anlıyamadım ve buna cevap ve-
remiyece%im. (Soldan, alkı"lar)



FETH" ÇEL"KBA$ (Burdur) — Muhterem arkada$lar. Demokrat Parti Grupu 
adına konu$an sözcünün seçimlere mütaallik...

RE"S — #ahsı adına konu$tu. (Sa!dan, Grup adına söz verdiniz, sesleri)

FETH" ÇEL"KBA$ (Devamla) — Öyle dedi beyefendi.

RE"S — Ben sonradan tasrih ettim.

FETH" ÇEL"KBA$ (Devamla) — E%er benden evvel konu$an D. P. hatibi 
seçim mevzuuna temas etmemi$ olsaydı biz de, seçimler zamanında veya seçim-
den sonraki hâdiseler üzerinde bir mütalâa serdetmiyecektik. Fakat madem ki, bu 
mevzuda söz açılmı$tır. Biz de fikrimizi söyliyelim. Hakikaten Türkiye’de !rade-i 
Milliyenin pürüzsüz tecellisi kanunlarımızın teminatı altında bulundu%u için Yük-
sek Meclisin bu seçim i$lerine vaziyet ederek enine, boyuna, lehte ve ya, aleyhte 
gerekli ara$tırmaları yapmasında bu i$in kesilip atılması bakımından da fayda var-
dır. Bir kereye mahsus olmak üzere bu i$ tetkik edilir ve bundan sonra Türkiye’de 
Meclislerin her zaman ve her mevzuda oldu%u gibi fakat bilhassa !rade-i Milliyenin 
tezahürü meselesinde hassasiyeti ö%renilmi$ olur. Ve hiç kimse bu hususta tered-
düdedemez olur. Hürriyet Partisinin nokta-i nazarı odur ki, böyle bir mevzuda Yük-
sek Meclisin kazai karaterde bir i$ olmak üzere böyle bir tahkikat açmasında fayda 
a$ikârdır. (Soldan, bravo, sesleri) Biz buna i$tirak ederiz.

#imdi, Hükümet programı üzerindeki görü$lerimizi üç noktada belirtmek is-
tiyoruz:

1. Rejime mütaallik meseleler,

2. !ktisadi ve malî meselelere mütaalik kısmı.

3. Dı$ politikaya aidolan kısım. Dı$ politika mevzuunda teferruattan sarfı na-
zar edece%iz, öteden beri Hükümetin hattâ Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 
dı$ politikada umumi tutumları Türk Milletinin umumi menfaatlerine uygun bir 
tutumdur. (Bravo, sesleri) Bu, 1950 den bu yana böyle oldu%u gibi 1950 den evvel de 
böyledir. Fakat bu politikanın yürütülmesinde, bazı meselelerimizin ele alını$ında, 
meseleler kar$ısında davranı$ımızda daha sistemli, daha müdebbir, daha müteyak-
kız olunmasını hakikaten tavsiyeye $ayan görmekteyiz, geçmi$ hâdiseleri dolayısiy-
le. Önümüzde, yakın zamanlarda Paris’te NATO, Ba$vekiller kademesinde yüksek 
bir toplantı yapacaktır. Her halde Ba$vekil bu toplantıya bizzat i$tirak edeceklerdir. 
Bu NATO toplantısından faydalanılarak, NATO da âza olan memleketlerin, $u veya 
bu siyasi mevzularda, $u veya bu mıntakalarda aralarında sathi dahi olsa, anla$-
mazlık oldu%u intibaını yaratabilecek bazı ehemmiyetiz telâkki edilmesi mümkün 
hareketlerin, kökünden kazınmasına yardım ve gayret edilmesinde, Sovyetlere kar-
$ı NATO’nun tutumu bakımından, büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. En son defa 
NATO âzası bazı devletler arasında bazı ihtilâflar olmu$tur. Bu, NATO’nun bugüne 
kadar daha çok askerî kriterinden, siyasi meseleleri anla$ma dı$ında tutan vasfın-
dan ileri gelmektedir. Siyasi meselelerde NATO âzası devletlerin mü$terek görü$e 
varmak hususu üzerinde durulması NATO’nun kuvvetini artıracaktır.



Biz bu toplantıya i$tirak edece%ini umdu%umuz Ba$vekilin böyle bir fikri mü-
dafaa etmesini hür milletler camiasının tesanüdü bakımından faydalı mütalâa et-
mekteyiz. Di%er taraftan bazı kom$u memleketlerin haksız olarak Türkiye’ye tevcih 
etmek istedikleri sözde tecavüz maksadı kar$ısında Hükümetin tutumunu tasvi-
betmekteyiz. (Soldan, bravo sesleri, alkı"lar) Türkiye kalkınması bakımından, süratle 
geli$mesi bakımından, esası millî mücadele zamanında millî politika olarak tâyin ve 
tesbit edilmi$ olan yurtta sulh, cihanda sulh prensibine dün oldu%u gibi bugün de 
sıkı sıkıya ba%lıdır. Bu esas içerisinde dostumuz ve bazı ahvalde müttefikimiz olan 
devletlerin kendi aralarındaki hususi münasebetlerde Türk Hükümetinin tutması 
lâzımgelen politikanın bu münasebetlerde $u veya bu tarafı iltizam etmek de%il, 
fakat bunların kar$ısında kendi anla$malarımız içerisindeki prensiplerden ilham 
alarak bir tutumu benimsemek olmalıdır; bunu geçmi$ hâdiseler dolayısiyle temen-
nide bulunmayı faydalı telâkki etmekteyiz.

Programın rejime mütaallik meseleleri, itiraf edelim ki, geçirdi%imiz bu son 
seçimlerdeki Demokrat Parti iktidarının sevkü idaresine hâkim olan ve Hükümette 
vazife alan zatların ders almadı%ını gösteriyor. Hükümet programı, Türk milletinin 
ilham etmek istedi%i prensiplere kar$ı geni$ ölçüde lakayt davranıldı%ını ifade edi-
yor ve milletin temayüllerini aykırı bir gidi$e sahip bulunuyor. Bu hususu maalesef 
üzülerek tesbit etmek durumundayız.

Unutmamak lâzım gelir iki, seçimlerde vatanda$larımız ekseriyet itibariyle, 
D.P. nin 1957 den evvelki gidi$ini tasvibetmemi$lerdir. 

#u halde gerekli olan $u idi; mademki irade-i millîyenin ı$ık tuttu%u istikamet-
te yürümek icabeder, o halde D.P. nin seçimlerden sonra kurulan ilk Hükümeti; se-
çimlerin bu neticeleri üzerinde e%ilir ve Türk Milletinin büyük ekseriyeti itibariyle 
tasvibetmedi%i noktalar ne ise bu noktalar üzerinde siyasetini tadil eder.

#u noktayı da tesbit etmi$ bulunuyoruz iki, bugün önümüze gelen programda; 
bilâkis eski gidi$in daha da $iddetlendirilece%ini ifade eden kısımlar vardır, mücer-
ret konu$mu$ olmamak için müsaadenizle programdan bazı parçalar Okuyaca%ım. 
Programın dördüncü sayfasında deniyor ki; “Gaye milletin emniyet ve selâmet, re-
fah ve saadeti oldu%una göre siyasi nizam ve müesseselerin, siyasi hareket ve fa-
aliyetlerin bu gayenin tahakkukuna haldim bulunması gerekti%ini elbette unuta-
mayız. Bu gayeyi birtakım vehimlere ve aldatıcı ifade ve iddialara feda edemeyiz. 
Aksi halde gaye ve esası; $ekle, usule ve vasıtaya feda etmek mevkiine dü$ülür iki; 
bundan da, memleket telâfisi güç zararlar görmü$ olur”

Bu son derece umumi ve masum ifadeler altında saklı olan hakikat, $imdi oku-
yaca%ımı cümle ile bir arada mütalâa edilirse Hükümetin muhalefetken de%il, arka-
da$lar, yava$ yava$ murakabeden de çekinmekte olan ”bir istikameti ihtiyar etti%ini 
göstermektedir. Bu, nereden çıkıyor? !cra ile te$riî kuvvetin kar$ılıklı vazifelerinin 
ne oldu%u söyleniyor. Modern hukukun hangi prensibinden ilham aldı%ı belli olmı-
yan, !kinci Dünya Harbinin sonunda ortaya çıkan Birle$mi$ Milletler Te$kilâtı pren-
sipleri, !nsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün bu hukuk külliyatı içerisinde 



hangi prensiplerden ilhamı aldı%ı belli olmıyan, nev’i $ahsına münhasır, fakat eski 
devirlerde emsaline çok rastlanan ve bugün de emsaline totaliter memleketlerde 
çok rastladı%ımız, kar$ı kar$ıya bulunan bloklardan kar$ısında yer aldı%ımız mem-
leketlerde gördü%ümüz türlü ibareler maalesef bunda da yer almı$ bulunmaktadır.

#imdi programdan okuyorum:

“!cra salâhiyetinin, nizam ve kanunlar dairesinde en uygun ve faydalı $ekilde 
kullanılabilmesini temin edecek olan murakabe hakkının Büyük Millet Meclisine 
mevdu bulundu%u hakikati yanımla, her gün birçok karar ve tedbirlerin alınmasını 
zaruri kılan ve bugünkü dünya ve memleket $artları içinde, her zamandan büyük 
bir nezaket ve ehemmiyet arz eden icra kudretinin, aslında Büyük Millet Meclisin-
de tecelli ve temerküz etti%ini de hatırlamak lâzımdır.”

“Ancak, böylesine yapıcı bir icra ve murakabe anlayı$ı iledir ki, bugünkü millî 
hayatımızın gûnagün ihtiyaç ve icaplarını sürat ve isabetle kar$ılıyabilmek, milleti-
mizi hasretini çekti%i ileri seviyeye ula$tırabilmek ve memleketimizi muhataralar-
dan gere%i gibi ve tam bir kifayetle koruyabilmek mümkün olur.

“Di%er bir ifade ile murakabe vazifesinin, icra ve tatbikatın daha mükemmel 
olmasını temin gayesine matuf bulundu%u hakikatinden mütegafil görünerek her 
$eyin murakabe ile ba$layıp murakabe ile bitti%i zehabını yaratmaya varan bir zih-
niyetle türlü engellemelere, hattâ sabotajları andıran faaliyet ve hareketlere kadar 
giden bir sistemi kabul etmeye ve bunun bir memleket için hayırlı ve faydalı netice-
ler verebilece%ine kani olmaya imkân yoktur.”

#imdi muhterem arkada$larım, i$te bu cümlelerle Hükümetin maksadı açıkça 
ifadesini bulmaktadır. Hükümet icraatının murakabesinden ho$lanmıyor ve lütfe-
dip Yüksek Meclise bu murakabe hakkını tanıdı%ı ahvalde dahi, bunun yıkıcı, yapıcı 
fikirler oldu%unun tâyinini kendinde muhafaza ediyor. Böyle bir icra ve onu mura-
kabe salâhiyetiyle mücehhez bir te$riî organ yoktur, arkada$lar. Bu bakımdan açık 
olmak lâzımdır. Halen tesirli murakabe, Demokrat Parti Meclis Grupunun elinde 
mevdudur. Nihayet biz muhalif mebuslar, seçimden seçime tesirini gösteren ko-
nu$malar yapabiliriz. Bizim tesirimiz seçimlerden seçimlere münhasırdır. Halbuki, 
Demokrat Parti Meclis Grupu fiilen ve her an müessir murakabe yapabilir.

Biz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak, Türk efkâr-ı umumiyesi önünde, 
Hükümetin seçimlerden ders alaca%ı ve ona göre bir yol takib edece%i yerde bunun 
tamamen tersine, hem de B.M. Meclisinin murakabesini de zaafa u%ratacak $ekilde 
bir hatt-ı hareketi benimsemi$ oldu%unu tesbit etti%imizi üzülerek beyan edece%iz.

#imdi muhterem arkada$lar, sizlere bir gerçe%i de hatırlatmak faydalı olacak-
tır: Tecrübeli politikacılar nihayet muayyen neticelere varabilmek için bazı ahvalde 
maksatlarına vâsıl olabilmek için hatve hatve adım adım bir ilerlemeyi zaruri bilir-
ler. Bu bir Hükümet programıdır. Fakat bu programın istihdaf etti%i istikamette 
kanun lâyihaları gelecek olursa, Türk Milletinin büyük vekâletini haiz olan arka-
da$lara, ekseriyeti Demokrat Parti saflarında oldu%u için, bu saflarda olan arkada$-
lara mühim vazifeler terettübetmektedir. Biz muhaliflere de%il. Bu husus üzerinde 



bilhassa duruyoruz. Çünkü artık, Hükümet muhalefetten de%il, murakabeden ka-
çınmakta, çekinmektedir.

Muhterem arkada$lar, bir topluluk içerisinde çalı$an her hangi bir icra heyeti, 
dünyanın en iyi niyetinde olan $ahıslardan mürekkep dahi olsa hata i$liyebilir. Bu 
hatalar müessir bir murakabeye tâbi olmak için, hata i$liyenlere murakabe edenle-
rin; “Sen hatalı hareket ettin gitmen lâzımgelir” diyebilmesi, murakabenin cümle-i 
anasırındandır. Bu itibarla arkada$lar, biz Hükümet programındaki bu satırlar 
içerisinde iktidarın 1957 den sonra sadece muhalefet partilerine de%il, artık !cra 
Vekilleri Heyetinin her hangi bir mevzuda, murakabeye dahi mütehammil olmadı-
%ını sezdi%imiz için bunu huzurunuzda, Türk milleti huzurunda belirtmeyi vazife 
bilmekteyiz.

Bunun sonu nereye gider? Programın bir yerinde deniyor ki, bu gidi$ mesu-
liyetsizlik içinde bir gidi$tir. Muhterem arkada$lar, muhalefet sıralarında vazife 
gören, hattâ iktidar saflarında murakabe vazifesi gören arkada$ların vazifesi ol-
du%u gibi icranın da Türk milletine kar$ı birtakım vazifeleri oldu%unu kabul et-
mek lâzımdır ve bu hususta son sözünün seçimlerden sonra murakabe vazifesi ile 
mükellef olan heyetlere râci oldu%unu teslim etmek gerekir. Hükümet bunu niçin 
reddediyor? Önümüzdeki metin bunu reddeder bir karakter ta$ımaktadır. Buna 
meydan verilmemek lâzımdır.

Bu program geçer. Bunun fazla bir ehemmiyeti yoktur. Nitekim Dördüncü Ad-
nan Menderes Hükümetinin birçok yaitleri yapılmadı. Ve sonra bir $ey olmadı. Bu 
da geçer. Ama bunun tatbik mevkiine konmasına ait lâyihaları geçirtmemek muh-
terem heyetinizin vazifesidir.

Arkada$lar, bilhassa benim neslimden olan arkada$lara hitabediyorum. Bu 
eser Hükümet ve demokrasi eseri arkada$lar, Türkiye’de yıllardan beri milletçe has-
retini çekti%imiz mü$terek bir eser olacaktır. Bilhassa benim neslimden olanların 
aldıkları feyzin bunda rolü büyük olacaktır. Daha geçenlerde sözlerimiz kulaklarda 
çınlıyor bu kürsüden “Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmıyaca%ımıza” dair 
yemin etmedik mi? Bu itibarla Hükümet programının ta$ıdı%ı zihniyet, getirilmesi 
istenen ve getirilecek olan kanun lâyihalariyle çetin mücadeleyi $art ko$uyor. Bil-
hassa Demokrat Partiye mensup arkada$larımın da menfaatleri icabı olarak, diyo-
ruz ki, Türk milletinin menfaatleri hilâfına bir yola gidilememesini temin ediniz! 
Çünkü milletin huzuru ve Hükümetin de aradı%ı huzur böyle bulunabilecektir. Bu 
sözlerimi, Ba$vekilin geçen devre zabıtlarından bir kısmını okuyarak teyidetmeye 
çalı$aca%ım. Hatırlarsınız, Millî Korunma Kanunu tadil edildi, Basın Kanunu de%i$-
tirildi, fakat yine Hükümet ümidetti%i huzura kavu$amadı. Çünkü tutulan yol hu-
zura götüren yol de%ildir. O zaman Gösteri yürüyü$leri Kanunu çıkarıldı. Benden 
ya$lı kanunlar ilga edildi ve o eski kanunların hasretini çeker olduk. O zaman üç 
muhalefet partisinin Meclis grupları Meclisi terk etmi$lerdi. Bakınız Ba$vekil Bey 
Gösteri yürüyü$leri Kanunundan sonra ne beyanda bulundu. Biz Hürriyet Partisi 
olarak fiyatlar dü$ecek fakat sonra daha çok yükselecek demi$tik. !$te 27 Haziran 
1956 zaptı. #imdi Ba$vekil konu$uyor. “Muhterem arkada$lar, pahalılı%ın iktisadi 



düzensizlikten, programsızlıktan ileri geldi%ini avaz avaz seneler senesi ba%ırdılar. 
Biz Millî Korunma Kanununda tadilât yaptık, fiyatların ba$a$a%ı dü$tü%ü milletçe 
bahtiyarlıkla mü$ahede edildi.” (Sa!dan, gülü"meler)

Ba$ka yerde devam ediyor. “E%er siz bu Basın Kanununu çıkarmamı$ olsa idi-
niz, o Millî Korunma Kanunundaki hükümleri ne kadar keskin yaparsanız yapınız 
asla muvaffak olamıyacaktır.” Bunları okumaktan maksadım, tekrar edip eski i$leri 
düzeltmek de%ildir. Meclis Heyetince kanaat getirmek mevkiindeyiz ki, Hüküme-
tin tutu%u yol ve tutaca%ı yollar asla kendisine huzur getirici yol de%ildir. Yirminci 
asrın ikinci yarısında toplulukların hangi hava içinde, nasıl huzur içinde bulundu%u 
ve idare ile mükellef olan heyetlerin hangi hava içerisinde huzur içinde çalı$tıkları 
iki kere iki dört eder gibi sabit olmu$ hakikatlerdir, arkada$lar. Bu itibarla çok rica 
edece%iz ve tekrar edece%iz, program kaleme alınmı$ olabilir ve bugün de tasvibini-
ze mazhar olabilir. Fakat Türk milletine kar$ı taahhüdetti%imiz demokratik nizamı 
kurmadan, vatanda$ hak ve hürriyetini teminata ba%lamadan huzura kavu$ula-
maz. Milletin huzuru, vatanda$ların hak ye hürriyetlerinin nigâhbanı Yüksek Mec-
lis ve Yüksek Meclis içinde vazife gören Demokrat Partili arkada$lardır. Burada a%ır 
lâflar edildi, bunu bir tarafa bırakalım, ancak programın ta$ıdı%ı zihniyetin Türk 
milletini, hükümet içinde vazife görenleri asla huzura götürecek bir zihniyet ve yol 
olmadı%ında ittifaka varalım. Türk milletini ve hükümeti huzura götürecek yolu 
bulalım, arkada$lar.

Tekrarında fayda görüyoruz ki hükümetin kaleme aldı%ı programda ne hükü-
meti huzura götürecek, ne Demokrat Partili arkada$ları huzura götürecek esasları 
tesbit etmek mümkün de%ildir. Zabıta kuvvetleriyle asayi$ temin edilebilir. Asp-
rinle hastalı%ın tedavi edilemiyece%ini nazara alarak bünyevi aksaklıkları rahatsız-
lıkları arayalım. Demokrat Parti memlekette, Türkiye’de hasreti çekilen bir idareyi 
tesis maksadiyle i$ ba$ına geldi. !$ler kötü gitti, tedbirler alındı, hürriyetler kısıldı 
kâfi gelmedi, yine de yeni tedbirler alındı. Emin olunuz, yeni yeni tedbirler alınsın 
yine kâfi gelmiyecektir. Bu tedbirlerle ne hükümet ve ne de parti içinde huzur bul-
maya imkân yoktur.

Mesuliyet ta$ıdı%ım sırada, iki yabancı devlet adamını kar$ılıyanlar arasında 
idim. Birisi demokrat bir memleketin, di%eri de demokrasi olmıyan bir memleketin 
devlet adamları idiler, Her ikisinin de kar$ılanmalarından itibaren bütün merasim 
boyunca hareketleri arasındaki acık farkı görmemek mümkün de%ildi. Birisi huzur 
içinde, di%eri bundan çok uzak... Yakından bunu mü$ahade ettik. #imdi memle-
ketin içinde bulundu%u bir hâdiseye parmak basalım. Bugün vatanda$ huzursuz-
dur. Programda mânevi huzursuzluktan bahsediliyor. Yeni bir Meclis toplanmı$. 
Seçimlerde milletin ekseriyeti D.P. nin gidi$ini be%enmemi$. Vaziyet bu.. #imdi yeni 
kurulan hükümet böyle bir program getirebilir. Program kabul edilsin. Fakat arzu 
edilirdi ki, böyle bir program kaleme dahi alınmamı$ olsun. Çünkü Ba$vekil Bey 
NATO toplantısına katılacak.

O takdirde dı$arda ve içeride iyi bir tesir uyanırdı ve memleketin itibarı çok 
artmı$ bulunurdu. Fakat mademki kaleme alınmı$; kalsın. Ama bunun zıddı $ey-



leri, programın aksini tahakkuk ettirmek Yüksek Meclisin vazifelerinden olması 
lâzımgelir. Misalini de verdim; 4’ncü Menderes Hükümetinin programı tahakkuk 
ettirilmedi. #u halde tahakkuk ettirilmeyen programlar var ve Yüksek Meclis ve bil-
hassa D. P. Grupu arzu etti%i takdirde bu da tahakkuk ettirilmeyebilir. Bu takdirde, 
bu program kadük bir program olmaktan ileri gidemez. Bu da sizin elinizdedir. !$te 
Hürriyet Partisi olarak bizim istirhamımız, siz D. P. lilerce bunun sa%lanmasıdır.

Rejim mevzuunda e%er program istikametinde lâyihalar gelir ve bunlar kanun-
la$acak, olursa - bugün bana, o birgün ba$kasına; bunların misalleri de vardır - bu 
memleket içinde huzur içinde ya$ıyacak vatanda$ı az buluruz arkada$lar. Uza%a git-
meye lüzum yok. D.P. nin kurulu$undan itibaren bakınız, kurucularını hatırlayınız, 
tarih burada da tekerrür etmi$. Evvelâ aynı i$lerde anla$anlar, sonra birbirine hu-
zursuzluk verir hale geliyorlar, birbirlerini tasfiye ediyorlar ve toplulu%a asla huzur 
veremiyorlar. Hükümet programı, alınacak tedbirler için gayet masum gibi görü-
nen iki esasa sı%mıyor. Diyor ki, Dünyanın bu yerinde, Dünyanın bu velvele halinde 
millî bekamız ve istiklâlimizi muhafaza için... Çok rica ederim, 1946 dan 1950 ye 
kadar Demokrat Partinin muhalefette bulundu%u esnada Demokrat Parti sözcü-
lerinin C.H.P.’ye hücum ederken konu$malarını okuyunuz. O zamanda Demokrat 
Partililer, C.H.P.’lileri bu bahaneyi ileri sürmekle itham ederlerdi. Tarih burada da 
tekerrür ediyor, ne kadar hazin..

!kinci prensip, bu, ilmen de yanlı$tır, iktisaden çok geri kalmı$ memleketiz. 
Bunda tamamen mutabıkız. Halkımızın yarı yarıya doymaması veya giyememesin-
de de mutabıkız. Arkada$lar, halkımızın, yarı yarıya doymaması veya giyememe-
sinden süratle kurtulmak istiyorsak, murakabeli Devlet idaresine, millî murakabe 
nizamına dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Nerede murakabe nizamı varsa, 
orada kalkınma çabuk olur.

Arkada$lar, murakabe nizamının mevcudolmadı%ı andan itibaren vatanda$ın 
yarı yarıya doyması da daha geriye gider, ileri gitti%i ahvalde dahi murakabe niza-
mının kurulmu$ oldu%u zamana nispetle ilerleyi$i daha azdır, daha yava$tır. Ancak 
murakabe rejimleridir ki, halkına huzur verir, refahını temin eder. !kinci Dünya 
Harbi esnasında, totaliter memleketlerin. Mihver devletlerinin süratle muvaffaki-
yet kazandıkları sıralarda ya$lı arkada$lardan çok dinledik, Mihver devletlerinin 
kazanaca%ını söylüyorlardı. Bu sıralarda küçük bir ö%retim üyesi idik ve demokra-
si cephesinin sonunda muzaffer olaca%ını iddia ediyorduk. Çünkü tek tek vatan-
da$ların hür oldu%u memleketlerde millî kuvvetin azametine inanıyorduk. Hür 
memleketler nizamının üstün nizam oldu%unu ve eninde sonunda bunların kaza-
nacaklarını iddia ettik. Fakat hür topluluklarla totaliter topluluklar arasındaki mü-
nasebetlerin sosyolojik münasebetleri ve kaidesini bilmiyen insanlar için mucizevi 
sayılan muvaffakiyetleri hür memleketler sonunda kazanmakta gecikmediler.

Büyük Atatürk kadınlara seçme, seçilme ve siyasi haklarını tanırken bir beyan-
da bulunuyor, diyor ki; cemiyetlerde kadınların siyasi haklarını tanıdı%ımız andan 
itibaren nüfusumuz iki misli artmı$casına kuvvet kazanmı$ oluruz. Bu itibarla mu-
rakabeli nizamlarda muvaffakiyet, murakabeden uzakla$mı$ memleketlere nispet-
le katidir. Bu, ilmî bir hakikattir.



!ktisadi geli$mede de murakabenin muvaffakiyet sa%ladı%ı ilmî bir hakikat-
tir. Sovyet Rusya’da iktisadi geli$menin, Çarlık Rusya’da - ki bu idare de kötü idi 
- oldu%undan daha ileri oldu%unu iddia edenlere kar$ı, ilim adamları bunun hatalı 
oldu%unu, Rusya’da geni$ imkânlar bulundu%unu, bu itibarla murakabeli demokra-
si idaresinde olsaydı geli$menin daha fazla ve geni$ olaca%ını söylüyorlar. Otorite 
nizamının süratli kalkınmayı sa%ladı%ı yanlı$tır. Bu sebeplerle de $ayet süratli kal-
kınmayı istiyorsak murakabeli idareyi, 1957 seçimlerinden sonra süratle kurma-
ya mecburuz. Bu seçimlerde Meclise yeni simalar katıldı. Bilhassa Demokrat Parti 
saflarındaki yeni arkada$lar, vatanda$ların be%endikleri ve be%enmedikleri icraatı 
eski mebuslardan daha iyi biliyorlar. Bu yeni arkada$lara bir kat daha büyük vazife 
dü$mektedir.

Hürriyet Partisi olarak bizim temennimiz $udur: Metin yazılmı$ olsun varsın, 
ama yazılmaması ve Grupça tasvibedilmemesi çok iyi olurdu, $ayet bu maksatlarla 
getirilecek kanun lâyihaları olursa #eddi Çin gibi müdafaada bulunmanızı rica ede-
ce%iz. Bunun $erefi sizlere aidolacaktır ve çok büyüktür. Çünkü Türk Milletinin bü-
yük menfaatlerinin, bizzat Demokrat Partinin menfaatlerinin, bu çe$it kanunların 
çıkmaması merkezinde oldu%unu beyan etmekte bendeniz fayda bulurum

!ktisadi, malî meselelere gelince arkada$lar; Hükümet programında; bütçenin 
hazırlanı$ı, onu da gördük, radikal de%il, kökten de%il, belki kökten tedbir almak 
mümkün de%ildir, güçtür, salâha do%ru alınmı$ olan tedbirlerden bahsedilmekte-
dir. Hürriyet Partisi olarak, daha evvel, 1956 senesi bütçesinin müzakeresi sıra-
sında arz etmi$ idik, memleket ekonomisini statik bir halden harekete geçirmek 
için, emisyona müracaat etmek suretiyle, iktisadi kalkınma hareketine ba$lamak 
mümkündür. Ama bir noktaya geldi%imiz andan itibaren bu politikayı revizyona 
tâbi tutmak $arttır. Bu bakımdan bu politikayı revizyona tabi tutmak $arttır. Bu 
bakımdan iktisadi, malî meselelerde; Hükümetin, bütçenin varidat tahminlerine 
göre 400 milyon lira fazlasiyle hesaplanmasının kabul oldu%unu kani oldu%u halde 
400 milyon lira a$a%ıdan ba%lamak suretiyle cidden iktitisadi malî sahada istikra-
ra müteveccih bir politikaya tesahübe gitti%ini görüyoruz ki, bunu uygun görürüz. 
(Soldan bravo sesleri) Bu mevzuda, Türkiye’de Hükümetin iktisadi ve malî istikrar 
mevzuunda alaca%ı tedbirlerde vardır. Bundan sonra alaca%ı tedbirleri ifade edelim. 
Çünkü arkada$lar, Türkiye’nin ekonomik sahada alaca%ı tedbirler istikrar politika-
sına do%ru gitmektir. Para politikasında, kredi politikasında, bütçe politikasında 
buna müteveccih tedbirler alınaca%ı söylenmektedir. Bunları tamamen tasvip et-
mekteyiz. Fakat bu tedbirlerin daha $ümullü tedbirler olması lâzımgeldi%ini ifade 
etmek isteriz. Çünkü bu derece geni$ bir enflâsyon politikasından istikrara müte-
veccih bir politikaya geçmek için alınacak tedbirlerin birbirini tamamlayıcı vasfı 
olması gerekir.

Bu istikrar politikası cümlesinden olaca%ı ifade edilen fiyat politikasında fi-
yatların tespitinde önümüzdeki yıllarda istihsali geriletici bir fiyat politikası takip 
etmesinden çekinilmesi lâzımgelir. Bunu Millî Korunma Kanununun tadilinden 
sonra belediyelerin koydu%u narh neticesinde gördük. Bu tatbikat ve neticeleri Hü-



kümetin dikkatle takip edece%i bir keyfiyettir. Bugünkü fiyatlar vasati maliyetin 
altında ise bu, istihsali geriletir. Bu halin tesiri gelecek yıllarda görünür. Unutma-
mak lâzımdır ki, memleket muayyen bir istihsale muhtaçtır. Bunu hesaba katmak 
lâzımgelir. E%er alınan tedbirler istihsali $u veya bu noktada durdurucu ve geriletici 
olacak olursa o zaman bu tedbirler isabetsiz olarak alınmı$ ve hesaplanmı$ demek-
tir. Bu teknik bir meseledir, hesap edilmesi lâzımgelir. Emirlerle iktisadi politika 
yürütülemez, bu kabil de%ildir.

!$te diyoruz ki, iktisadi, malî politikada alınacak tedbirlerin muvaffak olabil-
mesi için, yalnız bugünkü neticeleri de%il; bunların gelecekte tevlidedece%i netice-
leri de hesaba katmak lâzımdır. Bu, istihsal politikasında böyle oldu%u gibi, imal ve 
ithalâtta da böyledir. Piyasayı darlıkta bırakacak tedbirlerin çıkmaması lâzımdır.

#imdi biz bu görü$lerimizden sonra nasıl rey verece%iz! Bunu arz edece%im. 
(Gülü"meler) Muhterem arkada$lar, bu son seçimlerin nasıl cereyan etti%ini in$al-
lah etraflıca ö%renece%iz; ama a$ikârdır ki, vatanda$ların vicdanlarında birtakım 
tesirler bırakmı$tır. Bu itibarla biz temenni ederdik ki, neticeler D. P. nin, muay-
yen ölçüde de olsa aleyhine tecelli etti%ine göre seçimlerden sonra ilk hükümet 
daha yeni bir sima ile vatanda$ huzuruna çıkacak bir terekküp tarzına sahibolsun. 
Daha evvelki konu$an arkada$larımızın verdi%i misaller bazı bakanların hakikaten 
burada katiyen yer almamasını âmir bulunurdu. Yani bazı eski vekillerin kanun-
suz i$ yaptı%ı tesebbüt etmi$. Artık bunların hükümette yer almaması lâzımdı. Bu 
arkada$lar itimada mazhar olmamak lâzımgelirdi. Bu bakımdan bana tek taraflı 
diyen arkada$ıma hitabedeyim; vesikası yanımda de%il; seçim günü radyoda saat 
14,30 dan itibaren neticeler okununca Yüksek Seçim Kuruluna; çünkü seçimle va-
zifeli olan ba$ka merci yoktur telgraf çektik; nasıl neticeler 17 den evvel okunuyor 
diye. Elimizde cevap vardır, kanuna aykırı oldu%u do%rudur. Radyo Müdürlü%üne 
ve Anadolu Ajansına telefon ve telgrafla kararımızı bildirdik diyen vesika vardır. 
Buna ra%men Devlet Vekili Fatin Rü$tü Zorlu okunmaya devam edecek diye tezkere 
yazıyor. Bu kanunsuz bir harekettir.

HAR"C"YE VEK"L" FAT"N RÜ$TÜ ZORLU (Çanakkale) — Mugalâta yapı-
yorsun.

FETH" ÇEL"KBA$ (Devamla) — O sizin inhisarınızdadır beyefendi.

Beyenfendiler, bakınız arz edeyim; haricî münasebetlerimiz bakımından, hem 
iç, hem dı$ ticaret politikamız, dı$ malî meselelerimiz bakımından Fatin Rü$tü Be-
yefendinin bu Vekâletin ba$ında bulunması bu memleket için bir talihsizliktir, ar-
kada$lar. (Sa!dan alkı"lar)

Bendeniz mugalâta yapmıyorum. Bendenize mugalâta atfeden arkada$a, bütçe 
müzakereleri sırasında, mugalâtasının, hudutlarımız dı$ında memleket itibarını ne 
hale soktu%unu vesikalar okuyarak ispat edece%im. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

Ben burada polemi%e girmek için söylemiyorum, kendisi mecbur etti de söy-
ledim. Mesele $u, arkada$lar; bir seçim yapmı$ Hükümet içerisinde böyle mazbut 



kanunsuzlu%u tesbit edilmi$ insanların yeni Hükümete girmemesi iktiza ederdi 
(Sa!dan, alkı"lar) Ben buna i$aret ediyorum.

#imdi, gerek bu sebepten, gerekse programda yazılı olmasını görmek dahi bizi 
fevkalâde üzmü$ oldu%unu demin arz etti%im beyanlardan, yani rejime mütaallik 
kısımları bakımından itimat reyi veremiyece%iz. Çok arzu ederdik ki, iyi bir istika-
mete gidilsin de hiç olmazsa müstenkif kalmak imkânını bulalım. Dü$ündük arka-
da$lar, fakat imkânı olmuyor. Bu i$ler tek taraflı olmuyor, iki taraflı oluyor.

Gerek program metninin rejime mütaallik kısımları dolayısiyle ve gerekse ka-
binede vazife almaması iktiza eden milletvekillerinin vazife alması itibariyle biz 
Hükümete itimat reyi veremiyece%iz, arkada$lar, mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

DANYAL AKBEL ("zmir) — !htiyacımız yok....

FETH" ÇEL"KBA$ (Devamla) — #unu son söz olarak arz edeyim. Bâzı ar-
kada$lar, Danyal Bey gibi istemiyoruz, diyorlar, ama muhterem arkada$lar, Hükü-
metlerin sadece sandalyede kalmak için reye ihtiyaçları olmıyabilir. Fakat Ba$vekil 
bilhassa gayet iyi bilir, niçin böyle muhalefet ediyorsunuz, diye de bizi tenkid eder. 
Muhalefetin adedi az da olsa verece%i rey icra için kuvvet te$kil eder. Bu reylerin 
mânevi kıymeti büyüktür. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar) Bunu da siz ö%reniniz 
Danyal Bey...

DANYAL AKBEL ("zmir) — !htiyacımız yok.

FETH" ÇEL"KBA$ (Devamla) — Çok ihtiyacınız var, çok ihtiyacınız var.

DANYAL AKBEL ("zmir) — Yalan söylüyorsunuz, bütçede hepsini anlataca-
%ım...

RE"S — Fatin Rü$tü Zorlu.

FAT"N RÜ$TÜ ZORLU (Çanakkale) — Muhterem arkada$lar, do%rudan 
do%ruya $ahsım iki defa, iki parti tarafından da mevzuubahsedildi%i için huzuru-
nuzda söz almı$ bulunuyorum. Her iki parti de mugalâtaya kaçarak radyo idaresi-
nin yaptı%ı ne$riyatta bir suç mahiyeti göstermek yolunu tuttular. Bunun hakkında 
müddeiumumili%in aldı%ı kararı size okumakla iktifa edece%im. (Sa!dan, Yüksek 
Seçim. Kurulu var, sesleri) Biz sizi sonuna kadar dinledik, müsaade edin beni de din-
leyin. (Sa!dan, gürültüler)

RE"S — Müsaade buyurun, efendim.

FAT"N RÜ$TÜ ZORLU (Devamla) — Demin Sayın Çelikba$ söyledi. Kararı 
aynen okuyorum. Takipsizlik kararı Hürriyet Partisi Umumi !dare Reisi Fevzi Lûtfi 
Karaosmano%lu tarafından Yeni$ehir Postahanesinden memuriyetimize hitaben 
çekilen 27.X.1957 tarihli ve 1666 sayılı telgrafta, Yüksek Seçim Kurulu Ba$kanlı-
%ının memuriyetimize yazmı$ oldu%u 28.X.1957 tarih ve E. 194/4424-3880 sayı-
lı yazısına merbut bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Merkez !lçe Ba$kanı 
Ahmet Germirligil tarafından Yüksek Seçim Kuruluna hitaben Talas’dan çekilen 



27.X.1957 tarih ve .20 sayılı telgrafta, Karadeniz Ere%lisi !lçe Seçim Kurulunun 
2.XI.1957 tarih ve 63 sayılı yazısına merbut bu yer C.H.P. !lçe idare Heyeti Ba$-
kanı Necmi Ergener tarafından !lçe Seçim Kurulu Ba$kanlı%ına hitaben yazılan 
28.X.1957 tarihli dilekçede ve Manisa C.H.P. Ba$kanı Faruk Çelebi tarafından bu 
yer Cumhuriyet Müddeiumumili%ine verilmi$ bulunan 28.XII.1952 tarihli dilekçe-
de; ezcümle 27.X.1957 Pazar günü Ankara, !stanbul, !zmir radyolarının seçimin de-
vamı müddetince propaganda mahiyetinde olmak üzere her yerde Demokrat Par-
tinin kazandı%ını bildiren seçim neticelerini açıklamı$ olması ve bu suretle henüz 
reylerini kullanmamı$ olan vatanda$lar üzerinde telkinde bulunularak bu reylerin 
serbestçe verilme imkânını selbetmesi sebepleri ile Milletvekilleri Seçimi Kanunu-
na aykırı olarak propaganda yapan ilgili radyo mesul idare müdürleri hakkında ta-
kibat yapılmasını ve ne$riyatın önlenmesini ihbar ve iddia etmi$ olmalariyle buna 
dair tanzim olunan hazırlık tahkikatı kâ%ıtları incelendi:

!hbar, telgraf ve dilekçelerinde 27.X.1957 Pazar günü yapılan milletvekilleri 
seçimlerinde oy kullanma müddeti saat 17 ye kadar olup henüz bu müddet sona 
ermeden bazı mahal seçim sandıklarına ait neticelerin radyo ile ilân edildi%i cihetle 
vâki ne$riyatın propaganda mahiyetinde bulunup suç te$kil eyledi%inden bahsile 
ne$riyatın önlenmesi ve alâkalılar hakkında takibata tevessül olunması ihbar ve 
iddia edilmi$tir. 

Radyo idaresince ise mezkûr gün yapılan mebus seçimleri sırasında umumi 
efkâra günün en mühim bir memleket mevzuunda bilgi ve haber vermek maksadiy-
le saat 14,30 dan itibaren her yarını saatte bir yapılan ne$riyatla, tasnifleri biten ve 
neticeleri zapta ba%lanıp aleniyete dökülen mahdut sandık neticelerinin hakikata 
tevafuk eder $ekilde Ankara, !stanbul ve !zmir radyolarından yayın yapılmı$ oldu%u 
anla$ılmı$tır.

Aynı yoldaki müracaatlerin bidayeten Ankara !l Seçim Kuruluna da yapılmı$ ol-
ması sebebiyle mezkûr kurulca Türkiye radyosunun ne$riyatının tatiline dair karar 
ittihazına kurullarının yetkisi olmadı%ından vâki talebin reddi hakkındaki kararma 
vâki itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulunca ancak seçim emniyet ve düzeni bakı-
mından ve önleyici bir tedbir alınması noktasından i$in tetkik ve teemmül oluna-
rak Ankara !l Seçim Kurulunun yetkisizlik kararının bozulması keyfiyeti, fiilin bir 
suç te$kil edip etmiyece%i hususu takdir edecek memuriyetimizi takyideyliyecek 
mahiyette görülmemi$tir.

Nitekim Yüksek Seçim Kuruluna bazı mahal seçimlerinin iptaline mütedair ya-
pılmı$ itirazların tetkiki münasebetiyle ittihaz olunan kararlarda da, radyonun oy 
verme saatleri içinde bazı mahallere ait seçim neticelerini bildirmi$ olması keyfiye-
tinin seçmenin irade ve kararma müessir olup olmadı%ı ve bu sebeplerin seçim neti-
celerine tesir icra edip etmedi%i gayrimalûm bulunup bu kabîl iddiaların mü$ahhas 
vakıalar halimde tedbit edilmedi%i gibi muterizlerin bu yolda her hangi bir delil de 
ibraz edemedikleri cihetle mezkûr hususa m’âtuf !tirazlar varit görülmiyerek red-
dedilmi$ bulunmaktadır.



Ayrıca Milletvekilleri Seçimi Kanununun 94, 102, 113/2 ve 113/10 ncu mad-
deleri hükümlerine göre, oy verme i$i biten sandıkların oy verme müddetinin sonu 
olan saat 17 den önce açılamıyaca%ı hakkında bir hüküm bulunmadı%ı ve sandık ku-
rullarının bu neticeleri yüksek sesle ilân etmeleri mecburiyetine ve katta bu husus-
ların tutana%a dercine dair amir hükümler vaz’edip, oy verme müddeti sona erme-
den sandıkların açılamayaca%ına ve hele tasnifi yapılmı$, neticeleri zapta ba%lanıp 
aleniyete intikal etmi$ bulunan sandıklardan zuhur eden oy miktarının haber ne-
vinden radyo ile umumi efkâra arz edilmesine de kanuni bir mâni bulunmadı%ı ve 
di%er taraftan pek mahdut miktardaki sandık neticelerinin ilânında ve bilhassa her 
partinin aldı%ı oy sayısının aynen bildirilmesinde ve bu arada iddia ve ihbar edil-
di%i veçhile mücerret iktidar partisi lebine olan neticeler verilmeyip fazla rey alan 
partilerin isimleri önce okunmak suretiyle ve ezcümle celbolunan ne$riyat bülten-
lerinde görüldü%ü üzere, Çanakkale gayetine ba%lı Ezine kazasının Bo$alan köyüne 
ait tasnif neticesinde C.H.P. nin (44) ve D.P. nin (24) rey aldı%ı, yine A%rı vilâyetinin 
Tatlıçay kazasına ait üç sandı%ında C.H.P. nin (82) ve D.P. nin (23) oy kazandıkları, 
keza Çanakkale vilâyetti Yenice kazasının Ahiler köyüne ait sandık neticesinin de 
C.H.P. nin (66) ve D.P. nin (26) rey almı$ oldukları ve yine bu cümleden olmak üzere 
A%rı vilâyetinin Do%ubayazıt kazasına ait altı sandık neticesinin C.H.P. nin (201) ve 
D.P. nin (88) oy kazandıkları ve buna mümasil olarak di%er ba$ka mahallere ait ra-
kamlar da verilmek suretiyle hakikate tevafuk eder $ekilde mahdut miktardaki ne-
ticeleri alınan sandıklar hakkında efkârı umumiyeye malûmat verilmi$ bulundu%u 
ve bu yayının saat 14,30 dan itibaren her yarım saatte bir olmak üzere yapılmı$ bu-
lunmasına göre de oy verme müddetinin (hitamına yakın saatlere kadar büyük bir 
vatanda$ kitlesinin esasen reylerini kullanmı$ olup günlerce ve muhtelif vasıtalarla 
yapılan propagandalar kar$ısında pek cüzi miktardaki katî neticeleri alınmı$ ve par-
tiler bakımımdan leh ve aleyhte tecelli eden neticeleri muhtevi küçük rakamların 
vatanda$ların tahassul etmi$ irade ve kanaatlerinin tebeddülüne müessir olabile-
ce%i iddiası da vahi ve gayrivârit bulunmu$ ve nitekim radyonun mahdut miktarda 
verdi%i neticelere ait rakamların umumi tasnifi sonunda ve katî seçim neticelerine 
göre fiilen tezahür eden duruma tevafuk etmedi%i de bu görü$ü müeyyet bulunmu$ 
olmakla sözü edilen ne$riyatın seçmen üzerinde tesir yapma gaye ve maksadına 
makrun olmayıp ancak neticeleri büyük bir merakla bekliyen umumi efkâra, ha-
kikate uygun ve partilerin leh ve aleyhlerinde tecelli eden malûmatı ve haberleri 
vermekten ibaret bir keyfiyet bulunup fiilde propaganda kasıt ve gayesi oldu%unu 
gösterir hiçbir delil ve emare de bulunmadı%ından binnetice kavli mücerrette kalan 
iddia ve ihbar sebebiyle ortada suç te$kil eden bir cihet görülemedi%inden vâki id-
dia ve ihbarlardan ötürü takibat ifa ve âmme dâvasının açılmasına mahal olmadı%ı-
na C.M.U.K. nun 163’ncü maddesi uyarınca karar verildi.”
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!$te arkada$lar; ortaya çıkarılan $ey budur. Size aynı gün vukua gelen bir ikin-
ci hâdiseyi anlatayım: Sayın !smet !nönü bana telefon etti, bu radyo ne$riyatını 
yapmayınız dedi. Pa$a, hangi kanunun hangi maddesine göre dedim. Yanındakilere 
döndü, hangi maddesine göre sordu.

1950 de saat 11 de radyo ne$riyatına ba$ladılar. Aynı kanun meriyettedir. Ken-
dileri Devlet Reisidir, ona mâni olmuyorlar, ne zaman mâni oluyorlar. Seçimi kay-
bettiklerini gördükleri anda. O zaman üç gün Türk efkârı umumiyesi seçim netice-
lerini !ngiliz Radyosundan ö%reniyor. Bunu mu istiyorsunuz? (Sa!dan gürültüler ve 
yalan sesleri) !ade ediyorum. (Soldan alkı"lar)

Ondan sonra arkada$lar; bizim radyo ile bildirdi%imiz 11 yerdeki neticelerdir 
ve bu 11 yerin. 9 tanesinde Halk Partisi ilerdedir. !$te bizim ne$riyatımız, i$te onla-
rın ne$riyatı... (Soldan "iddetli alkı"lar ve bravo sesleri) 

RE"S — Halûk #aman.

TURHAN FEYZ"O%LU (Ankara) — Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum. 
(Soldan gürültüler)

RE"S — Demokrat Parti Meclis Grupu adına, Halûk #aman.

DEMOKRAT PART" MECL"S GRUPU ADINA HALUK $AMAN (Bursa) — 
Aziz arkada$larım, 1957 seçimleri neticesinde, Te$kilâtı Esasiye Kanunu hükmüne 
göre kurulan Adnan Menderes Kabinesinin programının, bundan evvelki Demok-
rat Parti hükümetlerinin programlarının bir temadisi olması, bünyevi bakımdan 
onlarla sıkı bir irtibat halinde bulunması ve ancak günün de%i$en $artlarına uygun 
bazı tedbirleri ihtiva eylemesi gayet tabiî telâkki edilmek lâzımgelen bir keyfiyettir. 
Çünkü bütün bu programların ilhamlarını ve ana fikirlerini; hâkimiyete kayıtsız 
ve $artsız vazı ülyed olan milletin üçüncü defa olarak büyük bir ço%unlukla benim-
semi$ ve tasvibetmi$ oldu%u Demokrat Parti programından almaktadırlar. #üphe 
etmemek lâzımgelir ki, Büyük Türk Milleti Demokrat Parti programını üçüncü 
defa olarak tasvibederken bir taraftan bu programın ifade etti%i fikirleri ve di%er 
taraftan yedi iktidar senesi zarfında ve mahdut imkân $artları içinde bu fikirlerin 
tatbiki neticesinde memleket sathında her sahada vukua gelen müspet inki$afı ve 
tahakkuk eden muazzam eserleri göz önünde tutarak kendisine has, derin aklıseli-
mi ve siyasi olgunlu%u ile hükmünü vermi$ ve iktidarı yine Demokrat Partiye tevdi 
ve emanet eylemi$tir. Bu bakımdan, milletin henüz mürekkebi kuramamı$ tasvip 
fermanı ile iktidara gelen yeni Demokrat Parti Kabinesinin, eskilerinin müspet ve 
yapıcı siyasetini takibetmesi parti olarak millete kar$ı giri$mi$ oldu%umuz taahhüt-
lerin bir icabıdır, denilebilir. Yedi senelik iktidarımız zarfında hükümetlerimizin 
ba$ardı%ı büyük ve $erefli hizmetler yalnız Demokrat Parti olarak de%il, milletçe 
iftihar etmemize hak verdirecek mahiyettedir. (Soldan, alkı"lar) Bu hizmetlerin 
hükümetlerimize azametleriyle mütenasip a%ır mesuliyetler yükledikleri de bir 
vakıadır. Hükümetlerimiz ancak milletin büyük ekseriyetinin kendilerine müzahir 
olmasının verdi%i kuvvet ve durmak, dinlenmek bilmiyen $evkli bir çalı$ma ile bu 
mesuliyetlerin uhdesinden yüz akı ile çıkabilmi$lerdir. !$te bugün tasvibinize arz 



olunan Hükümet programı tarihin seyri içinde birbirini takibeden Demokrat hükü-
metlerin faaliyetinin yekdi%erlerini tamamlıyan bir parçası ve bu faaliyetin tecezzi 
kabul etmez bir cüz’üdür.

Programı kısaca bir tahlile tâbi tutacak olursak görürüz ki, bundan evvelki De-
mokrat Parti hükümetlerinin faaliyetine esas te$kil etmi$ olan bir ana fikir, Türk 
milletinin en kısa zamanda medeni ve müreffeh milletlerin seviyesine ula$tırılması 
fikri aynı kuvvetle yerini bulmaktadır. Bugünün süratle de%i$en dinamik dünya ni-
zamı içinde yalnız istiklâlimizin de%il, millî mevcudiyet ve bekamızın da $artını te$-
kil eden bu fikir, artık nazari bir dü$ünce olmaktan çıkmı$ uzun yıllardan beri çe-
kilen millî bir i$tiyakın, bir hasretin ifadesi halinde millî $uurumuzda yer etmi$tir. 
Demokrat Parti iktidarının yorulmaz bir azimle tahakkukuna çalı$tı%ı ve her gün 
biraz daha gerçekle$tirdi%i bu ideale bugünkü hâdiselerin ı$ı%ı altında programın 
ilâve etti%i hakikat $udur: Türk milletinin medeniyet ve refah yolunda selâmetle 
yürümeye devam edebilmesi için gerekli maddî $artların tahakkuk ettirilmesi kâfi 
de%ildir. Hürriyet nizamını emniyet altına almak, geni$ mânada huzuru ve asayi$i 
sa%lamak suretiyle mânevi iklimini de yaratmak, millî hayatımızın huzur ve sükûn 
içinde inki$afını sa%lıyacak tedbîrleri de almak lâzım ve zaruridir.

1957 seçimlerinin cereyan $eklini ve bu seçimler sırasında ve seçimlerden son-
ra muhalefet partilerinin hareket tarzlarını görmek, bize bu millî dâvamızda muha-
lefetin de müzahir olaca%ı ümidini vermemektedir. Filhakika iktidarı devirmek için 
her vasıtayı me$ru sayan, millî menfaat hudutlarını bile tanımak istemiyen gayri 
samimî bir muhalefetle kar$ı kar$ıya bulunuyoruz. O muhalefet ki dün milletin rey-
lerini çalmak suretiyle iktidara geldi%ini unutmu$...

OSMAN AL"$"RO%LU (Ankara) — Bu sefer de siz çaldınız. (Arkada, gürül-
tüler)

HALÛK $AMAN (Devamla) — Görünerek bugün dürüst seçim davacısı ol-
mu$ ve bir taraftan rejim dâvalarının bayraktarı hüviyetini takınırken son seçim-
lerde milletimize mal olmu$ bulunan demokratik rejimi yıkmak ve soysuzla$tırmak 
için elinden gelen her $eyi yapmaktan çekinmemi$tir. (Soldan, alkı"lar)

Son seçimlerde siyasi havayı zehirliyen tesirlerin bir an evvel bertaraf edilerek 
memleket havasının safiyete kavu$turulması yolunda alaca%ı tedbirlerde Demokrat 
Parti Grupu, Hükümetinin yanında bulunacaktır. (Soldan, bravo sesleri)

Be$inci Menderes Kabinesinin iktisadiyatımızın temel yapılarını te$kil eden 
tesislere muayyen bir program tahtında devam olunaca%ı hakkındaki beyanları 
millî ihtiyaç ve zaruretlerimize cevap veren ve yukarda da belirtti%imiz medeniyet 
ve refah yolunda inki$afımızı teminat altına alan bir hüküm telâkki etmekteyiz. 
Hizmete giren veya yakın istikbalde faaliyete geçecek olan tesislerimizin millî geli-
rimize ve milletçe refahımıza kataca%ı payı Türk Milletine arz etmek bize vazifesi-
ni ba$armı$ insanların mânevi hazzını verecektir. Bunun yanında çe$itli tesirlerle 
bozulma istidadı gösteren iktisadi hayatımızdaki istikrar ve muvazeneyi yerinde ve 
cesurane tedbirler almak suretiyle yeniden tesis etmek hususundaki azimli kararı 



tasviple kar$ılamaktayız. Bu tedbirler yanında banka kredilerinde bir seleksiyona 
do%ru atılan adımların isabetinden $üphe yoktur, önümüzdeki bütçenin büyük bir 
samimiyet ve basiretli bir ihtiyat fikriyle tanzim edilmi$ oldu%unu görmek bize fe-
rah ve huzur vermektedir.

Programın dı$ siyasete taallûk eden kısımları, millî beka ve istiklâlimizin $art-
larını tâyin eden ve millî menfaatlerimize uygun dü$en müsbet ve açık bir politi-
kada ifadesini bulmaktadır. Demokrat Parti hükümetleri tarafından $imdiye kadar 
sadakatle takibedilen bu politikanın millî efkârı umumiyemizde oldu%u kadar dost 
ve müttefik milletlerin umumi efkârında ve matbuatında yaratmı$ oldu%u lehte 
akislere her gün $ahit olmaktayız.

Siyasi ve askerî sahalarda i$ birli%i yapmakta oldu%umuz hür memleketlerle 
giri$mi$ oldu%umuz iktisadi integration faaliyetinin geli$ti%ini görmek en büyük 
emelimizdir. Yeni Hükümetimizin emniyet ve müdafaa sistemimizin dayandı%ı 
NATO ve Ba%dad Paktı Devletleriyle olan dostluklarımızı ve i$ birli%imizi kuvvet-
lendirmek ve artırmak hususunda faaliyet sarf edece%inden $üphe etmemek lâzım 
gelir.

Dı$ politikamızın temel dâvalarından birini te$kil eden Kıbrıs meselesinin 
programda müsbet ve sarih bir $ekilde izah edilmi$ olmasının, bu meselede son 
derece hassas olan milletimizi tatmin edece%i muhakkaktır.

!ktidara geldi%imiz günden beri, Hükümetlerimizin millî mevcudiyetimizin 
en büyük teminatını te$kil eden Silahlı Kuvvetlerimizin ba$ döndürücü bir hızla 
terakki eden vasıtalarla teçhiz olunması ve her türlü imkânlara kavu$turulması yo-
lundaki faaliyetlerinin devam edece%inin bütün milletçe tasvibolunaca%ına inan-
maktayız. (Soldan, alkı"lar)

Yeniden kurulan Basın - Yayın ve Turizm ve !mar vekâletlerinin memleket kay-
naklarının topyekûn seferber edilmesi yolunda yeni bir hamle ve bu sahalardaki 
çalı$maların yeni bir zihniyetle ele alınması mânasında anlıyor ve Hükümetimize 
bu yeni faaliyet sahalarında da muvaffakiyet temenni ediyoruz.

Arkada$larım, düne kadar murakabeyi icraya müreccah bilen bir kuvvet olarak 
müdafaa eden bir muhalefet ile çalı$tık. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yapı-
lan konu$ma ve bu grupun yaptı%ı tezahürat bundan sonra da murakabe hakkının 
kudsiyeti arkasına siper alınarak iktidarımızın kösteklenmek istenece%i ve bunun 
memleket efkârı umumiyesini bulandırmak için ba$lıca bir taktik olarak kullanı-
laca%ını göstermi$tir. Biz buna ra%men Yüksek Mecliste birle$mi$ bulunan icra ve 
murakabe hak ve kuvvetlerini muvazenede tutmak hususuna en büyük itina ile ha-
reket edecek ve bunda behemehal muvaffak olaca%ız. (Soldan, bravo sesleri)

Hükümet programını bahane ittihaz ederek tevessül edilen tenkidler, muha-
lefetin ihtilâl metotlarım reddetmek $öyle dursun onları âdeta me$ru göstermek 
yoluna döküldü%üne bir delildir.

Büyük Meclisinizin muhalefetin bu hareket tarzını dikkatle takibedece%ine 
ve bu korkunç takti%e kar$ı müteyakkız bulunaca%ına eminim. Bu, Türk milletinin 



mümessilleri olarak hepimize dü$en bir borç, millî bir vazifedir. (Soldan, alkı"lar ve 
bravo sesleri)

Arkada$larım; buraya kadar arza çalı$tı%ım dü$üncelerle Türk milletinin hiz-
metinde tükenmez bir azimle çalı$an ve onun kaderini de%i$tirecek basanları inkâr 
edilemiyecek âbideler halinde yükselen Demokrat Parti iktidarının devamı telâkki 
etti%imiz Be$inci Adnan Menderes Kabinesini grupumuz bütün mevcudiyeti ile 
destekliyecektir. (Soldan, bravo sesleri ve "iddetli alkı"lar)

RE"S — Turhan Bey zatıâliniz $ahsan söz istemi$siniz. Sıranızı geçirmi$siniz. 
Grup sözcüsü olarak mı konu$mak istiyorsunuz? (Soldan olmaz sesleri)

Faik Ahmed Bey, Grup Reisvekili olarak, zatıâlinize soruyorum; Turhan Feyzi-
o%lu Grupunuzun sözcüsü müdür?

FA"K AHMED BARUTÇU (Ankara) — Bu hususta sözcü olarak konu$acak-
tır. (Soldan olmaz sesleri)

RE"S — Nizamname Grup reis ve sözcülerinden bahsetmektedir. (Soldan söz-
cüler malûmdur) Grup reisvekilinden soruyorum. Hükümet programının tenkidin-
de sözcü müdür?

FA"K AHMED BARUTÇU (Ankara) — Bu meselede sözcüdür.

RE"S — Turhan Feyzio%lu Halk Partisi Meclis Grupu sözcüsü olarak.

TURHAN FEYZ"O%LU (Sivas) — Muhterem arkada$lar, görüyorum ki, Fatin 
Rü$tü Zorlu arkada$ımız burada... (Soldan, gürültüler)

NUSRET K"R"$Ç"O%LU (Zonguldak) — !lk sözüne $ahsiyat yapmakla ba$-
lama.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Bütün gayretlerinize ra%men hakikat-
leri bu kürsüden söyliyece%im lütfen, Büyük Milletin temsilcisi olarak millî iradenin 
tecellisi hususunda namus sözü vermi$ insanlar olarak dinlemelisiniz.

ADNAN SELEKLER (Antalya) — Peygamber nasihatiyle sözüne ba$lama.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar, asabımı bozmak 
için Hükümet erkânından bazı zevat da elini cebinden çıkar diye, ihtar ediyorlar. 
Müsaadenizle radyo meselesinin iç yüzünü huzurunuzda vesikalarla size ve umumi 
efkâra açıklıyayım, arkada$lar.

RE"S — Turhan Feyzio%lu Bey, Hükümet programında, radyo meselesi diye bir 
mesele yok. Sadet dı$ına çıktı%ınız için zatıâlinize birinci ikazı yapıyorum.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Efendim, konu$mam Hükümet prog-
ramında bahis mevzuu olan memleketin mânevi huzuru ve mânevi asayi$i ile ilgili-
dir; ayrıca, Grupumuza müteveccih olarak, burada radyo ile alâkalı bazı beyanlarda 
bulunulmu$ ve Grupumuza bazı ithamlar yapılmı$tır. (Soldan, yok sesleri) Bu me-
yanda Devlet radyosunu vaktiyle ne $ekilde kullandı%ımıza dair bazı beyanlarda 
bulunulmu$tur. #ayet, Yüksek Riyaset bir tarafı konu$turup, aynı, mevzuda di%er 



tarafın konu$ masına müsaade etmiyecekse mesele yoktur. Fakat, müsaade ederler-
se, Hükümet programındaki “mânevi asayi$” meselesi ile “mânevi huzur” meselesi 
ile do%rudan do%ruya ilgili olan ve demokratik rejimle de sıkı sıkıya ba%lı bulunan 
bir mesele hakkında konu$makta mahzur olmadı%ı kanaatindeyim.

RE"S — Turhan Bey, müsaade buyurun..

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Yalnız radyodan bahsetmiyece%im.

RE"S — Bir ciheti size hatırlatmak isterim. Parti Reisi sıfatiyle !smet !nönü 
grupunuzun nokta-i nazarını beyan etmi$ bulunmaktadır. Bunun tekrarı suretiy-
le yine aynı mevzua geçerseniz ikinci ihtarı yapar, üçüncüde Meclisin kararına arz 
ederim.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar, Reis Beyin söy-
ledikleri gibi ben sadet dı$ına çıkmadım. !smet Pa$a’nın bahsetti%i mevzulardan 
yeniden bahsetmedim. Binanealeyh, benim ne söyliyece%imi sanki önceden bili-
yormu$ gibi.. (Soldan, aaa sesleri, gülü"meler) onun söylediklerini tekrar ederseniz 
ikinci !htarı verir, sonra da Meclisin kararına arz ederim $eklinden pe$in bir ihtarda 
bulunmak kanaatimce Makamı Riyasetin bu nazik müzakere sırasında riayet et-
mesi gereken tarafsızlı%a sı%maz. Her iki tarafın da nokta-i nazarını bildirmesine 
imkân verecek $ekilde hareket etmek düsturuna biraz...

RE"S — Turhan Bey; Riyaset önce hatipleri sadede davet ile mükelleftir. 
Zatıâliniz ne konu$aca%ınızı beyan ettiniz. Ben ne konu$aca%ınızı bilmeden size 
müdahale etmedim. Görülüyor ki, daha evvel, yani hitabetinizi yapmadan Riyasete 
baskı yapmak istiyorsunuz. (Sa!dan gürültüler)

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$larım, tıpkı Cum-
huriyet Halk Partisinin idare âmirlerine baskı yaptı%ı gibi, Devlet radyosunun tek 
taraflı kullandı%ı gibi, (Soldan, sadet dı"ı konu"ma, sadede gel sesleri) Makamı Riya-
sete baskı yaptı%ımı iddia ediyorlar. (Soldan sadede sesleri) Cumhuriyet Halk Parti-
sinin, biraz önce Genel Ba$kanımız tarafından yapılmı$ olan Hükümet programı 
tenkidinde, bu memlekette mânevi huzurun tesisi için bazı $artların bulundu%u ve 
bunlardan birincisinin kâmil bir hukuk devleti rejiminin kurulması oldu%u ifade 
edilmi$ti.

Arkada$larım; mütekâmil bir hukuk devleti rejiminin kurulması hakikaten bir 
zarurettir. Dâvaların ba$ında da adaletin istiklâli meselesi gelir. Dâvaların ikincisi, 
hür basındır. Bunlardan bir ba$kası tarafsız devlet radyosu ve di%er biri de tarafsız 
idaredir. (Soldan, gürültüler, ders vermeye kalkı"ma sesleri)

ENVER KAYA ("stanbul) — Profesörsünüz, bitaraf olmanız lâzım.

RE"S — Beyefendi istirham ederim, zatıâlinize ihtar ediyorum; oturdu%unuz 
yerden müdahale etmeyin.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Arkada$larım; adaletin istiklâli bahsin-
de bir arkada$ım ders verdi%imden bahsetti. Biliyorum, derse ihtiyacınız yok. Bir-
çoklarınız adalet istiklâli bahsinde, radyo bahsinde, tarafsız idare bahsinde $imdi 



arz edece%im hususları miting meydanlarında 1946 dan 1950 ye kadar aynı $ekilde 
söylediniz. Derse ihtiyacınız yoktur, bilirim.

Fakat yine muhterem D.P. Genel Ba$kanı tarafından söylenen “Hafızayı be$er 
nisyan ile malûldür” sözü malûmdur. Bu itibarla, istirham edece%im, bu mevzua 
temas etmeme müsaade buyurunuz.

Muhterem arkada$larım, bir memlekette huzurun teessüsü için behemahal si-
yasi mücadelenin dı$ında kalan bazı müstakil kuvvetlere ihtiyacoldu%unu hepiniz 
takdir buyurursunuz. Siyasi mücadelenin dı$ında kalan kuvvetler mevcud olmazsa, 
bir memlekette ne seçim öncesinde, ne seçim sırasında ve ne de seçim sonrasında, 
memleket ve milletin büyük ihtiyacı olan huzur ve millî birlik kolay kolay teessüs 
edemez. Siyasi mücadelenin dı$ında kalması lâzımgelen ve tarafsız olması icabeden 
kuvvetlerden birisi adliyedir. Bir ba$kası da Devlet radyosudur.

Adalet neden $ikâyet mevzumuzdur? Programda “Hükümet programı Demok-
rat Parti programında ifadesini bulan esaslara dayanmaktadır” dendi%i ve bütün 
Menderes hükümetlerinin programlarının Demokrat Parti programından ilham 
aldı%ı daima tekrar edildi%i halde, Adalet istiklâli bahsinde, Demokrat Parti prog-
ramı ile hükümet programları ve bilhassa hükümet icraatı arasında büyük farklar 
görülmü$tür. Birinci Menderes Hükümeti programında, Demokrat Parti programı-
na sadık kalınmak suretiyle tek parti devrinden kalan ve birtakım noksanlar ve 
kusurlarla malûl bulunan hâkim statüsünün ıslahı lâzımgeldi%i ve hâkimlere daha 
geni$ teminat, mahkemelere daha kavi istiklâl tanımak gerekti%i belirtilmi$ti. Bi-
rinci Menderes Hükümeti bu va’dini gerçekle$tirmeden 2’nci Menderes Hükümeti 
kuruldu. 2’nci Menderes Hükümetinin programında da hâkim statüsü ve mahkeme 
istiklâlini ıslah etmek va’di aynen tekrar edilmekte idi. Böyle oldu%u halde bu vait 
de yerine getirilmedi.

3’ncü Menderes Hükümeti 1954 seçimlerinden sonra kuruldu. 1954 seçimle-
rinde bilhassa Yüksek Seçim Kurulunda vazife gören yüksek dereceli hâkimlerden 
Demokrat Partinin mesulleri pek de memnun kalmamı$lardı. Bu itibarla, 3’ncü 
Menderes Hükümetinin programında, hâkim teminatına ve mahkeme istiklâline 
mütaallik en küçük bir va’din dahi yer almamı$ oldu%u görülür. Böyle bir vait yapıl-
mak $öyle dursun. Devlet memurları arasında fonksiyonları itibariyle farklı statü-
ler derpi$ edilmiyece%i ve Devlet memurlarının birbirinden farklı muamelelere tâbi 
tutulamıyacakları yolunda, üstü kapalı $ekilde hâkim teminatına cephe alan, kaza 
fonksiyonunun hususiyetlerini inkâr eden bir ifade yer bulmu$tur. (Soldan böyle bir 
"ey yok sesleri) Tetkik ederseniz görürsünüz. Üçüncü Menderes Hükümeti progra-
mındaki bu hükmü takibederek, kısa bir müddet sonra Yüksek Meclise bir tasarı 
sevk etti ve hakikaten hâkim teminatının en lüzumlu oldu%u yerde, yani yüksek 
dereceli hâkimlerin bulundu%u Temyiz Mahkemesinde, hâkim teminatını geni$ öl-
çüde zedeliyen bir hükmün kanunla$ması için te$ebbüse geçildi. 6422 sayılı Kanun-
la, tek partili devrinde bile hiç bir zaman Adalet Bakanları tarafından, ya$ haddini 
doldurmadan emekliye sevk edilmesi mümkün olmıyan hâkimler, emekliye sevk 
edilmek durumuna dü$tüler. (Soldan, geç bile kalındı sesleri) Tekrar ediyorum? Tek 



parti devrinde bile hiçbir zaman görülmiyen bir hüküm mevzuatımızda yer aldı. Bu 
hüküm bir müddet sonra $ikâyetlere yol açtı.

Hattâ, demokrasi idealine hakikaten yürekten ba%lı olan, bu vatanın evlâdı 
olarak bizler kadar bu memleketin ihtiyacını bilen birçok idealist Demokrat Par-
ti mensuplarının (Soldan, gürültüler, ama da ha, sesleri) isterseniz kabul etmeyin, 
benden hakikati söylemek. (Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar) Birçok idealist Demokrat 
Parti mensuplarının, Üçüncü Menderes Hükümetinin bu yoldaki icraatına cephe 
alması ve Üçüncü Menderes Hükümetinin dü$mesi üzerine yeni ıslahat vadedildi. 
Dördüncü Menderes Hükümeti kurulurken, Üçüncü Menderes Hükümetinin ge-
tirmi$ oldu%u bu hükmün huzursuzluk yarattı%ı, memlekette bazı menfi tefsirlere 
yol açtı%ı memlekete ilân edildi. Dikkat buyurun, mânevi huzursuzluk tâbiri siyasi 
edebiyatımızda o zaman da mevcuttu. Fakat Dördüncü Menderes Hükümeti, hu-
zuru, kâkim teminatını ortadan kaldırmak istikametinde de%il, hâkim teminatını 
yeniden, hiç. de%ilse tek parti devrindeki kadar yeniden tesis etmek istikametinde 
aramı$tı.

4’ncü Menderes Hükümetinin programında yer alan bu sarih va’di D.P. Grupu 
da tekrarladı. O zaman milletvekili olmak $erefine nail de%ildim; bir dinleyici ola-
rak müzakereleri takibediyordum. Demokrat Partinin muhterem sözcüsü Bahadır 
Dülger, bu kürsüden $u $ekilde taahhütte bulunuyordu. Deniyordu ki. “4’ncü Men-
deres Hükümetinin programı $imdiye kadar görülmü$ olan hükümetlerin progra-
mına nazaran ”bir hususiyet ta$ır. O hususiyet de $udur: 4’ncü Menderes Hükümeti 
programının tatbikatına, Demokrat Partinin Meclis Grupu nigehban olacaktır. Bu 
program harfiyen tatbik edilecektir” 4’ncü Menderes Hükümetinin programına 
Meclis Grupunun görü$ü âmil olmu$tur.

Fakat aziz arkada$larım, 4’ncü Menderes Hükümetinin bu va’di de yerine ge-
tirilmedi. 6422 sayılı Kanunda hiçbir de%i$iklik yapılmadı. Yapılması $öyle dursun, 
maalesef 4’ncü Menderes Hükümeti, bu kanunu, memleketimiz tarihinde, kanu-
nun kısa tarihinde, en büyük $iddetle, en büyük $ümulde tatbik eden bir Hükümet 
vasfını kazandı. (Sa!dan, “Göktürk” sesleri)

Aramızda bulunmadı%ı için eski Adliye Vekilinden bahsetmiyece%im.

Çok muhterem arkada$larım, $imdi parti farkları gözetmeksizin, bu milletin 
evlâtları olarak, kepimiz aynı yemini, bu kürsüde, millet huzurunda, Allah huzu-
runda eda etmi$ insanlar olarak, $u suali sormak mecburiyetindeyim.

Muhterem arkada$lar, bir hâkimi, siyasi kuvvete sahip bir kimse tarafından, 
bir gece, iki satirlik tezkere ile sebep dahi gösterilmeden i$inden uzakla$tırılma-
sı tehdidi altında olursa, bu hâkimin teminat içinde bulundu%undan bahsetmek 
imkânı var mıdır? (Soldan, var, var sesleri)

Bir ikinci sual daha soruyorum ve rica ediyorum; bu programı müdafaa edecek 
olan Hükümet âzası bu sualime lütfen cevap versinler; dünyada, Demirperde geri-
sinde kalmı$ bazı bedbaht memleketler dı$ında, bir tek hür memleket, demokrat 
memleket gösterebilirler mi ki; orada Temyiz Mahkemesine kadar yükselmi$ olan 



bir hâkim siyasi makam ve kudret sahibi tarafından, Adalet Bakanı tarafından, se-
bepsiz olarak bir günde i$inden uzakla$tırılabilsin. Bir tek memleket gösterebilir-
lerse söylediklerimi geri alıyorum. (Sa!dan, alkı"lar)

Burada memleket meselelerini konu$uyoruz. Burada hakikaten bu milletin is-
tikbaliyle alâkalı hayati mevzuları konu$uyoruz. Hakikatleri biz ne kadar gizlemeye 
çalı$sak millet görür, tarih yazar. Binaenaleyh açık hakikatler üzerinde bir muta-
bakata varmamız mümkündür. Elbette siyasi partilerin birbirleriyle mücadele ede-
cekleri mevzular vardır, öyle mevzular olacaktır ki onları bu kürsüye getirdi%imiz 
zaman sizler sabırsızlık gösterip belki sıra kapa%ı bile vuracaksınız, öyle mevzular 
olacaktır ki, sizler buraya getireceksiniz ve biz sabırsızlık gösterip belki sıra kapa%ı 
bile vuraca%ız.

Fakat adalet mevzuları asla böyle olmamak lâzımdır. Bu mevzu teker, teker 
hepimizin mevzuudur. Bu mevzuda aynı ideal etrafından toplanmamız lâzımdır. 
Yüksek seçim kurulları kararları...

HAL"L TURGUT (Diyarbakır) — Demin bunları Pa$a baban söyledi.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Halil Turgut Bey, anla$ılıyor ki, Diyar-
bakır Seçim Kurulu kararı sizin asabınızı bozmu$.

HAL"L TURGUT (Diyarbakır) — Ben kendime güvenen insanım.

RE"S — Rica ederim, Halil Turgut Bey.

Turhan Bey, siz devam edin. (Soldan, gürültüler)

ASIM EREN (Ni#de) — (Halil Turgut’a hitaben) Mazbata isteriz, mazbata. 
(Soldan gürültüler)

RE"S — Rica ederim arkada$lar, gürültü etmiyelim, kar$ılıklı konu$mıyalım. 
Devam edin Turhan Bey.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$larım,... (Soldan, gü-
rültüler) (Sa!dan, Riyasetten müdahalesini rica ederiz, sesleri)

RE"S — Müsaade etmiyorsunuz ki, efendim, rica ederim hatibe müdahale et-
meyin, devam ediyor.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar... (Gürültüler) 
(Bir milletvekiline hitaben) Muhterem arkada$ım, sözünü parlâmento âdabına uya-
rak kullanıyorum. Arkada$ını gibi hakaret telâkki etmiyorum. Yoksa zat âliniz ile 
arkada$ olmak bana bir $eref bah$etmez. (Soldan, gürültüler) Muhterem arkada$la-
rım, sözünden bile almıyorsanız, o ba$ka, bir sözüm yok. (Soldan, "iddetli gürültüler)

Muhterem arkada$larım, (Gürültüler tavzih etsin, sesleri)

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$larım..... (Soldan, 
sözünü geri alsın, sesleri, "iddetli gürültüler, kapak sesleri)

Muhterem arkada$larım.... (Sözünü geri al, sesleri, Reis Bey hakaret etti, sesleri) 
($iddetli gürültüler)



RE"S — Efendim, rica ederim, gürültüden ben anlamıyorum. Çok istirham 
ederim, kürsüden ne konu$uldu%unu ben bile anlıyamıyorum.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$larım....  (Soldan, 
"iddetli gürültüler, kapak sesleri, sözünü geri al, sesleri, ba!ırmalar)

Reis Bey, rica ederim, muhterem arkada$larım, demekten, ba$ka bir $ey konu-
$amıyorum.

RE"S — Efendim, bir $ey demedi Halil Bey. Rica ederim. Devam edin efendim. 
Ne söyledi%ini i$itmedim. Allah, Allah.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar.... (Soldan, "id-
detli ve devamlı gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar “geri al” sesleri) Bu kürsüde bun-
dan bir müddet önce 8422 sayılı Kanun müzakere edilirken konu$an ve $imdi sizin 
saflarınızda oturan, sık sık alkı$ladı%ınız ve i$hadetti%iniz bir arkada$ın sözünü 
hatırlatarak adalet istiklâline dair bir gerçe%i tekrar huzurunuza getirece%im. Bu 
arkada$ımız... (Soldan, gürültüler)

RE"S — Müsaade buyurun.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Kemali nezaketle muhterem Meclise 
hitabediyorum. Fakat mütemadiyen müdahalelere mâruz kalıyorum.

RE"S — Turhan Bey, rica ederim. Beyler müsaade buyurun. Herkes oturdu%u 
yerden konu$ursa ben söylenenleri i$itemem.

Turhan Feyzio%lu’nun hakaretâmiz sarf etmi$ oldu%u bir söz varsa zabıttan da 
çıkarırız. Zaptı görelim; ondan sonra. Çünkü i$itmiyorum gürültüden.

Sizin arkada$ınız olmak bana $eref vermez, dediniz mi, Turhan Bey?

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Müsaade ederseniz, izah etmek istiyo-
rum. Bu hususiyet bir $eref te$kil etmez, dedim.

RE"S — Tavzih edin.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Efendim, ben ne söyledi%ini bilen bir 
arkada$ınızım. (Soldan gürültüler) !zah edece%im.

Bendeniz parlâmento âdabına riayet ederek ve Muhterem Heyetinize kar$ı ke-
mali hürmetle “Muhterem arkada$lar” diye söze ba$ladım. “Muhterem arkada$la-
rım” sözü aranızda bulunan bir arkada$ın $iddetli reaksiyoniyle kar$ıla$tı. (Soldan, 
gürültüler) Kendisi kar$ımda. O itiraz etmiyor, siz itiraz ediyorsunuz. Onun bana, 
elini, kolunu sallıyarak itirazı üzerine yalnız onun $ahsına hitabetmek mecburiye-
tinde kalarak, “Muhterem arkada$ım” sözünden alınması için bir sebep olmadı%ını 
ve benim için, kendisine arkada$ım, diye hitabetmenin bir $eref ve hususiyet te$kil 
etmedi%ini ve sadece parlâmento âdabına riayet etmek için bu sözü söyledi%imi, 
bunda alınacak, gücenecek bir $ey olmadı%ını ifade ettim. (Soldan, gürültüler) Muh-
terem arkada$lar, kürsüdeki bir milletvekiline müdahale edilerek, söz söylememe 
mâni olunuyor. Müdahale eden mi kabahatlidir, yoksa müdahale olunan mı? (Gü-
rültüler)



RE"S — Müsaade buyurun, efendim. Devam edin, efendim.
TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar, bu kürsüden 

demin arz etti%im gibi, hakikaten millî bir dâva olan, partiler üstü bir dâva olan ve 
hepimizi birle$tirmesi icabeden adalet istiklâli mevzuu görü$ülürken, bizim Gru-
pumuzdan çok, sizin Grupunuza yakın olan, sık sık hararetle alkı$larınıza mazhar 
olan bir milletvekili arkada$ımız $öyle söylüyordu: Bu kanun çıktı%ı takdirde siyasi 
dâvalarda sanık mevkiinde oturanlar diyeceklerdir ki, bizi mahkeme mahkûm et-
medi, bizi Hükümet mahkûm etti. Bu kanunu çıkaramayız. Türk Milletine bu a%ır 
kanunu reva görmeyiniz.

Arkada$ımız hakikaten haklı idi. (Soldan, kim bu sesleri) Hikmet Bayur arkada-
$ımız söylemi$ti. Kendisi ve zabıtlar buradadır. (Soldan, gürültüler)

RE"S — Rica ederim mütemadiyen sual sorarsanız müzakere selâmetle cere-
yan etmez. Cezalandırırım.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — E%er bugün okunan Hükümet progra-
mı, Demokrat Parti esaslarından mülhem oldu%unu söyliyen bu program, hakika-
ten Demokrat Parti programından mülhem olsaydı, en az Dördüncü Menderes Hü-
kümeti programı kadar, tahribedilmi$ olan hâkim teminatını iade etmek yolunda 
bir hüküm ihtiva ederdi. Ne yazık ki, rejimin kilit ta$ını yıkmı$ olan ve demin arz 
etti%im gibi, demirperde memleketleri dı$ında emsaline raslanamıyacak kadar... 
(Soldan, gürültüler)

RE"S — Turhan Bey, çok rica ederim bu ciheti tavzih buyurunuz. (Soldan, gü-
rültüler)

BURHAN BELGE (Mu#la,) — Demirperde içinde olsaydın seni asarlardı.
RE"S — Turhan Bey Riyaset sözünüzü $öyle anlamı$tır: Dördüncü Adnan 

Menderes Hükümeti bu kilit ta$ı olan hususları düzeltmemek suretiyle demirperde 
memleketleri gibi bir hareket tarzı takibetmi$tir.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Böyle söylemedim, arz edeyim. Bu 
mevzuda aranıza karı$madan önce de kanaatini yazılı olarak ifade etmi$ bir kimse 
olarak arz edeyim.

Hâkim teminatı ve adliye istiklâlinin demokratik hayatın kilit ta$ı oldu%unu 
telâkki eden insanlardanım. Sizin de aynı kanaatte oldu%unuza kaniyim. (Soldan, 
gürültüler, geri alsın, sesleri)

!kinci olarak Türk Milleti demirperde gerisinde olan bir millet de%ildir. Onun 
için, bu memleketin kanunlarında Temyiz Mahkemesi âzalarının gece yarısı i$in-
den uzakla$tırılmasına imkân veren bir kanunun yeri yoktur.

RE"S — “Aya%a kalkan bir mebusa” oturun yerinize beyefendi, rica ederim; 
müzakereyi ihlâl ediyorsunuz. (Sa!dan, gürültüler, Reis Bey onu yerine oturtun, ses-
leri)

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Çok muhterem arkada$larım; bir mah-
keme huzuruna, muhalif vatanda$ın çıkmasının, hâkim teminatı tahribedildikten 



sonra çıkmasının ne oldu%unu ve ne olaca%ını bilen insanlar olarak huzurunuza 
milletin bir derdini getirmek istiyoruz. !cabında Bakanlar Kurulunu dahi, muh-
terem Heyetinizin verece%i bir karar üzerine, muhakeme edecek kadar yüksek bir 
mevkie eri$mi$ bulunan; icabında Adalet Bakanını ve icabında ondan daha yüksek 
makamda bulunan kimseleri muhakeme edecek duruma gelmi$ hâkimlerin, siyasi 
makamlar tarafından tekaütlük müddetini doldurmadan i$ine nihayet verilmesi-
nin Anayasanın ve demokrasinin ruhuna aykırı oldu%u kanaatindeyiz. Bu, samimî 
kanaatlerimizdir, söylüyoruz, söyliyece%iz. Dünyanın bütün cehennemleri ba$ımı-
za yıkılsa dahi adlî istiklâli sonuna kadar müdafaa edece%iz. (Sa!dan, bravo sesleri, 
alkı"lar)

Muhterem arkada$lar, memlekette mânevi asayi$in ve huzurun ve Genel Ba$-
kanımızın bahsetti%i hukuk rejiminin teessüsünün $artlarından birisi de, maale-
sef Hükümet programında noksan oldu%unu gördü%üm tarafsız radyo meselesidir. 
Hükümet programındaki bu noksanı arz etmeme müsaade buyurunuz. Çünkü bu, 
Hükümet programının ana temelini te$kil eden mânevi huzur ve asayi$le do%rudan 
do%ruya ilgili bir meseledir. Siyasi mücadelelerin dı$ında ve üstünde kalması icabe-
den ve en çok tarafsızlı%a riayet etmesi gereken müesseselerden bilisi de, Devlet ve 
milletin malı olan radyodur.

Bakınız, bu hususta, vaktiyle, Millet Meclisi çatısı altında, bugünkü Demok-
rat Parti tutumuna ne kadar aykırı sözler Demokrat Partinin bugünkü mesulleri 
ve bugünkü Hükümet ricali veya D.P. Grupunun bugünkü mensupları tarafından 
söylenmi$ti.

ENVER KAYA ("stanbul) — O zamanki muhalefet bugünkü gibi de%ildi. 
(Sa!dan, gürültüler, bu adamı çıkarınız, daima müdahale ediyor sesleri)

RE"S — Devam buyurun.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$larım, Demokrat 
Parti bu konuda Büyük Millet Meclisine 1948 senesinde bir teklif getirmi$ti. Bu 
teklifin gerekçesinde “Demokrasinin memleketimizde esaslı bir $ekilde geli$mesi 
ve kökle$mesi hususunda radyo ile yapılacak ne$riyatın en büyük rolü oynıyaca%ı 
inkârı mümkün olmıyan hakikatlerin ba$ında gelir” deniyordu.

Gerek bu millî gayenin gerçekle$mesi, gerekse siyasi partilerin e$it haklara sa-
hip olması bakımından radyodan muhalefetin de faydalanmasını temin edecek bir 
kanun zaruri görülüyordu. Bu kanun teklifi bir müddet encümenlerde kaldı. Ve ma-
alesef diyece%im, maalesef redde u%radı. Fakat hemen akabinde, zamanın Hükü-
meti tarafından, 1949 tarihli ve $imdi mevkii meriyette bulunan, fakat konumuzla 
ilgili maddesi hükümsüz olan bir kanun getirildi ve Meclisçe kabul edildi. Bu ka-
nunla, Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü%ü Kanunu ile muhalif partilere se-
çim zamanı radyoda konu$mak hakkı veriliyordu. Bu kanun tasarısının müzakeresi 
sırasında, $imdi Riyaset Makamını i$gal eden Sayın Fikri Apaydın, haftada iki saat 
muhalefete konu$ma hakkı verilmedi%i takdirde, milletin hakikati ö%renmesine ve 
memlekette demokrasinin yerle$mesine imkân yoktur, diyordu. (Sa!dan, alkı"lar, 



bravo Reis Bey sesleri) ilâve ediyordu: E%er bunu ekseriyet grupu kabul edemezse, 
demokrasinin asgari $artı olarak en az ayda yarım saat muhalefete konu$ma hakkı 
verilmelidir. Ayrıca radyodan istifade hakkının münhasıran seçim zamanlarında 
muhalefete tanınmasını derpi$ eden bu tasarı anti demokratiktir, buyuruyorlardı. 
Apaydın’ın a$a%ıdaki sözlerini, zabıttan aynen okuyorum, arkada$lar: “Memleket 
her gün dahilî, haricî -birçok hayati meselelerle kar$ı kar$ıya gelmektedir. Siyasi 
partilerin bu meseleler hakkında görü$lerini millete bildirmelerinden memleket 
hesabına büyük faydalar elde edilece%inden asla $üphe edilmemelidir”

Yine aynı celsede, zamanın Ba$vekil Yardımcısı ile $imdiki Büyük Millet Meclisi 
Reisi Refik Koraltan arasında bir münaka$a cereyan etmi$ ve Refik Koraltan, o tasa-
rıyı, muhalefete her hafta konu$ma hakkı vermeyip de münhasıran seçim zamanı 
radyoda propaganda yapmak imkânını verdi%i için bunları aynen zabıtlardan alıyo-
rum - $u kelimelerle itham etmi$ti: Samimiyetsizlikle itham etmi$ti, antidemokra-
tik: olmakla itham etmi$ti, Anayasayı ihlâl etmekle itham etmi$ti. Niçin haftada 
iki kere konu$mak hakkı vermiyorlar da, seçim zamanı konu$mak hakkı veriyorlar 
diye. (Sa!dan gülü"meler)

Yine çok muhterem arkada$ım Kemal Özçoban: “Siyasi partilere umumi se-
çimler sırasında bah$olunan radyoda konu$ma hakkı pek tatminkâr de%ildir, hiç. 
olmazsa normal zamanda ayda bir saat, seçim zamanında iki hafta olmalıdır” di-
yordu. Gene Nuri Özsan arkada$ımız, $imdi aramızdadırlar, herhalde hatırlarlar, 
hem iktidar hem de muhalefet partilerinin yalnız seçim zamanı konu$mak hakkı 
dolayısiyle $u tenkidi serd ediyorlardı: “Her ne kadar tasarının bu hükmü partiler 
arasında zahiren müsavat tesis ediyor gibi ise de, hakikatte iktidar partisi haber 
bültenleriyle, muhtelif radyo konu$malariyle seçim zamanı dı$ında propaganda 
imkânına sahiptir. Bu itibarla hiç de%ilse muhalefetin de konu$mak hakkı olması 
icabeder. !ktidar nasıl olsa radyodan faydalanır. Aksi takdirde müsavat olmaz, de-
mokrasi olmaz, buyuruyorlardı.

Arkada$lar, 1954 sonrasına geldik. Bu halden, 1950 senesinde, 1949 da mu-
halefete tanınmı$ olan hak daha geni$letildi. 1950 seçimlerinde muhalefet partile-
ri bu haktan faydalandı. 1950 de Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra, Birinci 
Menderes hükümeti zamanında yapılan seçimlerde bu kanun tatbik edildi. 1954 de 
tatbik edildi. Fakat 1954 seçiminde, hatırlıyaca%ınız gibi, Sayın Cumhurba$kanının 
bir konu$ması radyoda yayınlandı%ı için Yüksek Seçim Kurulu bunu kanuna aykı-
rı gördü. Propaganda yasa%ı hükmüne. Hulâsa, kanunla alâkalı ihtilaflı meseleler 
do%du.

1954 den sonra, seçimi kazanır kazanmaz, üçüncü Menderes Hükümetinin, 
demin arz etti%im gibi’ memurla hâkimi ayni plânda mütalâa eden, daha evvelki 
hükümetlerin yaptıkları vaizlerden, beyan ve programdan uzakla$an üçüncü Men-
deres Hükümetinin sevk etti%i bir tasarı ile muhalefetin konu$ma hakkı büsbütün 
kaldırılma yoluna gidildi.

MURAD ÂL" ÜLGEN (Afyon) — Esbabı mucibesi?



TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Esbabı mucibesi $öyle idi, bu kürsüden 
$öyle deniyordu:

“Bu tasarı hiçbir partinin lehine ve hiçbir partinin aleyhine de%ildir. Radyodan, 
muhalefet nasıl faydalanmıyacaksa iktidar partisi de hiçbir $ekilde faydalanmıya-
caktır. Bu tasarı, deniyordu, sadece memlekette ahlâkili%i, mânevi huzuru temine 
matuftur.”

Arkada$larım; mânevi huzuru temine matuf oldu%u gerekçesiyle getirilmi$ 
olan bu tasarı kanunla$tıktan sonra, Ba$bakanın bu kürsüden yalnız kanun müza-
kere edilirken de%il, ondan sonra da bütçe müzakeresi vesilesiyle ve muhtelif vesile-
lerle yaptı%ı kou$malarda millete kar$ı yaptı%ı açık taahhüt, yani rodyonun iktidar 
ve muhalefetçe propaganda vasıtası olarak kullanılmıyaca%ı va’di iktidarın görü$ü 
yayınlandı%ında muhalefetin de görü$ünün yayınlanaca%ı hakkındaki söz maalesef 
gerçekle$medi. Ve maalesef o tarihten sonra milletin, Devletin malı olan radyo tek 
taraflı olarak iktidar partisi propagandası için kullanıldı.

Arkada$larım; Devlet radyosunun muhalefet tarafından kullanılması yolun-
daki, bizzat Demokrat Partinin istedi%i ve Cumhuriyet Halk Partisinin 1950 se-
çimlerinde büyük bir dürüstlükle tatbik etti%i usul yürürlükten kalktıktan sonra, 
memlekette radyo bahsinde mânevi huzur de%il, tam manasiyle mânevi huzursuz-
luk ba$gösterdi. Ben birçok $ikâyetçi Demokrat vatanda$lar gördüm elbet siz de 
görmü$sünüzdür. Aranızda bulunan bir milletvekilini i$hadedebilirim. (Soldan, söy-
le, söyle sesleri, yalan söylüyorsun sesleri)

Devlet radyosunun tek taraflı ne$riyat yapması maalesef, memlekette büyük 
bir huzursuzluk yaratmı$tır. Bu gibi ne$riyat kar$ısında birçok vatanda$larımız rad-
yonun dü%mesini çevirmek ihtiyacını hissetmi$lerdir. Birçok vatanda$lar, vergisini 
ödedikleri bu radyonun ne$riyatını kendi eleyhlerine bir hakaret saymı$lar, bu gibi 
ne$riyata tahammül edemiyerek radyolarını kapatmak zorunda kalmı$lardır. (Sol-
dan, yalan söylüyorsun sesleri).

Efendim; ne$riyat meydanda.

ENVER KAYA ("stanbul) — Bir misal göster.

TUHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Bir tane de%il, bin tane misal gösterme-
nin mümkün oldu%unu hepiniz bilirsiniz.

Muhterem arkada$larım; Meclis müzakereleri- ne$riyatından dolayı, çok iyi 
hatırlarsınız, bu kürsüden birçok $ikâyetler yapılmı$tır. Radyoyu çevirdi%iniz za-
man iktidar mensuplarının neler söyledi%i aynen ne$redilirdi. Fakat muhalefet söz-
cüsünün bu sözlere verdi%i cevap, daima $u iki kelime ile geçi$tirilmek istenirdi: 
Muhalefetten $u zâtın birtakım “$ahsi” ve “indî” görü$ler serd etmesini mütaakıp 
tekrar kürsüye gelen Ba$bakan Adnan Menderes $u cevapları vermi$tir!.. (Sa!dan 
bravo sesleri, alkı"lar)

Arkada$lar, suç te$kil eden elfaz varsa, çıkarılsın. Fakat, bırakalım “$ahsili%i” ve 
“indî”li%i radyo idaresi veya radyo i$lerini tedvire memur Devlet bakanı de%il, millet 
tâyin etsin. (Sa!dan, alkı"lar)



Muhterem arkada$lar, seçim zamanı radyonun ne$riyatı büsbütün ıstırap te$-
kil etmi$tir. Kanunsuz beyanların ne$rinin önlenmek istendi%i yolunda bu kürsü-
den birçok teminat verildi%i halde, çok iyi biliyorsunuz ki, seçim propogandası de-
vamınca- Demokrat Parti Genel Ba$kanının, hattâ Demokrat Partinin A%rı adayı 
Muhterem Kasım Küfrevi’nin konu$ması radyoda yayınlanmı$tır. Fakat muhalefet 
sözcülerinden hiç birinin en küçük bir beyanı radyolardan yayınlanmamı$tır.

Arkada$lar, e%er radyonun seçimlerin neticelerine en küçük bir tesiri yoksa 
neden Demokrat Parti, 1950 senesine kadar bizzat yaptı%ı çe$itli ne$riyatla ve bu 
kürsüye getirdi%i pek çok tekliflerle seçim zamanında radyodan faydalanmayı iste-
mi$tir?

Demokrasinin yerle$mesinde ve serbest seçimlerin yapılmasında en büyük 
rolü oynayabilecek radyo, partizan tesirden uzak tutulmalıdır. Vaktiyle aynı fikri 
savunan Demokrat Partinin bugünkü elemanlarının, “radyo en küçük bir tesir dahi 
icra edemez” demesini mantıkları kabul etmek mümkün de%ildir.

Gerçi Sayın Ba$bakan Menderes radyoda muhalefetin konu$ma yasa%ı ile 
alâkalı hükmü müdafaa ederken $u delili ileri sürmü$tü. Zabıtlardan aynen okuya-
ca%ım: “Onlara göre muhalefet radyodan istifade etmezse, Hûdanekerde, ne olur-
mu$? Memleket zulme u%rarmı$. Demek ki radyonun mevcudiyetinden evvel ne 
Amerika da, ne de !ngiltere’de seçim ve propaganda yoktu. !$ler milletçe malûm 
olmuyordu. Kendi faraziyeleriyle, radyonun icadından evvel yapılan seçimler, bun-
ları sebepleriyle malûldür demek lâzım geliyor”

Bilmiyorum? Ba$bakanın bu delilinin mantıki oldu%unu söylemek mümkün 
müdür?

Ben $ahsan radyonun icadından evvel seçimlerde radyonun kullanılmamı$ 
olması ile iktidar partisi tarafından radyo sabah ak$am kullanılırken muhalefetin 
bunu kullanamaması arasında bir münâsebet tesis edemiyorum. Benim mantı%ım 
bu münasebeti kurmaya kâfi gelmiyor, arkada$lar. (Sa!dan, "iddetli alkı"lar)

Çok muhterem arkada$larım; tıpkı hâkim teminatı bahsinde oldu%u gibi (Sol-
dan, hep hâkim teminatı mevzuuna gelirsiniz sesleri) tabiî hâkim teminatı bahsine 
sık sık geliriz. Grupumuzun 3’ncü Menderes Hükümetini devirmesinden ve Gru-
pun ilhamiyle yeni bir Hükümet kurulmasından sonra, millete ilân edilen 4’ncü 
Menderes Hükümetinin programında, yani Demokrat Parti Grupunun nigehbanı 
olmayı sözcüsünün a%zından taahhüdetti%i Dördüncü Menderes Hükümetinin 
programında, Seçim Kanununda yapılan tadilin memlekette huzursuzluk yarattı-
%ı ifade ediliyor ve bunun da ilga edilece%i millete taahhüdolunuyordu. Dördüncü 
Menderes Hükümeti, mânevi huzuru, mânevi asayi$i, Seçim Kanununda yapılan 
tadillerde aramıyordu. Radyoda konu$mak hakkının muhalefete iade edilmesinde 
arıyordu. Hakikaten Dördüncü Menderes Hükümetinin bu kararı do%ru idi. Çünkü 
Grupunuzdan ilham alarak verilmi$ti. !lham milletvekillerinden geliyordu. Dola-
yısiyle bu ilham milletten geliyordu. Onun için Dördüncü Menderes Hükümetinin 
programı do%ru yolda idi. Yeni Hükümet programı mânevi asayi$i, mânevi huzuru 



$iddet tedbirlerinde aradı%ı için, maalesef bu program hakkında aynı kanaati belir-
temiyece%im.

Aziz arkada$larım, seçim zamanında, seçim propagandası için kullanılan rad-
yo, bildi%iniz gibi... (Sa!dan, gürültüler ve yine mi radyo sesleri) Müsaade buyurun, 
size bir vesika okuyaca%ım. Yüksek Seçim Kurulu Ba$kanı Münir Akyürek imzasını 
ta$ıyan $u vesikayı ” okuyayım. “27.X.1957 tarihli telin cevabı: Sandık tasnif ne-
ticelerinin saat 17 ye kadar radyo ile yayınlanmaması hususunun Anadolu Ajansı 
ve Basın - Yayın Umum Müdürlü%üne telefonla ve telgrafla tebli%ine kurulumuzca 
karar verildi..” (Saat kaçta sesleri) Müsaade edin, saati de arz edece%im. Efendim, 
mantıkan, Temyiz Mahkemesi Ba$kanlı%ına kadar gelmi$ ”bir zat $u telgrafın altına 
imzasını atarsa ve saat 17 ye kadar neticelerin radyolarla yayımlanmaması hususu 
telefon ile Basın - Yayın ve Anadolu Ajansına tebli% edilmi$tir, derse (Soldan, saat 
kaçtı sesleri) elbette bunun altında saklı mâna $udur: Telefon ile saat 17 ye kadar 
ne$riyat memnudur diye bir tebli% yapılmı$sa, bu tebli% ancak 17 den evvel yapılmı$ 
olabilir. Saat 17 den sonra, 17 ye kadar yayım yapmayınız diyen bir emri, Yüksek 
Seçim Kurulu Ba$kanlı%ına kadar yükselmi$ bir insan elbette veremez. (Soldan, al-
kı"lar, sa!dan, saatini söyle sesleri) Saatini de arz edece%im.

!l Seçim Kurulu.. (Gürültüler) Bu vesika kâfi gelmemi$se ba$ka vesikalarımız 
var, arz edece%im.

HAR"C"YE VEK"L" FAT"N RÜ$TÜ ZORLU (Çanakkale) — En son vesikayı 
da ben okudum.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar, (Soldan, saatini 
söyle sesleri) seçim günü sabah saat dokuzda Ankara C.H.P. !l idare Kurulu !l Seçim 
Kuruluna ba$vurarak diyordu ki; seçim neticelerinin saat 17 den evvel radyolarla 
ilân edilmesi kanunsuz olacaktır. Geçen seçimde yapılmı$ olan tatbikattan birçok 
mahzurlar do%mu$tur. Tasnif heyetinde bulunan vazifeliler radyonun tesiriyle... 
(Soldan, saatini söyle, saatini söyle, sesleri)

Müsaade eder misiniz efendim, hakikatlerin meydana çıkması için müsaade 
eder misiniz? Burada siz bir vesika okudunuz, biz de müsaade ederseniz bir vesika 
okuyalım. (Soldan saatini söyle, sesleri) Saat 15’ten evveldir, efendim.

Seçim neticeleri resmen belli olmadan bu yayını yapmak, Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 134’ncü maddesine aykırıdır, diyordu. Seçim neticelerinin saat 17 den 
evvel radyoda ilân edilmesi, oyunu kullanmayan milyonlarca vatanda$ın tam bir 
sükûnetle kullanmasına tesir edece%i gibi, vatanda$lar arasında da telâ$ yaratmak 
suretiyle seçimin düzenini bozacak mahiyettedir. (Soldan, bunları kim diyor, sesleri)

Muhterem arkada$larım, bir vesika daha var. Sabrınızı suiistimal etmezsem 
onu da okuyayım. !l seçim kurulu, radyolarla yapılacak ne$riyatın, yalnız Ankara 
vilâyetini de%il, bütün Türkiye’yi ilgilendirmesi hasebiyle, yetkisizlik kararı vererek 
meseleyi Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirmek imkânını bah$etti.

HAR"C"YE VEK"L" FAT"N RÜ$TÜ ZORLU (Çanakkale) — Reddediyor, bir 
noktadan, o kadar.



C.H.P. MECL"S GRUPU SÖZCÜSÜ TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — 
Sayın Fatin Rü$tü Zorlu, oturdu%u yerden telâ$lanıyor. !tirazın reddedildi%inden 
bahsediyor. Bir nokta o kadar, diyor. Kararın reddi esastan de%il, yetkisizliktendir. 
Fakat, Sayın Fatin Rü$tü Zorlu, telâ$la, reddedildi, diyor. (Sa!dan, alkı"lar) Hukuk-
çu arkada$larımız pek iyi bilirler ki, esastan ret ba$kadır, yetkisizlikten ret ba$kadır. 
(Sa!dan, bravo sesleri, alkı"lar)

#imdi, Yüksek Seçim Kurulu kararını okuyorum:

“Yüksek Seçim Kurulu, Temyiz Mahkemesi Birinci Reislik dairesinde, a$a%ıda 
imzaları mevcut zevattan mürekkeb olarak toplandı.

C.H.P. !l Ba$kanı yerine Dr. Bülent Gürkan imzası ile kurulumuza gönderilen 
yazıda....

FAT"N RÜ$TÜ ZORLU (Çanakkale) — Ankara Savcısının kararı içinde Yük-
sek Seçim Kurulu kararı da mündemiçtir.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Adlî bir makam olan, fakat müstakil 
bir mahkeme sıfatiyle kazai karar veremiyen ve Adliye Vekâletine do%rudan do%-
ruya ba%lı olan Ankara Savcısının kararını her $eyi halleden bir vesika, diye oku-
yan Fatin Rü$tü Zorlu, $imdi Yüksek Seçim Kurulunun, yani Temyiz Mahkemesi 
ve Devlet #ûrası azalarından, bu memleketin en yüksek hâkimlerinden müte$ekkil 
bir mahkemenin verdi%i kararı hiçe saymak, vesika de%ildir, demek istiyor. (Soldan, 
gürültüler)

HAR"C"YE VEK"L" FAT"N RÜ$TÜ ZORLU (Çanakkale) — Karar buradadır.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Müsaade ediniz, okuyayım. “Radyo 
saat 14 ten itibaren seçim neticelerini yayınlamaya ba$lıyaca%ını ö%le ajansı yayı-
nında bildirmi$tir. Seçim neticelerinin, resmen malûm olmadan, hususi bilgilerle 
ilân edilmesi Milletvekilleri Seçimi Kanununun 134’ncü maddesine aykırıdır. Se-
çim saat 17 de hitam bulup, neticeler seçim kurullarınca tesbit edilmeden radyo ta-
rafından yapılacak ne$riyat, oyunu kullanmıyan milyonlarca vatanda$ın reyini tam 
bir serbestlikle kullanmasına tesir edebilece%i gibi, vatanda$lar arasında bir telâ$ 
yaratmak suretiyle seçimin düzenini de bozabilecek mahiyettedir. Resmî olmıyan 
seçim neticesinin bütün radyolarda ne$redilmemesi hususunun çok acele karara 
ba%lanmasını arz ederiz, diye yazılı bulundu%u ve 514 sayılı yazıda da, bu husustaki 
il seçim kuruluna müracaatlerinin yetkisizlik sebebiyle reddedildi%inden bu karara 
itiraz edildi%i ve resmî olmıyan seçim neticelerinin radyolarda ne$redilmemesi hu-
susuna acele karar verilmesi istenildi%i anla$ılmakla, gere%i dü$ünüldü: Milletvekil-
leri Seçimi Kanununun 94’ncü maddesi sarahatine göre oy verme müddeti saat 17 
de bitece%ine ve sandıkların tasnif neticesinin ancak sandık ba$ında ilân etmeleri 
mümkün olup radyo ile yapılacak ilânın seçmenin kararı üzerinde müessir olabi-
lece%i memur ve bu itibarla Seçim Kanununun aradı%ı hüküm sükûneti ve karar 
serbestîsine müessir olabilece%ine göre, itiraz hakkında karar verilmesi lâzım iken 
vazifeleri dâhilinde bulunmadı%ından bahisle müracaatin reddine karar verilmesi 



yolsuz ve itiraz varit bulundu%undan Ankara !l Seçim Kurulu kararının bozulması-
na... 27.X.1957 tarihinde ittifakla karar verildi.” (Sa!dan, alkı"lar)

Muhterem arkada$lar, sayın sabık Devlet Bakanı ve bugünkü Hariciye Baka-
nı, dedi yahut okudu%u vesikadan $u neticeyi çıkarmak istedi ki, radyo ile yapılan 
ne$riyat müsavi olmu$, daha do%rusu Cumhuriyet Halk Partisinin lehine olmu$. 
(Soldan, “elbette” sesleri) Hatta kendisinin seçim çevresi olan Çanakkale ile ilgili ve 
neticeleri radyo ile ne$redilen sandıklar, Cumhuriyet Halk Partisi lehinde imi$ gibi 
huzurunuza sunuldu. !nsafınızı rica ederim, bu neticeleri radyoda siz de dinlediniz. 
Bu neticelere tarafsızdır diyebilir misiniz? Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyiniz. 
Bu neticeler hakikaten tarafsız olsa idi, daha do%rusu bu neticeler, söyledikleri gibi, 
Cumhuriyet Halk Partisi lehine olsa idi...

NECMEDD"N ÖNDER (Nev!ehir) — Böyle söylemedi, tahrif etmeyin...

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Demokrat Partililer mi itiraz ederlerdi, 
yoksa Cumhuriyet Halk Partililer mi itiraz ederlerdi? Memleketin her tarafından, 
kazandı%ımız vilâyetlerden, kaybetti%imiz vilâyetlerden vatanda$lar feryat halinde 
savcılıklara, seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kuruluna, parti merkezlerine müte-
madiyen telgraf çektilerse elbette bunun bir sebebi vardır. (Soldan, gürültüler) Ar-
kada$lar sabırlı olunuz. Ben telefon ba$ındaydım, Ankara’da Sincan köyden gelen 
telefonda, “Radyoda $imdi okunan netice yanlı$tır” dendi. Arkada$ım Sırrı Atalay, 
memleketin bir ucundan, Kars’tan telefonla bizi aradı, “Açık farkla kazanıyoruz fa-
kat radyo Kars’ta Demokrat Partinin C.H.P. ni kahir bir ekseriyetle yendi%ine dair 
rakamlar ilân ediyor, yanlı$tır” dedi. (Soldan, “yalan, seni kandırmı"” sesleri) Keza 
Malatya’da C.H.P. nin pek az rey aldı%ı bir sandıktan bahsedildi. Rey verme devam 
ederken radyoda Halk Partisinin en kuvvetli oldu%u bölgelerde seçimi kaybetti%ini 
vatanda$a hissettirecek $ekilde neticeler okuttular. Mugalâta ile hakikatler asla ör-
tülemez arkada$lar. (Sa!dan, alkı"lar)

RE"S — Turhan Bey, zatıâlinize yapmı$ oldu%um ricamı tekrar ediyorum. Lüt-
fen programa geçin.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem Ba$kanın müsaadeleriyle 
bu mevzuu kapatmadan önce Grupumuza müteveccih olarak yapılan hücumları göz 
önünde tutarak bir hakikati daha arz etmekten kendimi alamıyaca%ım.

27/28 Ekim gecesi saat 2 de “!stanbul’un katı tasnif neticesidir” denerek, 604 
bin seçmenin reye katıldı%ı, C.H.P nin $u kadar, D.P. nin $u kadar, Hürriyet Partisi-
nin ve Millet. Partisinin $u kadar rey aldı%ı söylendi. (Soldan, “yalan, yalan” sesleri) 
Bakanlı%ınızdaki bültenlerde vardır, saat ikiye ait bültenlerinizi okursanız bulursu-
nuz. “604 bin 332 i$tirak vardır.” dendi.

Fatin Rü$tü Zorlu’ya soruyorum: !stanbul’da kati netice diye ilân edilen rakam 
!l Seçim Kurulunun yaptı%ı tasnif neticesi mi idi, katı neticeye uygun mu idi. Arada 
ehemmiyetli bir fark var mı idi, yok mu idi? Söylesinler. Vardı. Bu, bir ikincisi; gelsin 
$u sualime de cevap versin: !stanbul’da katî neticedir, i$tirak edenler 604.332 dir 
diye birler hanesine katlar netice ilân edildi%i netice, !l Seçim Kurulunda de%il, ilce 



seçim kurullarında bile tasnif devam etmekte idi. Böyle mi idi, de%il mi idi? Bunu da 
söylesinler. Tasnif devam ediyordu arkada$larım. (Sa!dan, alkı"lar)

O kadar ki; hemen o saatte Ba$bakana bir yıldırım telgraf çekildi: “Radyo $imdi 
!stanbul seçimlerinin katî neticesini ilân etti. Hattâ i$tirak nispetinin 604.332 ol-
du%unu bildirdi. Te$kilâtımızdan aldı%ımız habere göre, tasnif devam etmektedir. 
Tasnifin yarısında katî netice ilân edilmek kanunsuzdur. Gere%inin ifasını istida 
ederiz” deniyordu.

Bir noktayı daha arz edeyim: Fatin Rü$tü Zorlu... (Soldan, "iddetli gürültüler) 
Maksat hakikatlerin aydınlanması ise, müsaade edin arz edeyim.

Fatin Rü$tü Zorlu... (Soldan çok "iddetli gürültüler, sıra kapakları vurmaları, sa!-
dan alkı"lar)

Arkada$lar; maksat hakikatlerin aydınlanması ise, müsaade edin de arz ede-
yim. Yok, e%er yarı aydınlanması ise.. (Soldan "iddetli gürültüler)

RE"S — Çok rica ederim arkada$lar, gürültü etmeyin.
TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Çok muhterem arkada$larım; zannedi-

yorum ki 1948 senesinden beri radyo ile ilgili mevzuatımızın geçirdi%i.. (Soldan çok 
"iddetli gürültüler, sıra kapakları vurmaları, kâfi sesleri)

RE"S — Turhan Bey çok rica ediyorum Hükümet programından bahsedin.
TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Ben bu hususları anlattıktan sonra, $u 

vesikaları okuduktan sonra, gerek seçimlerden evvel, gerek seçim esnasında ve ge-
rekse seçimlerden sonra radyonun tek taraflı ve kanunsuz i$ledi%ine siz de kanaat 
getirmi$sinizdir. (Soldan gürültüler, sa!dan alkı"lar)

Muhterem arkada$larım; mânevi huzurun ve mânevi asayi$in $artlarından bir 
ba$kasına geçiyorum. (Soldan gürültüler, “yeter” sesleri)

Bir memlekette siyasi mücadelenin, kırıcı siyasi mücadelenin dı$ında ye üs-
tünde, mutlak surette üstünde, bulunması icabeden ba$ka müesseseler de vardır. 
Bunların ba$ında Devlet Reisi gelir, Meclis Ba$kanlı%ı gelir, idari te$kilât gelir. (Üni-
versite gelir” sesleri, gürültüler)

Arkada$lar, bu memlekette mânevi huzuru ve mânevi asayi$i hakikaten tesis 
etmek istiyorsak, hakemlik yapabilecek kuvvetlere ihtiyaç vardır. (Gürültüler) Bir 
futbol maçı tasavvur ediniz ki... (Soldan, hakemli!i millet yaptı sesleri, gürültüler)

Bir futbol maçı tasavvur ediniz ki, hakem sırtına forma, geçirmi$tir, takımlar-
dan biriyle beraber oynamaktadır. O maçta inzibat, huzur ve mânevi asayi$ kalır 
mı? (Sa!dan bravo sesleri, alkı"lar) Bunun gibi, bir memlekette siyasi mücadelenin 
sportmence yapılmasını istiyen insanların her $eyden evvel bu mücadelenin taraf-
sın hakemler tarafından idaresini sa%lamaları icabeder. Devlet Reisinin siyasi mü-
cadeleye katılması... (Soldan, "iddetli gürültüler, sa!dan aya!a kalkmalar, soldan kapak 
sesleri, Devlet Reisi hakkında konu"ulamaz sesleri)

RE"S — Turhan Bey, müsaade buyurun. Çok rica ederim. Hükümet programı-
nın tenkidi bahsine Devlet Reisini karı$tırmayınız. Size tavsiye ederim.



NECMEDD"N ÖNDER (Nev!ehir) — Dört sene seçilmeden burada oturan 
adamın hakemli%i mi muteberdir? (Gürültüler)

RE"S — Çok rica ederim, Turhan Bey Zatıâlinize ikinci ikazı yapıyorum. Siz 
bana söz verdiniz, va’dinizde durmadınız. Hükümet programı üzerindeki tenkidle-
rinizi yapın. Parti i$lerini tekrar etmeyin.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar; bu mevzu Hü-
kümet programında ele alınmı$ olan mânevi huzur ve mânevi asayi$ ile yakından 
alâkalı oldu%u için temas ettim. (Soldan, gürültüler) #imdi, Hükümet programı ile 
yine do%rudan do%ruya ilgili olan bir mesele üzerinde bizzat Hükümetin bütün va-
tanda$ların Hükümeti olması ve idarenin bütün vatanda$ların idaresi olması lüzu-
mu üzerinde durmak isterim.

Arkada$larım, bir seçim mücadelesinde memleketin valisi, yani parti farkı gö-
zetmeksizin bütün vatanda$lar için idare âmiri mevkiinde olan insan, köy köy dola-
$ır, seçim propagandası yaparsa, do%rudan do%ruya partizanlık ederse aynı $ahsın, 
huzur ve asayi$i temin etmesi icabeden günde tarafsız bir insan hüviyetiyle bütün 
vatanda$ları sükûn ve huzura davet etmesinden bir fayda umabilir misiniz?

Asayi$ istiyorsak, huzur istiyorsak, huzuru ve asayi$i temin ile mükellef olan in-
sanları siyasi mücadelenin dı$ında bırakmak için her türlü tedbirleri alınız. Cumhu-
riyet Halk Partisi ve öteki muhalefet partilerinin söyledikleri gibi, idare âmirlerini 
tarafsız ve partiler dı$ı hale getiriniz. Partizan idare âmirlerini - size hizmet etmi-
yenleri de%il - partizan idare âmirlerini tasfiye ediniz. - Size hizmet etmiyen idare 
âmirlerini de%il partizan idare âmirlerini tecziye etti%iniz takdirde, huzuru temin 
edersiniz. (Sa!dan, bravo, sesleri ve alkı"lar)

Çok muhterem arkada$larım, Üniversite meselesine... (Soldan, aaa sesleri, gü-
lü"meler)

RE"S — Müsaade buyuran, efendim.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Hükümet programında temas edilme-
mi$. Hükümetin Üniversite muhtariyeti konusuyla arasının ho$ olmadı%ını zaten 
biliriz. Onun için programına almamasını yadırgamadık. Bu kürsüden, Üniversite 
muhtariyeti meselesine bol, bol temas etmek imkânını bulaca%ız ve bu meseleyi ve-
sikalariyle, delilleriyle huzurunuza getirece%iz. Merak etmeyin. Fakat bugün, Üni-
versite meselesinden daha önce, $u anda memleketin acil bir ihtiyacı telâkki etti%i-
miz mühim mevzulara, idare, radyo, mahkemelerin ba%ımsızlı%ına temas ediyoruz. 
(Sa!dan, bravo, sesleri ve alkı"lar) Bunların dı$ında bir noktaya daha temas etmeden 
vazifemi yapmı$ olaca%ıma kani de%ilim. Hükümet programı matbuat hürriyeti sa-
hasında yeni bazı tahditler getirmektedir. Belki bazılarınca müjde telâkki edilecek, 
fakat bizim için hakikaten keder ve elem uyandırıcı cümleler ihtiva etmektedir. Ba-
sın hürriyeti demokrasinin temellerinden birisidir...

YUSUF SALMAN ("stanbul) — Sen gazeteci misin?

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Siz gazeteci misiniz, diyen arkada$ı-
mıza $unu söyliyeyim ki; basın hürriyetini yalnız üç be$ gazetecinin hürriyeti zan-



neden görü$ü tamamen hatalıdır. (Sa!dan, alkı"lar) Basın hürriyeti, köydeki tüyü 
bitmemi$ yetimin hakkından Devlet Reisine kadar her kesin hakkını koruyan 
hürriyettir. (Sa!dan, alkı"lar) Basın hürriyeti bütün di%er hürriyetlerin teminatı-
dır. Basın hürriyeti olmıyan yerde, yalnız  A - 5 gazetecinin hürriyeti de%il, kendisi 
de dâhil olmak üzere bütün vatanda$ların hürriyeti kısılmı$ olur. Basın hürriyeti 
olmıyan yere, tıpkı güne$in girmedi%i yere doktorun girdi%i gibi, basın hürriyeti 
olmıyan yere milletin kanını emen çe$itli yolsuzluklar girer... (Sa!dan, bravo, sesleri, 
alkı"lar) Bu hakikatleri bilmez de%illerdir. Bu kürsüden bu hakikatleri en az benim 
kadar, hattâ benden de çok ısrarla müdafaa etmi$ olan, basın hürriyetinin $ampi-
yonlu%unu yapmı$ olan insanlar, ne yazık ki, $ahsi menfaatleri icabettirdi%i zaman 
aksini iddia ederler. Yazıktır bu millete... (Sa!dan, bravo, sesleri, alkı"lar)

RE"S — Umumi konu$un.
TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar, basın hürriyeti 

bahsinde, Hükümet programı ı$ık getirmek $öyle dursun, arz etti%im gibi, tahditler 
vadediyor. Halbuki esasen basın hürriyeti 1954 te ve 1956 da getirilmi$ olan tah-
ditlerle o derece kısılmı$tır ki, hakikati yazan bir gazetenin bile hakikati yazdı%ı için 
mahkûm olması bugünkü mevzuata göre mümkündür. (Soldan, öyle "ey yok, sesleri) 
Yanılıyorsam gelirsiniz, bu kürsüden yanlı$ fikir beyan etti%imi, hukukan hatalı ol-
du%umu ispat edersiniz. Memnun olurum, müsterih olurum. (Soldan, hâdise göster, 
sesleri) Bugünkü mevzuata göre bir gazetecinin, ispat hakkına sahibolmaksızın yazı 
yazmak mecburiyetinde kalan bir gazetecinin, vesikalarla, foto%raflarla ispat ede-
ce%i bir yolsuzlu%u yazarak memleketine hizmet etti%i için mahkûm olması müm-
kün de%il midir? (Soldan, de!ildir)

Aksini iddia edebilir misiniz? (Sa!dan; alkı"lar, soldan; gürültüler, hâdise göster, 
sesleri)

Arkada$larım; gazetecilerin mahkûm edilmesi imkânının mevcudiyeti yahut 
sadece bir veya birkaç gazetecinin mahkûm edilmi$ olması, basın hürriyetinin a$ırı 
derecede kısılmı$ olması için kâfidir, bunun önleyici tesiri büyüktür. Kanunlarda 
hüküm var ama misal gösterin kim mahkûm olmu$, diyorlar. Bu, tıpkı kanunlarda 
§u $iddetli hükümler vardır, ama tatbik etmiyoruz diyen anti - demokratik felsefe-
nin devamından ibarettir. Kanunlarda hükümler oldu%u halde tatbik etmiyoruz, 
diyorlar. Biz bunları tatbik edece%iz diye konu$mamı$lar mıdır? Basın davaları bu-
rada saymakla bitmez. (Soldan, Fransa’da da böyle, sesleri)

Arkada$larım; Fransa’da da böyledir, diyorlar. Hakikaten son çıkarılan Basın 
Kanunu geçerken, bu kürsüde sözcü arkada$ımız, Fransız Matbuat Kanunundan 
misal göstermek suretiyle 6732 sayılı Kanunun bazı hükümlerini müdafaa etmi$-
tir. #unu arz edeyim ki, lâfzı ve suç unsurları itibariyle, 6732 sayılı Kanuna girmi$ 
olan elâstiki suçlar asla Fransız Kanunundaki suçlara uymaz. Kaldı ki, Fransa’dan 
mehaz diye gösterilen maddede gazetecilere verilen ceza bir hafta hapis veya para 
cezasıdır. Bizde ise aynı suç için 1 seneden 4,5 seneye kadar hapis cezası veriliyor.

Arkada$larım, bu memlekette hırsıza verilen ceza 6 ay, vazifesini suiistimal 
eden bir bakana verilen ceza 6 aydır. Vazifesini suiistimal eden bir $ahsın bu sui-



istimalini vesikalarıyla ortaya koyacak olan ve memlekete hizmetten ba$ka hiç bir 
gayesi olmayan, namuslu vatan evlâdı bir gazetecinin cezası bir seneden dört buçuk 
seneye kadar gitmektedir. (Sa!dan, alkı"lar)

Basın hürriyeti diye bu memlekete 1950 ye kadar vadedilen bu mu idi?.. Bizzat 
Ba$bakan Adnan Menderes bu kürsüden Recep Peker hükümetinin sevk etti%i Mat-
buat Kanunu tadili müzakere edilirken, o kanundaki bazı hükümler dolayısiyle, bu 
suçlar müphemdir, elâstikidir diyordu. Neydi o? Suizannı davet edecek $ekilde mü-
tecavizane ne$riyatta bulunmak. Kim hakkında? Bakanlar veya Devlet memurları 
hakkında. Cezası ne idi? Üç - altı ay. O zaman deniyordu ki, “suizannı davet edecek 
mütecavizane ne$riyat” tâbiri müphemdir. Bugünkü kanuna göre ise “mütecaviza-
ne” olmaksızın sadece “suizannı davet edecek” ne$riyat suçtur. O zaman basın hür-
riyeti yoktu da, bugün mü basın hürriyeti vardır?

RE"S — Turhan Bey, lütfen beni dinleyin. Çok istirham ederim, zatâliniz yü-
rürlükte bulunan bir kanunun sizi ve Grupunuzu tatmin etmedi%i kanaatinde ise-
niz ayrı bir teklifle gelirsiniz. Müzakeremiz halen yürürlükte bulunan kanunları 
de%il, Hükümet programıdır. Lütfen programı tenkidedin.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$larım, Hükümet 
programı, hükümetin basın hürriyeti hususundaki görü$ünü bildirmektedir. Ba-
sın hürriyetinin fazlasiyle mevcut bulundu%unu, suiistimal edilecek derecede geni$ 
oldu%unu binaenaleyh, bu hürriyetin tahdidedilmesi gerekti%ini ilân etmektedir. 
Bizzat hükümet programı bazı kanunları zımnen tenkid ederek, bazı kanunları 
kifayetsiz bularak, bunların ıslah ve ikmalinin lâzımgeldi%ini beyan etmektedir. 
#u halde hükümet programı üzerinde cereyan eden münaka$alarda biz de basın 
hürriyeti mevzuunda hükümetin bu görü$ünden ayrıldı%ımız noktaları, bildirmek 
hakkına sahibiz: Ama makamı Riyaset basın hürriyeti mevzuunda daha fazla ko-
nu$mamızı uygun bulmuyorsa, nasıl olsa bu gidi$le muhalefet partisi mensupları-
nın kaderi, basın hürriyetini sık sık bu kürsüde bahis mevzuu etmek olaca%ına göre 
âtide bu mevzuları geni$ geni$ konu$uruz. Maalesef kaderimizde var bu. Ke$ke bu 
mevzular, bu dertler halledilse de, adliye istiklâli, radyo ve basın hürriyeti mevzula-
rını konu$maya ihtiyaç duymasak. Memleketi nurlu yollara götürecek, demokratik 
âlemin en yeni terakkileri üzerinde, teknik mevzular üzerinde konu$sak. Fakat ne 
yazık ki, demokratik rejimin elibesine döndük. 1950 de oldukça mütekâmil bir hal-
de teslim edilmi$ olan demokratik rejim bugün ne hale getirilmi$tir? (Soldan vah 
vah, sesleri)

Muhterem arkada$larım, Hükümet programında hakikaten memnuniyeti mu-
cip bir husus vardır. Deniyor ki, “gizli komünistlikle mücadele edece%iz”. Gizli ko-
münistlikle mücadele etmek açık komünistlikle mücadele etmek kadar mühimdir. 
Gizli komünistlikle mücadele mevzuunda her $eyden evvel $unu hatırda tutmak 
icabeder ki, komünist felsefesi adalet istiklâlim reddeden, basın hürriyetini red-
deden, idare tarafsızlı%ını reddeden bir görü$tür. Hükümet komünist felsefesinin 
totaliter görü$ü ile mücadele etmek istiyorsa, her $eyden evvel bu memlekette ada-



let istiklâlini, tarafsız idareyi ve basın hürriyetini tesis etmelidir. (Sa!dan alkı"lar) 
(Soldan sıra kapaklarına vurmalar ne demek istiyorsun sesleri).

RE"S — Turhan Bey, son cümlenizin tavzihini rica edece%im. Ne kasdettiniz 
bununla, kürsüye buyurunuz. (Soldan, sözünü geri alsın sesleri, gürültüler)

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun vazifemizi ifa edelim. ($iddetli 
gürültüler, hatibe do!ru yürümeler)

Turhan Bey, rica ederim, bir dakika. Dediniz ki; Hükümetin programında $a-
yanı memnuniyet bir cihet vardır.. Gizli komünistlik... (Soldan, "iddetli gürültüler, 
ba!ırmalar, hepimizi komünistlikle itham ediyor sesleri)

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Komünistsiniz demedim, (Soldan, de-
din dedin sesleri, gürültüler, yazık yazık sana, sesleri)

RE"S — Efendim, lütfen yerlerinize oturun tavzih ettirece%im. ($iddetli gürül-
tüler) Müzakereyi idame etmek imkânı kalmamı$tır, yerlerinize oturun efendim, 
bilâhare tavzih ettirece%im, son sözlerini. Müzakereye on dakika ara verece%im. 
(Soldan, olmaz olmaz sesleri, gelin buraya sesleri)

Müsaade buyurun efendim, yerlerinize oturun efendim. (Devamlı gürültüler).

Meclis azalarından rica ediyorum efendim, herkes yerlerini i$gal etsinler. Rica 
ediyorum yerlerinizi i$gal edin efendim.

Turhan Feyzio%lu, Turhan Feyzio%lu gelsin buraya sesleri, $iddetli gürültüler 
oturun efendim, tavzih ettirece%im efendim.

Turhan Feyzio%lu buyurun.

TURHAN FEYZ"O%LU (Sivas) — Arkada$lar; söyledi%im sözleri çok iyi ha-
tırlıyorum, Hükümet programında $ayanı memnuniyet olan bir husus vardır; o da 
gizli komünizmde mücadele edilece%i yolundaki vait ve taahhüttür, dedim.

Gizli komünizmle ve bunun felsefesi ile mübadele etmenin, açık komünizm 
ile mücadele etmek kadar hayırlı bir i$ oldu%unu söyledim. Kelime, kelime tekrar 
edemesem Dile me$alen söylediklerim, budur.

Bunun arkasından; komünizm felsefesinin, basın hürriyetini, adalet istiklâlini 
ve tarafsız idare prensibini reddetti%ini söyledim.

Biz, adalet istiklâlini istemiyoruz, biz, basın hürriyetini istemiyoruz, diyor mu-
sunuz? (Soldan, gürültüler)

RE"S — Rica ederim, dinleyin.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Ben neyi söyledim, neyi söylemedim. 
Müsaade buyurun, sabredin, dinleyin. Ben $unu söyledim, $unu demedim, diye-
ce%im. Sabırlı olmadı%ınız, sonuna kadar dinlemedi%iniz takdirde (Soldan, “ne ya-
parsın” sesleri, gürültüler) sözüm bitmiyecek, anla$ılmıyacak. Dinlemezseniz ne 
yapayım. Dedim totaliter felsefe $u prensipleri kabul etmez. Bu sözden neden almı-
yorsunuz? Bundan alınmanız için bir sebep var mı? (Gürültüler) Demokrat Parti ba-



sın hürriyetini prensib olarak reddeden, Demokrat Parti idare tarafsızlı%ını prensib 
olarak reddeden bir parti midir? Demokrat Parti mahkeme istiklâlini reddeden bir 
parti midir? (Soldan, sen sus, sen sus, zabıt geldi, sesleri)

RE"S — Müsaade buyurun efendim, zabıt geldi, evvelâ onu okuyalım:

“Muhterem arkada$larım, Hükümet programında mucibi memnuniyet bir hu-
sus vardır. Hakikaten memnuniyeti mucip. Deniyor ki; gizli komünistlikle müca-
dele edece%iz. Gizli komünistlikle mücadele etmek, açık komünistlikle mücadele 
etmek kadar mühimdir.” (Tamam, tamam sesleri) “Gizli komünistlikle mücadele 
mevzuunda her $eyden evvel $unu hatırda tutmak icabeder ki, komünist felsefesi 
adalet istiklâlini reddeden, basın hürriyetini reddeden idare tarafsızlı%ını reddeden 
bir görü$tür. Hükümet komünist felsefesinin totaliter görü$ü ile mücadele etmek 
istiyorsa her $eyden evvel bu memlekette adalet istiklâlini, tarafsız idareyi ve ba-
sın hürriyetini tesis etmelidir.” (Soldan, "iddetli gürültüler) (Sa!dan, bravo sesleri ve 
alkı"lar)

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Arkada$larım, arz edeyim.... (Soldan, 
gürültüler, “komünist sensin” sesleri)

Arkada$larım, bu topluluk içinde.... (Sa!dan, “Turhan Bey, Turhan Bey sözünü 
geri alma” sesleri)

RE"S — Turhan Bey, ifadeniz bendedir. Aynen zapta geçmi$tir. Zatâliniz de bir 
kere, görünüz. Bu sözler Hükümete kar$ı hakaretâmiz $ekilde sarf edilmi$ mahi-
yettedir. Ben zatâlinizin sözünüzü geri almasını rica ediyorum. (Sa!dan, aaa sesleri, 
soldan, gürültüler)

ENVER KAYA ("stanbul) — Komünist radyolar sizin kazanmanızı istedi.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Bakınız, o bize komünist, diyor.

ENVER KAYA ("stanbul) — Komünist radyolar, diyorum.

RE"S — Buyurun, tavzihte bulunun.

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Muhterem arkada$lar; bir noktayı iyice 
bilmek lâzım. Arkada$ım diyor ki, “Ben komünist de%ilim; komünist radyoları si-
zin kazanmanızı istedi.” Arkada$lar, ben hiçbirinizin komünist olmadı%ını bilecek 
kadar bu memleketin $artlarına â$inâ bir insanım. Ben bu Büyük Meclis içinde hiç, 
kimsenin komünist olamıyaca%ını çok iyi bilirim. Söylediklerim komünist felsefe 
ile komünist görü$le alâkalı bir ilmî beyandır. (Soldan, "iddetli gürültüler) Komünist 
felsefe...

RE"S — Zatâliniz tevil ediyorsunuz. Mazbut j ifadenizi okudum. Sarihtir. Ve 
Hükümete hakareti tazammun etmektedir.

Sözünüzü geri alıyor musunuz, almıyor musunuz?

TURHAN FEYZ"O%LU (Devamla) — Hükümeti tahkiri mütazammın bir söz 
söylemedim. Ancak komünist felsefe ile mücadelenin, adalet istiklâline, basın hür-



riyetine hizmet $eklinde olaca%ım söyledim. Geri alacak bir $ey yok, sözümü geri 
almıyorum. (Soldan, "iddetli gürültüler)

RE"S — Sözünü geri almıyaca%ını sarahaten beyan eden Turhan Feyzio%lu’nun 
3 inikat Meclis müzakerelerine katılmamasını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir. Turhan Feyzio%lu’nu çıkarın. (Soldan, kâfi 
de!il sesleri) Ben Nizamnameye hüküm vaz’edecek durumda de%ilim.

Dahiliye Vekili, buyurun.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Aydın) — Çok muhterem arkada$lar.. 
(Bu sırada C.H.P. mebuslarından bazıları salondan çıkarlarken: Soldan, kaçmayın ses-
leri)

RE"S — Müsaade buyurun, mebus ister oturur ister gider. Canı istiyen gider. 
(Sa!dan, onlara söyle sesleri) Ben de söylüyorum. (Gürültüler) Müsaade buyurun be-
nim irademe makrun de%il ki., ister oturur, ister gider.

Devam buyurun, efendim.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Muhterem arkada$lar, Be-
$inci Adnan Menderes Hükümetinin programının müzakere edildi%i bugün Büyük 
Millet Meclisinde bütün memleketin yakından takibetti%i ve son derece büyük bir 
teessürle ve teessüf ve ibretle mü$ahede etti%i birtakım, hâdiseler, birtakım beyan-
lar, birtakım ithamlar ve birtakım a%ır tehditler savrulmamı$ bulunsaydı (Sa!dan, 
gürültüler) Müsaade buyurun. Evet ya...

RE"S — Müsaade buyurun, dinleyin, efendim.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Büyük Meclise katılmak 
bu Meclisin içinde kavga çıkarmak de%il, fikirlere hürmet etmektir. (Sa!dan, gürül-
tüler) Meclise yeni intisabettiniz, Pa$anız size bir tek $ey ö%retmi$ hepinizi birden 
alkı$latmak. Nerede sesini duysanız, alkı$lıyorsunuz. (Sa!dan, gürültüler)

RE"S— Efendim, demiyor ki, siz kavga çıkarıyorsunuz, umumi konu$uyor. Al-
lah Allah, 

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Müsaade eder misiniz. 
Birtakım be-ı yanlarda bulundunuz. Hükümet olarak elbetteki bunların kar$ılan-
ması ve zabıtlara geçmi$ olan birtakım sözlerin hakikat olarak burada ifade edil-
mesi icabeder. Burada bunu konu$urken, yapaca%ınız beyanlara mukabele edilece-
%ini dü$ünmelisiniz. Biz Büyük Millet Meclisinde bu kürsüden konu$urken Türk 
milletinin muhterem temsilcilerinin de üstünde vatanda$larımıza hitabediyoruz. 
Onlara kar$ı hürmetkar olmak mecburiyetindeyiz. (Sa!dan, "imdi mi geldi hatırını-
za, sesleri)

Muhterem arkada$lar; Büyük Millet Meclisinde bugünkü müzakereler nasıl 
ba$ladı? Hatırlıyacaksınız. Bunun saat 15 ten beri cereyan eden safhalarını kısaca 
tesbit edelim: Program geldi. Anayasa, !çtüzük hükmü sarih olarak yerine getiril-
mi$. Muhalefette bulunan arkada$larımıza bu program tevzi edilmi$ti. Bu program 



hakkında hazırlıklı bulunmadıkları hususunda esbabı mucibe dermeyan ettiler ve 
mehil talebinde bulundular. Yüksek Heyetiniz bunu kabul etmedi. Kararınıza muti 
olmaları lâzımgelirken ilk gürültüler oradan ba$ladı. Hâdiseleri tesbit edelim, Za-
bıtlara geçen sözler Büyük Millet Meclisinin bugününe ait de%il gelecekte tarihe 
emsali âtiyeye intikal edecektir. (Soldan, bravo Sesleri, alkı"lar)

ASIM EREN (Ni#de) — Hastaneye git sen doktorsun. ($iddetli, gürültüler) 
(Soldan, birkaç ki"i aya!a kalkarak; sen memleket hizmetinden kaçmı" adamsın, ne ol-
du!unu biliyoruz diye Ni!de Mebusu Asım Eren’in üzerine yürüdüler, idare Âmirlerinin 
müdahalesi üzerine tekrar yerlerine oturdular)

RE"S —- Asim Bey; Hükümet erkânına kar$ı hitabınızda lütfen daha dikkatli 
olunuz. (Soldan; Nizamname hükümlerini tatbik edin, sesleri)

Devam buyurun Beyefendi. (Sa!dan; müzakere nizamını tesis ediniz, sesleri) 
Meclis müzakeresinde bu sizin yaptı%ınız hareket yoktur. Onlara da, sizlere de ih-
tar ediyorum, bütün Meclise hitabediyorum. Çok istirham ederim, oturdu%unuz 
yerden konu$mayın ki, müzakere nizamını tesis edelim.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Çok muhterem arkada$la-
rım; C.H. Partisi Ba$kanı !nönü’nün buradaki konu$malarının hatırlarımızdan ve 
hafızalarımızdan silinmesine imkân yoktur.

!nönü, eski arkada$larımız tarafından müsellem, yeni arkada$larımız tarafın-
dan bugün mü$ahede edildi%i $ekilde bu gibi zamanlarda ve böyle hâdiselerdeki 
büyük so%ukkanlılı%ı ile gözümüzün içine baka baka, konu$tu.

EM"N SOSYAL (Mara!) — Nereye bakacaktı?

DAH"L"YE VEK"L" NAM"K GED"K (Devamla) — Bakınız arkada$lar, bugün 
müzakere mevzuumuz Büyük Millet Meclisine takdim edilmi$ olan 5’nci Menderes 
Hükümetinin programı idi. Fakat konu$malariyle hâdiseler nerelere geldi? Bir se-
çim mevzuunu ele almak suretiyle saatlerce burada kendi çantalarından ve kendi 
yollariyle tertip ve tesbit edilmi$ birtakım vesikalar ve beyanları ifade ettiler. Bun-
ları konu$mamı$ olsalardı, bunların bir kısmı yakında belki Büyük Meclisin verece-
%i bir kararla Meclis nam ve hesabına tahkik edilecek ve neticeleri olgunla$tıktan 
sonra Büyük Türk Milletine arz edilecekti Buna intizar etmediler. Bu meseleyi bu-
raya getirdiler.

Muhterem arkada$larım, ikinci bir mesele Gazianteb meselesi. Anlatırsam, içi-
nizde belki bilmiyen arkada$lar da vardır. Bu hazin hâdiseyi burada hakiki mahiyeti 
ile anlatırsam kendileri de !nönü’nün burada ifade ettikleri ile benim söyledi%im 
hakikat arasında ne kadar büyük aykırılık oldu%unu tesbit edeceklerdir. Neden bu-
günkü program müzakereleri bir seçim münaka$ası haline getirildi? Büyük Türk 
Milletinin iradesi $u veya bu $ekilde, bilhassa iktidara müteveccih ve her istikamet-
ten gelen tazyiklere ra%men tecelli etmi$ bulunmaktadır. (Sa!dan, allah allah sesleri) 
Buna daha ilk günden itibaren rıza göstermek istemiyenler ve hattâ bugünkü Dev-
leti en üst kademede temsil eden insanı Devlet Reisini dahi tanımamaya kararalı 



olanlar Büyük Millet Meclisinin $ahsiyeti mâneviyesi ve tecelli eden Türk Milleti-
nin iradesini hiçe sayanlar burada kendilerine göre dâva ikâme ediyorlar. (Soldan 
alkı"lar)

Arkada$lar, meselenin ikinci bir cephesi vardır. Biz maalesef 1950 de hesap 
sormamı$tık, tabiî bir devrisabık yaratmamak çok iyi niyetiyle. Fakat onlar 1946 
facialarının damgasını hâlâ ta$ımaktadırlar. (Soldan "idetli alkı"lar) (Sa!dan, 6-7 Ey-
lül hesabı...) Bu lâflar siyaset karaborsasının kalp akçasıdır, burada bu memlekette 
geçmez, onu lâyık oldu%u pazarlara gönderin de memleketin aleyhinde kullansın-
lar. (Sa!dan, gürültüler) Müsaade buyurun. Bir 1946’nın bütün faciaları... (Sa!dan, 
gürültüler; 1957 sesleri ve devamlı gürültüler) Dinleyin. Günahınızdan ne kaçıyor-
sunuz? Dinleyin beni. (Sa!dan devamlı gürültüler ve 1957 sesleri) Bununla sustura-
mıyacaksınız beni. Konu$aca%ım. Hükümetim. Lâyık oldu%unuz cevabı alacaksınız 
benden.

Arkada$larım, bakınız... (Sa!dan devamlı gürültüler)

RE"S — Müsaade buyurun, yerinize oturun efendim.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Bankınız arkada$lar, bu 
sahaya bizi sokmak istemiyorlar. 1946 sahası onlar için çok me$um. (Mahkemeye 
versene, sesleri) Tazyikten bahseden insanlar gayet iyi hatırlarlar, o günlere takad-
düm eden zamanlarda ellerinde makineli tabancalarla bugünkü Ba$vekilin çiftli%ini 
taratmı$lardır. (Sa!dan, gürültüler, yalan, sesleri)

ASIM EREN (Ni#de) — Hükümet elinde; mahkemeye ver... (Sa!dan, soldan, 
"iddetli gürültüler.)

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Niyetleri $u; bir günah var 
geride nasıl bunu sileriz, takas yapabilir miyiz? (Soldan, alkı"lar) 1957 seçimlerinde 
güya iktidar tarafından tatbik edilmi$ olan baskılar ve saireyi ileriye sürmek sure-
tiyle mazileriyle olan irtibatlarını kesmek istemekteler ve bu yolda bir takas mua-
melesine te$ebbüs etmektedirler.

Sevgili arkada$larım, bunlar muvafık yollar de%ildir. (Sa!dan, gürültüler)

RE"S — Rica ederim, bir hatip kürsüde konu$urken, mebuslar da sa%dan, sol-
dan, oturdu%u yerden konu$ursa, böyle müzakere olmaz.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Muhterem arkada$larım, 
birinci mesele bu, bunun üzerinde fazla durmak lüzumunu hissetmiyorum. Bunun 
hesabının görülmesi $imdilik bizim elimizde de%ildir. Allah bunun hesabını kendi-
lerinden soracaktır.

Gelelim ikinci meseleye: (Sa!dan, gürültüler, 6/7 Eylül hâdiselerinden de bahset, 
sesleri) Dinleyin bu sizi alâkadar eder, ona da gelece%im icabederse.

RE"S — Susalım arkada$lar.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — 1957 seçimlerinde idare 
tarafından muhtelif yollarla $urada burada baskı yapılmı$, iddiaları bu... Seçim ku-



rullarında halen karara ba%lanmamı$ bir kısım dosya mevcut. Bunlar nihayet bir 
hükme ba%lanacaktır. Burada konu$ma yapılırken adliyenin istiklâlini müdafaa 
eden insanlar Büyük Millet Meclisinde $u konu$maları yapmak suretiyle dahi bu-
gün bütün seçimler boyunca devam ettirdikleri maddi ve mânevi baskıyı bu sefer de 
adalet cihazına kar$ı devam ettiriyorlar. (Soldan, alkı"lar) Bu yoldan netice istihsal 
etmek niyetindedirler. Bu da mümkün olmıyacaktır arkada$lar.

Bakınız arkada$lar, buraya Cumhuriyet Halk Partisi Ba$kanı geldi, kendi par-
tililerinin bazılarının ma%duriyetleri ve Gazianteb meselesini ele almı$ (Sa!dan, fe-
caat, fecaat, sesleri) Fecaat do%rulanmı$ hâkim kararı dolayısiyle memleket umumi 
efkârına açıklıyamadı%ımız bir mesele olan, hâdiseden kendilerine göre bahsettiler.

Meseleden $imdi ben bahsedece%im burada. (Soldan, alkı"lar)

Gazianteb hâdisesinden evvel bir Kırıkhan meselesinden bahsedece%im. (Sa!-
dan, gürültüler) !nönü’nün bana çekmi$ oldu%u bir telgrafla bendenizden istedi%i 
malûmata ek, gece yarısı; kendilerinin biraz evvel burada elime geçti dedi%i, fakat 
benim tarafımdan gönderilmi$ bir tamimle gönderilmi$tir.

Kırıkhan’ı kısa bir zaman evvel ziyaret ettim. Seçimlere takaddüm eden tarih-
ten iki gün evvel Hatay mebus adayı bir doktor arkada$ımız, yanında parti ocak 
ba$kanımız oldu%u halde bir ak$am bir ahbabının evini ziyarete gidiyor, gece dönü-
$ünde Halk Partisi Oca%ı yolun kenarında. Issız, iki tarafta uzak mesafelerde yanan 
elektriklerin ı$ıklarının yeti$medi%i bir sahada sekiz Halk Partili bu iki arkada$ımı-
zın üzerine hücum ediyorlar.

EM"N SOYSAL (Mara!) — Mahallî zabıta vakası bu.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Mebus adayı arkada$ımız 
kendisini zoraki ellerinden kurtarabiliyor. Fakat di%er arkada$ımız gece yarısı, ka-
ranlık yerde kafası ta$la ezile ezile öldürülüyor. (Soldan, yuh, sesleri, gürültüler) (Sa!-
dan, gürültüler)

DAH"L"YE VEK"L" NÂMIK GED"K (Devamla) —- Dinleyin bakayım, bu 6/7 
Eylül hâdiselerinden de ehemmiyetlidir, dinleyin bakayım.

Gelelim Gazianteb hâdisesine. (Sa!dan, Mersin hâdisesinden bahset, sesleri) 
Mersin’de o hâdiseyi yapanlar adliyeye teslim edilmi$lerdir, cezalarını çekecekler-
dir. (Sa!dan, gürültüler)

Sevgili arkada$larım; gelelim Gazianteb hâdisesine. Halk Partililerin güya $u 
veya bu sebeple tahrik edilmi$ olmaları münasebetiyle oradaki küçücük bir zümre-
nin bir kararı... (Sa!dan, "iddetli gürültüler).

RE"S — Çok rica ederim arkada$lar; yerinize oturun. Bu $ekilde müzakereye 
devam etmenin imkânı yoktur. Çok rica ederim.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Burada, $u sıralarda otu-
ran arkada$ların hakikatleri, bir Hükümet adamının a%zından resmî bir a%ız olarak, 
benim a%zımdan dinlemeleri lâzımdır. Arkada$lar, bu mesele her $eyden evvel bir 
memleket meselesidir.



“Gazianteb’de Cumhuriyet Bayramından evvel, seçimlerden sonra, Demokrat 
Partinin o bölgede seçimi kazandı%ı haberi yayılıyor; bu tesebbüt ediyor, tahakkuk 
ediyor. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Gazianteb’dedir. Ga-
zianteb Demokrat Parti binası önüne Cumhuriyet Halk Partililer toplu halde geli-
yorlar. Da%ıtılması için te$ebbüse geçiliyor. Bu sırada Demokrat Partililerden biri 
Cumhuriyet Halk Partililerin filâmalarının tahtasını kırıyor.. Orada bir çatı$ma olu-
yor, zabıta müdahale ediyor, !$ adliyeye intikal ediyor, Demokrat Partili tevkif edi-
lip hapisaneye gönderiliyor. O Demokrat Partili suçlu. Böyle bir hareket vâki. Zabı-
ta ve adliye vazifesini yapmı$. Kendisi tevkif ediliyor. Haklı veya haksız. Dâvasını 
kendisi takibeder. #imdi ne oluyor? 29 Te$rinievvel Bayramından bir gece evvel, 
bu Demokrat Partilinin güya hapisaneden tahliye edilmekte oldu%u haberi i$ae 
ediliyor. Ve 3-5 bin Cumhuriyet Halk Partili, bayrakları, a%ızlarında naraları gece 
yarısı hapisane istikametinde yürüyü$e geçiyor. Zabıta elbette müdahale ediyor ve 
oradaki binba$ı ihtar ediyor: “#u bölgeye kadar gelirseniz zor kullanmak mecburi-
yetinde kalaca%ım.” Emniyet Müdürü bu toplulu%a kanun hükümlerini hatırlatıyor, 
da%ılmalarını emrediyor, da%ılıyorlar. Gerçi 3 - 5 bin ki$i hepsi. Ama bu alelade bir 
hareket de%ildir. Hapisaneye hücum, kanım hükmüne taarruz ve tecavüz.

Ertesi günü Cumhuriyet Bayramı Bütün Gazianteb’liler bugüne hazırlanmı$-
lar. Bütün halk, çoluk, çocuk merasim sahasında yerlerini alıyorlar. Ancak, vali C. 
H. Partisi ve bütün di%er partilerin, emniyet ve asayi$ noktasından, .resmen mera-
sime katılmalarına müsaade etmiyor. Buna ra%men Halk Partililer evvelâ il binala-
rının önünde toplanıyorlar ve topluca âbideye çelenk koymak bahanesiyle yürüyü$e 
geçiyorlar. Orada kalmıyorlar, kendilerine, bu merasime katılmalarının mümkün 
olmıyaca%ı mahallî idare âmiri tarafından bildirilmi$ olmasına ra%men, bunu din-
lemiyorlar ve biz de katılaca%ız diyorlar. Bir an geliyor, zabıta 1 müdahale etmek 
mecburiyetinde kalıyor, öyle bir an geliyor ki, asker geçit resmine ba$lıyacak, ço-
cuklar geçiyor; öbür taraftan bu kitle ba%ıra ça%ıra bu sahaya geliyor. Bu iki kitle 
kar$ıla$acaklar. Bundan evvel parti önünde yapılan toplantı sırasında adayları da 
dâhil olmak üzere beraber ba%ırıyorlar. “Böyle hükümet istemeyiz. Biz Rus idaresi-
ni isteriz.” (Sa!dan "iddetli ve devamlı gürültüler) Bu cihet Adliyece tesbit edilmi$tir. 
Buradan bayram yerine geliyorlar. Bunlara zabıta müdahale ediyor. Ve bir kısmını 
da%ıtıyor. Nihayet merasimin bulundu%u yerdeler. Merasimin bozulmaması için 
bunlar mekteplilerin gerisine sevk ediliyorlar. Burada toplanan halk 35-40 bin ki$i. 
Bu kitlenin da%ıtılması kolay de%il. Bu bir millî bayram günü. Hani bir nizam kanu-
numuz vardır, üstünde çok durdular; çok itiraz ettilerdi. Ve hattâ seçim beyanna-
melerinde yahut vaitlerinde yazılıdır; iktidara gelirlerse kaldıracaklardı. Toplantı ve 
Gösteri Yürüyü$leri Kanunu. Bayram münasebetiyle bu kanunun tatbik edilmedi%i 
bir gün içinde oluyor bu, arkada$lar.

O esnada bunlar geriye do%ru alınmı$lar. Merasim bitiyor. Fakat bu arada po-
lisle iti$meler kakı$malar oluyor. Merasim bittikten sonra vali makamına geliyor.

Hani fevri bir hareket olsa, kendili%inden da%ılacaklar. Hayır; bunlar üçe bölü-
nüyorlar. Birisi belediyeye, birisi hükümete, birisi partiye. Bunun evvelden tasar-
lanmı$ bir kararın tatbiki oldu%u a$ikâr. (Soldan bravo sesleri, alkı"lar)



Belediyeye gidenler ne yapıyor. Dinleyin; dinleyin. Gazianteb üstüne bu kah-
raman $ehir üstüne jet tayyareleri gönderildi diye buradan zârı zârı ba%ıran !nönü, 
dinlesin. Bunlar kahramanlı%ı dillere destan olan ve senelerce Fransızlara kar$ı ko-
yan ve gö%sünü istilâya siper eden ve Türk kahramanlı%ının sembolü olan bu $ehrin 
belediye binası üzerindeki Türk Bayra%ını bu nümayi$çiler indiriyor ve Halk Partisi 
bayra%ını çekiyorlar. (Sa!dan sıra kapaklarına vurmalar ve "iddetli gürültüler)

KEMAL" BAYAZ"T (Mara!) — Reis Bey Millî Savunma Bakanını dinlemenizi 
isterim. Nümayi$çi lâfını Vekil geri alsın.

ENVER KAYA ("stanbul) —Eksik konu$uyor, daha var.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — !$inize gelmedi de%il mi?

RE"S — Rica ederim, yerlerinize oturun.

Dahiliye Vekili Gazianteb hâdiselerinden bahsediyor.

DAH"L"YE VEKlL" NAMIK GED"K (Devamla) -— Gazianteb’deki Halk Par-
tili nümayi$çiler ellerinde Halk Partisi bayrakları (Sa!dan gürültüler)

RE"S — Dahiliye Vekili Gazianteb hâdiselerini tavzihan beyan ediyor, müsaa-
de buyurun.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi 
taraftarları.. (Sa!dan, gürültüler, sıra kapaklan, kar"ılıklı yuhalar) Sırrı Atalay, senin 
de valiye çekti%in bir telgraftan bahsedece%im. Camlar kırılıyor, tabancalar atılıyor, 
bir vazifeli komiser vazife esnasında $ehid oluyor. (Sa!dan, gürültüler)

RE"S — Kürsüden yapılan tavzihi kabul etmez misiniz? Rica ederim müsaade 
buyurun devam etsinler (Sa!dan, sözünü geri alsın, sesleri)

Efendim, tavzihan beyan etti i$itmediniz mi? Oturun arkada$lar, Oturun rica 
ederim (Sa!dan, soldan gürültüler, lâf atmalar)

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Meseleye Hükümet vazi-
yedediyor. (Sa!dan, geri alsın sesleri, gürültüler, masa kapaklarına vurmalar)

RE"S — Arkada$lar, sakin olun. Namık Bey müsaade buyurun ben izah ede-
yim. (Sa!dan, gürültüler) Bırakın vazifemizi yapalım yahu. Bir kısmınız gürültü 
yapıyor, bir kısmınız tavzih edilen beyanları semi itibare almıyorsunuz.. (Sa!dan, 
sözünü geri almadı sesleri)

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Ben Gaziahteb’de nümayi$ 
yapan Halk Partililerden bahsediyorum.

RE"S — Arkada$lar çok rica ederim, Dahiliye Vekili tavzih ediyor. Gaziantep’de 
nümayi$ yapan Halik Partililerden bahsediyorum, diyorlar. Bunun da tavzihi olur 
mu? (Sa!dan, "iddetli gürültüler)

RECEP DENG"N (Ankara) — Reis Bey, bizi mi kastediyor, bizi kastediyorlar-
sa tavzih etsinler. (Sa!dan, "iddetli gürültüler)



DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Sizi kasdetmiyorum. Hü-
kümet i$e zabıta kuvvetleri ile müdahale ediyor. Bu derece geni$ bir hareket kar$ı-
sında mahallî garnizondan talebedilen askerî kuvvetler geliyor, hâdise bu suretle 
yatı$tırılmı$ oluyor. Ondan sonra i$ mahkemeye intikal ediyor. Bu hâdise, demin 
arz etti%im $ekilde cereyan ediyor. On binlerce ki$i tarafından gerek resmî ve gerek-
se gayri-resmî binalara ta$ atılan, bir vazifeli zabıta memurunun ölümü ile netice-
lenen böyle bir nümayi$ hâdisesi kar$ısında elbette Hükümetin titizlikle üzerinde 
durması lâzımgelir. (Riyaset makamına Reisvekili Agâh Erozan geldi)

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Hâdise bir hudut 
vilâyetimizde cereyan ediyor, kar$ımızdakiler dostlarımız de%ildir. Hükümet has-
sasiyetle ve isabetle her tedbiri her $eye kar$ı almakla mükelleftir. (Soldan, bravo 
sesleri, alkı"lar) Ne olmu$? Üç, be$ jet uça%ı gitmi$ ve dönmü$. (Sa!dan, gürültüler) 
Fakat !nönü konu$urken silâhtan ve saireden bahsediyordu. Biz bunları açıklama-
dan evvel memlekette yayılmak istenen haber $u idi: Gazianteb’de yüzlerce, binler-
ce vatanda$ öldürülmü$, tayyareler bombardıman etmi$ler.

#imdi muhterem arkada$larım; !stanbul’dan bahsettiler. !stanbul seçimlerinde 
bazı sandıkları ele almak suretiyle burada birtakım rakamlar okudular. Radyodan 
$ikâyet ettiler, icabeden cevabı arkada$ım verdi. (Soldan, “fazlasiyle”, sa!dan “vere-
medi” sesleri)

Bu arada ben benimle alâkalı meseleler üzerinde duruyorum. !stanbul meselesi 
çok derindir ve geni$ bir tahkikat mevzuudur. Bu tahkikatı bütün bir memleket bü-
yük bir merakla beklemektedir ve neticelerine intizar etmektedir. (Soldan, alkı"lar)

RE"S — Vekil Bey müsaade buyurunuz. Muhterem arkada$lar, Mecliste ko-
nu$mak ve hatibin sözünü kesmek Dahilî Nizamnamemizin muayyen hükümlerine 
ba%lıdır. Bu itibarla hiçbir mebus arkada$ımız hatibin sözüne müdahale edemez. 
Bu gibi hareketler Dahilî Nizamname gere%ince ihtarı muciptir.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — !stanbul seçimlerinden 
bahsettiler. Bu münasebetle gazetelerde bana ait beyanat ve mukabil ba$ka bir be-
yanat çıktı. Bunların ihtiva etti%i hususlar henüz daha açıklanmadı. Yarın açıklana-
cak. Biz bunu Yüksek Meclise müracaat vâki oldu%u takdirde idareye tereddübeden 
vazife olarak veya adliyenin emri oldu%u zaman tevdi edece%iz. Bunlardan telâ$ et-
mesinler.. Fakat belli ki ediyorlar. Yalnız $imdiden söyliyeyim ki, ben geçen devrede 
burada muhalefet saflarında bulunan bir arkada$ımın bir mü$tekinin müdafaası 
sadedinde burada vâki beyanatı üzerine kendisine yerimden “aman dikkatli konu$, 
sana bir sürprizim var demi$tim, ısrarı üzerine de o sürprizi açıklamı$tım. #imdi de 
aynı cümleleri onlara tekrar ediyorum: Dikkatli olsunlar, !stanbul seçimleri için ta-
mamen hakikate uygun kendilerine mühim sürprizlerim olacaktır. (Soldan, alkı"lar) 
(Sa!dan, gürültüler)

RE"S — Ali Yeniaras daima müdahale ediyorsunuz, size birinci ihtarı veriyo-
rum.



SIRRI ATALAY (Kars) — Soldan müdahale edenlere neden ses çıkarmıyor-
sunuz’?

RE"S — Riyaset sa%ı da, solu da görmektedir. Sırrı Bey, Riyasete müdahale 
ederseniz hakkımızda nizamnameyi tatbik edece%im.

SIRRI ATALAY (Kars) — Suçu olmadan bir mebusu tecziye edemezsin.

RE"S — Sırrı Atalay Bey, zatıâlinize birinci ihtarı yapıyorum. Buyurun, efen-
dim.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Bu seçimlerin yalnız 
!stanbul’da de%il, bütün memlekette seçim önü, seçim içi ve seçim sonrası hâdiseleri 
olarak inceden inceye tetkik edilmesiyle kar$ı kar$ıya kalaca%ımız birtakım haki-
katler vardır. Bu hakikatler memleket umumi efkârına oldu%u gibi intikal ettirile-
cektir.

Biz daha 1950, yani mutlak irade-i millî ile seçilmi$ oldu%umuz günlerin he-
men akabinde bu memlekette muhalefet tarafından yapılan propaganda; bunların 
malzeme ve cihazlarını burada teker teker saymak istersek, Kore ba$ta olmak üzere 
bunların hesabının altından kalkmaları mü$küldür arkada$lar.

#imdi !stanbul’da bir ilce seçim kurulunda bir hâdise cereyan ediyor. !lce seçim 
kurulunda cereyan eden bu hâdise, oraya bir kısım halk partililerin ba$ında, birçok 
arkada$ların mazide acı hâtıralarla tanıdı%ı Ahmet Demir oldu%u hâlde gidiyorlar. 
Ahmet Demir ve beraberinde kilerin listesi yarın adliyeye, yarın Heyeti Celilenize, 
yarın büyük Türk efkârına elbette aksettirileeektir. Bu listeden bugün burada bah-
setmek istemiyorum, esasen kendilerinin de malumudur. Kendi aralarından seçtik-
leri tahkikat heyetini göndermek suretiyle meseleyi tahkik ettiler, öyle zannediyo-
rum, ki, vardıkları netice kendilerinin lehine olmadı. Bu neticeye intizar ediyoruz, 
bu hususta $imdilik ba$ka bir $ey söylemiyece%im. Bunun dı$ında bütün memleket-
te en az bir seneden beri kullanılan propagandalar, hakikaten hepimizi üzecek va-
sıfta olmu$tur. Haysiyet ve $erefle memlekette vazife gören, gecesini, gündüzünü 
memlekete hizmete hasrü tahsis eden insanlar evlerini, yuvalarının dı$ında ve va-
zife ba$ındaki hayatlarını, kendilerinin haysiyet ve $ereflerini hiçe sayan birtakım 
siyaset vampirlerinden muztarip geçirdiler. Bunlar, yarının gençlerine aynen dev-
retmeye çalı$tı%ımız kıymetleri alenen tahribetmeye çalı$tılar. Bunların çe$itlerini 
tahkik heyeti raporları geldi%i zaman görece%iz, hepimiz insan olarak bunlardan 
nefret edece%iz.

#imdi muhterem arkada$larım; bu hakikatlere burada i$aret ettikten son-
ra, !nönü’nün sözlerine gelelim. Bunlar hakikaten $ayanı teessüftür, bunu bura-
da memleketin müstakbel huzuru ve emniyeti bakımından tesbit etmek icabeder. 
(Sa!dan, Allah Allah, sesleri)

!nönü diyor ki, $unlar $unlar olmadı%ı takdirde arkası i%ti$a$ olur. Arkada$lar, 
bunun ta$ıdı%ı mânayı elbette anlıyorsunuz. Bu çok vahim bir tehdit, bunun bura-
da böylece tesbit olunmasının elbette kıymeti vardır. !$te biz, bu zihniyetle müca-



dele ediyoruz. Tek $ef, tek insan zihniyetiyle mücadele ediyoruz. (Soldan, "iddetli al-
kı"lar) Biz, bu memlekete iktidar olarak bir meltem gibi geldik. Karayel gibi gelmek 
istiyenleri bu millet iktidara getirmemekte haklıdır, arkada$lar. (Soldan, alkı"lar).

KEMAL" BAYAZ"T (Mara!) — Dü$mez kalkmaz bir Allah.

DAH"L"YE VEK"L" NAMIK GED"K (Devamla) — Biz vazifemizi yapıyoruz. 
Burada ifade edilmi$, zapta geçmi$ olan hususlar bugüne kadar ayakta tuttu%umuz 
teyakkuzu bir kat daha artırmak icab etti%ini bize telkin ediyor. Burada gizli komü-
nistlik mevzuunda, Hükümeti güya bununla itham eden çapra$ık sözler sarf edildi. 
Yeti$ti%i müessesede talebeler bunu belki anlamazlar; parlâmentoya yeni gelmi$-
lerdir. Bakınız $uraya, af edersiniz üzülerek ifade edece%in, $u sıralarda oturanlara, 
bunu pek yutmazlar. Onlar kararlı insanlardır, 1957 seçimlerinin ate$ çemberinden 
geçmi$ gelmi$ insanlardır. (Soldan, bravo, sesleri alkı"lar)

Baskıdan bahsediyorlar. Ne baskısı? Hangi baskı? !dare baskısı diyorlar. Siz 
yaptınız baskıyı. (Soldan, alkı"lar) Bu milletin, Devletle, Hükümetle hizmet esası 
üzerine akit yapmı$ olan memurlarının en küçü%ünden en büyü%üne varıncaya ka-
dar siz tehdidettiniz. (Soldan, alkı"lar)

Valilere çekilen telgraflar, bu çekilen telgrafların a%ırlı%ı o kadar büyüktür ki, 
telgraf telleri ta$ıyamamı$tır, inhina peyda etmi$tin Telgrafı çeken Sırrı Atalay, bu 
cevabı veren Kars Valisi de. Daha evvel de kaymakamlara tehdit telgrafları çekiyor.. 
Valiler tehdit altında, memurlar tehdit altında ve halk tehdit altında. (Sa!dan, öyle-
mi? Bravo, sesleri) Bir psikoz yarattılar bu memlekette; Pa$a geldi seçimlerden evvel, 
!stanbul’a, irade-i milliye kendi yedinde tecelli etmi$çesine, halk kararını vermi$tir, 
Demokratları ala$a%ı ediyor dedi. Bunun bir maksadı vardı elbette. Psikolojik bir 
taktik, seçimleri kazanmak için kullanılan bu sözlerin tesirlerinden az çok istifade 
ettiler. Ama müsaade etsinler, sözümü sununla ikmal edip inece%im.

1950 senesinde bu millet bizi seçip iktidara getirdi%i zaman, ilk günlerden beri 
çıktılar, dediler ki; millet Demokrat Partiyi iktidara getirmekle nadim olmu$tur,

Arkada$lardan rica ediyorum; seçimler sırasındaki i$lerin hesapları bilâhare 
görülür; 170 ki$i olarak seçilip geldikleri bu yerde milletimizi kendilerine yakı$ır 
bir $ekilde, büyük dâvaların sahibi olarak müdafaa etmek hususunda bize güzel ör-
nekler versinler ve 170 ki$i seçmi$ oldu%undan dolayı nedamet hissini milletin vic-
danında hissettirmesinler, telkin etmesinler. (Soldan, bravo sesleri, "iddetli alkı"lar)

SIRRI ATALAY (Kars) — Bana sata$ma oldu söz istiyorum.

RE"S — Müsaade buyurun. Riyaset sata$ma iddiasına i$tirak etmemektedir.

SIRRI ATALAY (Kars) — Sata$ma vardır.

RE"S — Efendim, arkada$ımızın sata$ma oldu%u hakkındaki iddialarına Ri-
yaset Dahilî Nizamnamenin 95’nci maddesinin 2’nci fıkrası mucibince i$tirak et-
memektedir. Arkada$ımız ısrar ediyor. Son fıkra mucibince reyinize arz edece%im. 
Sata$mayı kabul edenler.. Etmiyenler.. Sata$ma kabul edilmemi$tir, bu itibarla söz 
vermiyorum, efendim.



Suphi Baykam.

SUPH" BAYKAM (Adana) — Aziz ve muhterem milletvekilleri, (Soldan oo ses-
leri) Be%enemediniz mi beyefendi? Müsaade buyurun. Huzurunuza çıkarken bam-
ba$ka bir haleti ruhiye içinde olmayı $ahsan çok arzuluyordum. Ama $artlar o $ekil-
de geli$ti ki, bizleri memnun bırakan ve huzurunuzda bazı açıklamalar yapmamıza 
fırsat veren Demokrat Partili arkada$lara te$ekkür etmekle sözlerime ba$lıyorum.

Muhterem arkada$larım, Grupumuz adına konu$an muhterem arkada$ımız 
Turhan Feyzio%lu’nun, gizli, komünizmle ilgili sözleri üzerinde hassasiyetle dur-
dunuz. Bu elbette her Türk’ün üzerinde hassasiyetle duraca%ı bir mevzudur. Ama 
arkada$ımızın sözünde ne $ahıslarınıza, ne Grupunuza ve ne de Hükümete böyle 
bir isnat mevcut de%ildi. (Soldan, program hakkında konu" sesleri)

Program hakkında konu$aca%ım. Ancak söz buraya gelmi$ken ben de bu prog-
ramda yer almı$ olan gizli, komünistlikten ba$lamak arzusundayım.

Muhterem arkada$lar, Sayın Ba$bakan Adana’da 30 bin ki$i huzurunda ertesi 
günkü gazetelerde ne$redilmi$tir, huzurunuzda arz edebilirim, $u sözleri söylemi$-
tir’; “Vatanda$lar dikkat ediniz, Halk Partisinin çalı$malarına göz kulak olunuz.” 
bununla sözlerini bitirmiyor Menderes. !lâve ediyor. “Moskova radyosu” “Her gün, 
seçimlerde reylerinizi Cumhuriyet Halk Partisine veriniz” diyor. Bunlar 30 bin ki-
$inin önünde söylenmi$tir. Radyo gazetesini, Zafer gazetesini ele alınız. Her gün, 
komünist metotları ile çalı$ıyorlar diye huzurumuza tomar tomar ithamlarla çıkı-
yorsunuz. Seslenmiyoruz.

Sayın Meclis Reisi Refik Koraltan Adana’da ve Mersin’de ve daha birkaç yerde 
kürsüde, (Vesikaları önümde bulunuyor) Türk bayra%ını kürsüde eline alıyor ve diyor 
ki “muhterem vatanda$lar; bu bayra%ı Cumhuriyet Halk Partililer yere dü$ürmek is-
tiyorlar” Sarılıyor ve a%lıyarak “arkada$lar; koruyun Türk bayra%ım” diyor. (Soldan, 
“do!ru, do!ru” sesleri) (Sa!dan gürültüler).

Muhterem arkada$lar; huzurunuza bu meseleleri getirirken üzerinde durmak 
istedi%imiz nokta; iktidar partisine mensubolmak, di%er partilerdeki arkada$lara, 
bühtanda bulunmak, iftira etmek için bir hak verdirmez, arkada$lar. (Soldan, ken-
dinize söyleyin sesleri).

Sizlere, $u kadarını ifade edeyim ki; C.H. Partisi, her $eyden evvel bu memleke-
tin vatansever insanımdan müte$ekkil, dü$manı bu topraklardan kovmu$ insanla-
rın kurdu%u, (Soldan, Oooo sesleri)

ENVER KAYA ("stanbul) — Halk Partisi de%il Türk milleti kovmu$tur.

SUPH" BAYKAM (Devamla) — Birçok arkada$larınız o partide iken... (Sol-
dan, gürültüler)

RE"S — Müsaade buyurun efendim.

Muhterem arkada$lar, lütfen Riyasetin vazife yapmasına imkân veriniz. Hatibi 
ben kelime tasarrufu içinde takibetmekteyim.



Subhi Bey, zatıâlinizin bu program tenkidinde, beyanlarınızda tahrikkâr ifade-
ler mevcuttur. Bu $ekilde konu$ma müzakerenin seyri üzerinde müspet tesir icra 
etmemektedir. Zatâlinizi (nizamname madde 92) sadede ve tamamiyle program 
üzerimde konu$maya davet ediyorum. Buyurun beyefendi.

SUPH" BAYKAM (Devamla) — Muhterem arkada$lar, bu kürsüden Cumhu-
riyet Halk Partisine kar$ı, biraz evvel Dahiliye Vekili Gedik’in ifade etti%i gibi, bir-
çok ithamlar yapılırsa ve bize bu ithamlara kar$ı cevap verme hakiki tanımazsanız 
ve buna rıza göstermezseniz durumu sizlere nasıl açıklarız? Biraz evvel temas edil-
mi$ olan meselelere benim de temas etmem ve gerekli açıklamalarda bulunmam 
hakkımdır. Unutmayın ki biz burada milletin kabir ekseri yetiyle ve onların rey-
leriyle huzurunuzda bulunuyoruz. Bu bakımdan müsaade edin ve dinleyin. #imdi 
Gazianteb hâdiseleri hakkında burada yapılmı$ olan beyanlara kar$ı biz de adliyeye 
intikal etmemi$ hususları açıklıyalım. Bütün Grupumuza “nümayi$çiler” ithamın-
da bulunuldu. Gazianteb Valisinin sözlerini ba$ka türlü ifade ettiler. Bizim de eli-
mizde vesikalar var.

Muhterem arkada$lar, Anteb Abidesine çelenk konduktan sonra resmi geçit 
için toplanmı$ olan Halk Partililere Vali, burada söylemekten utandı%ım sözler sarf 
etmi$, itfaiye vasıtasiyle üzerlerine su sıktırmı$ ve polise göz ya$artıcı bombalar at-
tırmı$tır. (Soldan, gürültüler) Arkada$lar, söyledi%inizi dinledim, lütfen siz de beni 
dinleyiniz.. Arkasından birçok meseleler bu $ekilde zincirleme gittikten sonra hal-
kın, orada kim oldu%u belli olmıyan, bayram günü oraya gelmi$ olan halkın galeya-
na gelmesine sebeboluyor. (Soldan, bayrak sesleri) Demokrat Parti binasından ate$ 
edilmi$, halk ate$ etmemi$tir. Ate$ neticesinde üç ki$i ölmü$tür.

Arkada$lar, hâdise cereyan ederken Cumhuriyet gazetesi muhabiri tarafından 
resim çekilmi$tir. Bunu biliyoruz. (Soldan, bayrak sesleri)

RE"S — Hatibin sözünü kesmeyin, efendim.

SUPH" BAYKAM (Devamla) — Evet, onu arz ediyorum. On üç ya$ında bir 
çocuk belediye binasına çıkıyor, Türk Bayra%ını !ndirmiyor, yanına Halk Partisinin 
bayra%ını çekiyor. !n seni vururum diyen bir komisere “Vur a%abey., bu yolda öle-
yim” diyor. (Soldan, gürültüler) Meseleyi huzurunuza getirirken kalb emniyeti içinde 
konu$uyoruz. Ve sizlere diyoruz ki, vesikalar konu$acaksa, bizim de konu$turacak 
vesikalarımız var, biz de konu$turaca%ız. E%er bu memlekette millî iradenin tecelli 
etmesine mâni olan, serbest bir seçimle i$ ba$ına gelecek insanların tâyininde bazı 
haksızlıklar meydana gelmi$ olmasından bir $ikâyetçi varsa o da biziz. (Soldan, ooo 
sesleri) (Sa!dan, bravo sesleri)

Di%er taraftan Mersin hâdisesine temas ettiler.

Arkada$lar, üzerinde bir çakısı dahi bulunmıyan bir Halik Partili bayram günü 
anası ile karısı ile beraber dola$ırken Demokrat Partinin ileri gelen biri tarafından 
tecavüze u%ramı$, öldürülmü$ ve arkasından hamile karısı da çocu%unu dü$ürmü$-
tür. Bu hâdiseler vesikalarla sabittir.



RE"S — Suphi Bey, Dahiliye Vekili vâki olan bir sata$maya cevap verdi. 
Zatıâliniz söz sıranızda program üzerinde konu$mak üzere söz almı$ bulunuyorsu-
nuz. Binaenaleyh, bu $ekilde konu$manıza imkân yoktur.

SUPH" BAYKAM (Devamla) — Parti bana, bu vazifeyi verdi.

RE"S — Partiniz size vazife vermi$ olabilir. Fakat bu kürsüde konu$ma, Dahilî 
Nizamname hükümlerine göre yapılır.

SUPH" BAYKAM (Devamla) — Muhterem arkada$lar, yine bu kürsüde $ahsı 
adına konu$mu$ olan ve sözü kesilmemi$ bulunan arkada$larımızın ifadelerine te-
mas ederek ben de konu$uyorum.

Arkada$lar, ihtilâl metotları ile çalı$tı%ımızı söylediler. Polis tehditleri ile kar-
$ımıza çıktılar, mânevi tedhi$ ve asayi$ gibi ve buna benzer birtakım kelimeler kul-
landılar. #u kadarına i$aret etmek isterim ki; biz anamızın ak sütü gibi helâl reylerle 
geldik, hiç kimseden korkumuz yoktur. Millî iradenin tecellisi için çalı$aca%ız. En 
ufak bir endi$emiz dahi yoktur.

#imdi programla ilgili konu$malara geçiyorum.

Muhterem arkada$lar, 34 gün önce Meclisin önü zabıta kuvvetleri ve Jandar-
ma tarafından sarılmı$, Cebeci sırtlarına tanklar yerle$tirilmi$, makinalı kıtalar ha-
zır halde yeni Meclis çalı$malarına ba$larken,... (Soldan, gürültüler, bunun programla 
alâkası ne sesleri)

SUPH" BAYKAM (Devamla) — Müsaade buyurun.. Programla alâkalıdır. 
!zah edeyim.

RE"S — Arkada$lar, çok rica ederim; müzakerelerin selâmeti seyrini takip ve 
onu devam ettirmek Riyasete ait bir vazifedir.

Arkada$ımıza iki defa ihtar yapmama ra%men sadet dı$ı konu$malarına devam 
etmekte ısrar etmi$tir. Dahilî Nizamnamenin 92’nci maddesine göre kendisinin bu 
mevzuda ve bu !nikat için söz söylemekten memnuiyeti hususunu reylerinize arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi$tir.

SUPH" BAYKAM (Adana) — Burada ekseriyet sizdedir, her istedi%iniz kararı 
alabilirsiniz.

RE"S — Arkada$lar, Riyasetin bir mâruzâtı var. Her hatip bu kürsüden Dahilî 
Nizamname hükümlerine uygun $ekilde konu$maya mecburdur, lisan nezahetine 
dikkat edilmesini bilhassa rica ederim.

Hikmet Bayur; buyurun.

H"KMET BAYUR (Manisa) — Sayın arkada$larım, müsaade ederseniz prog-
ram meselesine gelelim:

Bu program takdir edilmeye de%er iki hususu bir arada yürütmek istiyor: Birisi, 
memleketin kalkınmasına devam etmek ve bunu âzami süratte ilerletmek; ötekisi 
de halkın bu kalkınma programından dolayı çekti%i sıkıntıları azaltmak ve refa-
hını artırmaktır. Bu iki hususun bir arada görülmesi son derece takdire $ayandır. 



Hepiniz dı$arı ile temastasınız. Birçok muhalifler dı$arda eski zihniyetlerini de%i$-
tirmi$ler ve Hükümeti be%enmeye ba$lamı$lardır, “Bu böyle devam ederse, onlarla 
candan beraberiz.” demektedirler. Bugün bu patırdıyı yapanlar kendilerine oy ver-
mi$ olanlarla temas etseler nasıl bir de%i$iklik oldu%unu görürler. !htikâr var diye 
bar bar ba%ıranlar bugün muhtekir cezalandırılıyor diye ba%ırmaktadırlar ve Halk 
Partisi Ba$kanı öyle konu$mu$tur. Ya muhtekiri koruyaca%ız, ya halkı. Birine ses 
çıkarma, öbürüne ba%ır, bu, nasıl olur? Bugünkü mücadelenin esası $udur: Mem-
lekette çalı$mak istiyen bir parti iktidardadır. Atatürk öldükten sonra 5 sava$ ve 7 
barı$ yılında memlekete bir çivi çakmıyan bir iktidar mı i$ ba$ına gelecektir? Geç-
mi$ iktidar tecrübe edilmi$tir. Bunlar tekrar iktidara gelmek isterlerse millet bunu 
ister mi? Bu itibarla Demokrat Partinin aldı%ı oylar gayet samimî ve ciddî olarak 
verilmi$tir. Türk milleti eski uyu$uklu%u tekrar kabul etmez, edemez.

#imdi arkada$lar, memleketin mânevi huzuru meselesini ele alırsak Halk Par-
tisinin a$ırı ve $iddetli politikası hepimizin hâtırasındadır. Seçimden evvel resmî 
gazeteleri sayılan Ulus gazetesinde öyle yazılara rasladık ki, “Demokrat Parti dü$-
manla birdir. Yunan’ı nasıl yendikse seçimlerde onu da yenece%iz” gibi lâflar vardı.

Ondan sonra bütün vilâyetlerin seçimine itiraz. Arada 50 bin 70 bin, 100 bin 
fark olan vilâyetlerde ki seçimlere de itiraz. Bunun samimiyet neresinde? (Soldan, 
bravo, sesleri)

HAMZA ERO%LU (Adana) — Reis Bey, usul hakkında söz istiyorum Çok. rica 
ederim.

RE"S — Hatip sözünü bitirsin. Size usul hakkında söz verece%im.
H"KMET BAYUR (Devamla) — Arkada$lar, bize bu programı getirmi$ olan 

hükümeti, bu gibi çarelerle, bu gibi vasıtalarla, hücumlarla devirmek için çalı$ıyor-
lar. Bir hükümetin devrilmesi için önce yıpranmı$ olması lâzımdır. Birçok arka-
da$lar hukuki mütalâa, $unu, bunu serd ediyorlar; bir de siyasi görü$ vardır. Böyle 
hücumlarla, yıpranmı$ bir hükümet olursa devrilir. Halbuki Demokrat Parti Hükü-
metinin yedi yıllık icraatı, eserleri vardır. Ne kadar olsa onu sevmiyenler dahi için-
den minnettardırlar. Çünkü onun kurdu%u eserlerden faydalanıyorlar, Demokrat 
Partili olsun, Halk Partili olsun, bütün vatanda$lar bu eserlerden istifade ediyorlar. 
Bu bakımdan herkes onu takdir etmekte ve i$ ba$ına gelmesini istemektedir. Aksi-
ne ba%ıranlar, ça%ıranlar bu hücumlarla Hükümeti dü$üreceklerini zannediyorlar-
sa aldanıyorlar. Yıpranmamı$ bir Hükümet oldu%u için çarpı$malarda muhalefetin 
ezilece%inden $üpheleri olmasın. (Soldan, alkı"lar)

NÜV"T YETK"N (Malatya) —#ükranını eda ediyor.
H"KMET BAYUR (Devamla) — Kendilerine yapılacak tavsiye, mâkul bir mu-

halefetin, her hangi bir memleketteki normal muhalefetin yaptıklarını yapmaktır. 
Yoksa böyle patırtı çıkarmak, ba%ırıp ça%ırmak v. s. a$ırı solcuların (Sa!dan, “Bu 
sözü geri alsın”, sesleri), (“%zah etsin sözünü”, sesleri, gürültüler) !ngiltere’de, Fransa’da 
v.s. falan...

RE"S — Hikmet Bayur Beyefendi, lütfen tavzih buyurunuz, sözünüzü. (Sa!-
dan, “sözünü geri al”, sesleri)



H"KMET BAYUR (Devamla) — !ngiltere’de muhalefet partisi bu $ekilde mu-
halefet yapmaz, mâkul olarak söz söyler, cevabını alır. Fransa’da da öyledir. (Sa!-
dan, gürültüler)

RE"S — Sözünüzü açıklayın, efendim.

EM"N SOYSAL (Mara!) — Ne biz söyliyelim, ne de siz söyleyin, iki taraf da 
söylemesin.

H"KMET BAYUR (Devamla) — Fransa’da mâkul muhalifler bunu yapmaz. 
A$ırı solcular yapar. (Sa!dan, "iddetli gürültüler) Bunlar vakıadır. (Sa!dan, “reddede-
riz”, sesleri) Bunlar her yerde yapılmaktadır. Mâkul muhalifler bunu yapmaz. Size’ 
tavsiyem bunu yapmamaktır. Böyle devam ederseniz ne olaca%ı kestirilemez. (Sa!-
dan, "iddetli gürültüler)

RE"S — Hatip tarafından solculuk izafe edilmi$ de%ildir.

H"KMET BAYUR (Devamla) — Amerika ve Avrupa gazetelerini takibeden-
ler bunun böyle oldu%unu bilirler. Sizler bu gazeteleri takibetmiyorsunuz. (Sa!dan, 
“Reis Bey, sözünü geri alsın”, sesleri)

RE"S — Hatibe müdahale ettim, tavzih etti. Kelâmda mânayı hakiki ne ise 
hükmü buna göre vermek iktiza eder. Riyaset olarak bu tavzihten sonra muhalefete 
bir sata$ma, hakaret olmadı%ı derkârdır, bu itibarla müzakereye devam ediyoruz.

H"KMET BAYUR (Devamla) — Arkada$lar, memleketimiz Cumhuriyet ku-
rulalıdan beri inkılâp halindedir. Sosyal inkılâp, ekonomik inkılâp ve saire devam 
etmektedir. !nkılâbın kendine mahsus kaidesi ve hukuku vardır. Kar$ıya geçip de 
mütemadiyen çelme takmaları ile sata$ma ile onu yolundan alıkoymak olmaz, yok-
sa buna kar$ı tedbirler alınır. Muhalefetteki arkada$lardan rica ediyorum, iktidarı 
bu gibi tedbirler alma zaruretinde bırakmamalıdır. Bırakılırsa olmaz, kimsenin le-
hinde olmaz. !$i buralara kadar götürmesinler, oraya kadar gitmesinler. Siz zanne-
diyor musunuz ki, bunu iktidar da ister. Hayır.

AVN" DO%AN (Ankara) — Sana mı dü$tü? !$ bu kadar a$a%ıya mı indi? Hik-
met Bayur’un a%zına mı dü$tü?

H"KMET BAYUR (Devamla) — Böyle zamanlarda iktidar kar$ısına çıkan en-
geli yıkmak ister. Bu program evvelden beri istedi%imiz $eyleri va’dediyor. Bunun 
kar$ısına gürültü patırtı ederek çıkılırsa Hükümet çalı$tırılmazsa iktidar çok a%ır 
tedbirler alır. Bunlar zaruridir. Tarihte de böyle olmu$tur. Hiçbir iktidar bu gibi 
tedbirler alma i$ini kendili%inden yapmaz. Ama zaruret yaptırır.

Meclis görü$melerinin basına intikali hakkında bir kanundan bahsettiler ve 
!ngiltere’den örnek getirdiler. Orada bu neden olmu$tur? O vakit ki muhalefet bunu 
zaruri kılmı$tır, Meclis i$lemez olmu$tur. Tedbir de alınmı$tır. Bütün inkılâplarda 
bu böyle olmu$tur, $iddet muhalefetin zorlamalarından hâsıl olmu$tur.

Arkada$lar; hepimiz demokrasiyi mâkul ölçüler içinde yürütmek istiyoruz. Bu 
yürümeye mâni olmamalarını muhalif arkada$lardan rica etmemiz, istirham etme-
miz gerekir.



Dediler ki; demokrasi en üstün bir idaredir. Bu idare suiistimal edilirse anar$i 
do%ar. (Sa!dan, “program, program” sesleri).

RE"S — Hikmet Bey; rica ediyorum program üzerinde konu$un. Mütalâalarınızı 
geni$letmeyin.

H"KMET BAYUR (Devamla) — Ben bazı hakikatleri burada açıklamak istiyo-
rum. Bu da programa taallûk eder.

Arkada$lar; Hükümet bu programı size getirdi%i vakit dı$ durumumuzdan 
bahsetti. Nazik olan durumlar üzerine parmak basmak istemedi. Bu hususta daha 
ba$ka çok $eyler söylenebilir ve söylenmesi lazımdır bence. Ben bunlardan bir iki 
tanesine i$aret etmek istiyorum.

Arkada$lar, Orta-Do%u meselesi ne idi? Hep Arap-Yahudi dâvası.. Nasıl oldu da 
Suriye-Türkiye dâvası biçimine girdi? Bu, seçim kampanyası ba$ladı%ı sırada ba$la-
dı. Seçimin $iddeti” ve birbirimize çatmamızın neticesidir bu..

Sonra, dahası var: Birle$mi$ Milletlere gitti, geldi. Seçimler oldu, bir iki gün 
durdu. Suriye Birle$mi$ Milletlerden takririni geri aldı. Mesele kapandı zannettik. 
Çünkü Rusya da iç çatı$malarımız bitti zannetmi$ti. Ama baktı ki i$ kapanmamı$, 
bilâkis alevlenmi$. Yeni bir $eymi$ gibi tekrar Suriye-Türkiye dâvası ortaya çıktı. 
Ben isterdim ki; Hükümet bunun üzerinde dursun. Bu dâva son derece nazik bir 
dâvadır. Suriye-Türkiye i$i dı$ardan gelen bir kı$kırtma i$idir. Aslında böyle bir me-
sele yoktur. #imdi, bu neden çıkıyor? Belki Hükümet programının izahında ayrıca 
bahseder, ama bundan bir nebze bahsedelim.

Bizim bulundu%umuz tarafın nazik durumu $uradadır: Ruslar kıtalararası fü-
zeler yaptılar. Ancak, hedefe isabet edip etmedi%i bilinmiyor. Ne yapacak Amerika? 
Bunları Fransa, Almanya, !ngiltere gibi Rusya’ya yakın yerlere yerle$tirmek istiyor. 
Onlar da orta menzilli füzelere hız veriyor. Bu iki hâdise arasında Rusların hedefe 
isabet ettirip ettiremedikleri meçhul füze ile Amerikalıların Avrupa’da orta menzil-
li füze üssü kurmaları hâdisesi geli$e dursun, Ruslar kendilerini teknik bakımdan 
daha ileride sayarak her tarafa tehdit savuruyorlar. Bizim iç durumumuzdan da fay-
dalanarak bize kar$ı Suriye’yi tahrike ba$ladılar. Biz bu sıralarda muhtelif meseleler 
hakkında münaka$alar yapabiliriz. Fethi Çelikba$ arkada$ımızın seçim mevzuuna 
girmemi$ olsalar da tekliflerini görü$ebilirdik. Olmadı. Fakat ben Halk Partisinin 
bugün gösterdi%i manzara kar$ısında çok korktum. Ne olacak bu Meclisin akıbeti? 
Ne olacak bu Hükümetin akıbeti? Bu hâdise kar$ısında bu program artık bir $ey 
ifade etmez olmu$tur. Bu, tehlikeli bir $eydir. Bu, bir dünyanın yıkılması, öbür dün-
yanın ona tahakküm etmesi dâvası $iddetlenmi$ken, silâhların tekâmül etmesinin 
aleyhimize oldu%u bir devirde; biz böyle $iddetle çarpı$ırsak, birbirimizin sözlerini 
keser çalı$malarını engellersek çok fena olur arkada$lar. O vakit kar$ı taraf her $e-
yini bizim üzerimize teksif eder. Daha fena durumlara sokmaya çalı$ır. Onun için 
muhalif arkada$larımdan rica ediyorum, mâkul olsunlar. Bu $ekilde yapmasınlar. 
Muayyen mevzular üzerinde gelsinler, konu$sunlar. Daha uzatmıyayım. Söylene-
cek daha çok $ey var. Ama bitireyim. (Soldan, devamlı ve "iddetli alkı"lar) 



RE"S — Bir arkada$ımız usul hakkında söz istemi$tir. Neye dair beyefendi?

HAMZA ERO%LU (Adana) — Program haricinde konu$ulmaması hakkında. 

RE"S — Müsaade buyurun. Arkada$ımız usul hakkında söz talebetmektedir. 
Dahilî Nizamnamemizin 89’ncu maddesine göre usul hakkında ancak üç noktada 
söz istenebilir: Müzakereye mahal olmadı%ı; ruznameye veya nizamname ahkâmına 
ademi riayet; takdim ve tehir. Arkada$ımızın usul hakkındaki taleplerini üç nokta-
nın dı$ında oldu%u için kendilerine söz vermiyorum. Kifayet takrirleri vardır. Oku-
yoruz.

Yüksek Reisli#e
Hükümet programı hakkında kâfi derecede müzakereler olmu$. Meclisi Âli te-

nevvür etmi$ bulunmaktadır. Müzakerelerin kifayetini teklif ediyorum.

Kastamonu Mebusu
Dr. Münif’ !slamo%lu

Yüksek Reisli#e
Müzakerelerin kifayetini reye koymanızı arz ve teklif ederim.

Bilecik Mebusu
#evki Hasırcı

Yüksek Reisli#e
Hükümet programı hakkındaki müzakereler kâfidir. !timat reyine müracaat 

olunmasını arz ve teklif ederim.

Afyon Karahisar
Murad Âli Ülgen

T.B.M.M. Yüksek Reisli#ine
Müzakereler kâfidir. Reye müracaat olunmasını arz ve teklif ederim.

Kastamonu Mebusu
Süleyman Ça%lar

Yüksek Reisli#e
Hükümet programı hakkındaki konu$maların kifayetini reye koymanızı arz ve 

teklif ederim.

Sakarya Mebusu
Tacettin Barı$

Yüksek Reisli#e
Program üzerindeki konu$maların kifayetini arz ve teklif ederiz.

   Edirne Mebusu  Nev!ehir Mebusu
   Nurettin Manyas  H. Hayati Ülkün



RE"S — Kifayet aleyhinde ancak bir arkada$ konu$abilir, ilk söz istiyen, Avni 
Do%an, buyurun.

AVN" DO%AN (Ankara) — Muhterem arkada$lar, bugün seçimin biti$ini ta-
kibeden Meclisin nizami toplantısının 33’ncü günündeyiz. 33 gün Meclisi 1,5 da-
kikalık fasılalarla toplanarak bo$ bıraktık. Bugün memleketin kaderi üzerinde icra 
salâhiyetini kullanacak olan Hükümetin programı üzerindeki müzakereleri kifayet 
takrirleri ile kesmek suretiyle memlekette murakabe ve te$riî vazifesini yapan Mec-
lisin ve dolayısiyle bütün memleketin tenevvürünü önleyici bir yola gitmenizi ben 
tasvibetmiyorum. (Soldan “O o o”, sesleri)

RE"S — Arkada$ımız kifayetin aleyhinde konu$uyor, lütfen dinleyin, efendim.

AVN" DO%AN (Ankara) — Arkada$lar, bazı genç arkada$larımız Meclis mü-
zakerelerini bedenî kuvvete dayanan ve sıralardan ta$ atılarak etüd edilen bir oyun 
farz ediyorlar. (Soldan, “sadede gel” sesleri)

RE"S — Lütfen gürültü etmiyelim, efendim.

AVN" DO%AN (Devamla) — E%er mutad parlamenter usulü siz bozmasa idi-
niz, muhalefete gün vermek gibi bir müsamaha gösterse idiniz aksülameli bu kadar 
$iddetli olmazdı.

RE"S — Mehil verip vermemek talep ve ifadelerinin kifayetle alâkasını 
zatıâliniz tesbit ediyor musunuz?

AVN" DO%AN (Devamla) — Cidden hayret edilecek bir $ey var: Reislerimizin 
ince zekâsı sadece muhalefet aleyhinde i$lemektedir. Bu zekâ ile hatibin sözünü 
kesen bir vekile hattâ bir Demokrat Parti milletvekiline tevcihi hitabedildi%ini gör-
medim.

RE"S — Avni Do%an Beyefendi, zatıâliniz Riyasetin Nizamnamei Dâhiliyi yal-
nız muhalefete tatbik etti%ini iddia ediyorsunuz. Dikkat buyurun, mütaaddit defa-
lar iktidar mebusu arkada$larımıza da lâzımgelen ihtarı Riyaset yapmı$tır. Binae-
naleyh Riyaset olarak $u cevabı veriyorum: Hatası zahir olan zanna itibar edilmez! 

Buyurun.

AVN" DO%AN (Devamla) — Arkada$lar, müzakere gayrikâfidir. E%er bir 
sükûna varmak, bu memleketin i$lerini aklıselim içinde yapmak istiyorsak bütün 
dertlerin üzerinde sarahatle konu$mak imkânını verin.

SANAY" VEK"L" SAMET A%AO%LU (Manisa) — Halk Partisi toplantıların-
da bunları söylüyor musunuz?

RE"S — Samet Bey, müsaade buyurun, kar$ılıklı konu$mayın.

AVN" DO%AN (Devamla) — Çok arzu ederdim. Samet Beye kar$ı riayetim 
vardır, sözünü cevapsız bırakmak istemezdim, fakat duymadım, ihtiyarlık...

SANAY" VEK"L" SAMET A%AO%LU (Manisa) — Sözlerimle neyi kasdetti-
%imi anlamı$sınızdır.



RE"S — Samet Bey lütfen müsaade buyurun.
AVN" DO%AN (Devamla) — Arkada$lar, memleketimizin huzuru, Meclisin 

huzur içinde çalı$abilmesi için sarfı gayret ediyoruz. Yoksa üstüne, milletin enzarı 
dikkatini çeken $u kubbe altında kimseden merhamet istemedi%im muhakkaktır. 
Cidal ne kadar sert olursa olsun hiçbirimiz bu memleketin evlâdı olarak müzakere-
lerin devam ettirilmesinde mahzur görmedik. (Soldan, gürültüler)

RE"S — Efendim lütfen hatibin sözünü kesmiyelim.
AVN" DO%AN (Devamla) — Binaenaleyh, görüyorum ki, tahammülünüz son 

haddine varmı$tır. Müzakere gayrikâfidir. Arz etti%im esbabı mucibe ile müzakere-
nin kifayetinin kabul edilmemesini rica ediyorum.

FA"K AHMED BARUTÇU (Ankara) — Bendeniz kifayet teklifinden evvel 
grup namına söz istedim. (Soldan, gürültüler)

Bir kere de beni dinleyin yahu; ne olur?
RE"S — Ahmed Beyefendi, zatâliniz tecrübeli bir Parlâmento arkada$ımızsı-

nız. Riyasetten müsaade almadan Heyeti Umumiyeye kar$ı bu $ekilde konu$manız 
do%ru mudur?

FA"K AHMED BARUTÇU (Ankara) — Arkada$lar bana hitabettiler de onun 
için onlara hitabettim.

RE"S — Efendim, arkada$ımız grup adına söz istemi$lerdi. Kifayet müessesesi 
i$lemeye ba$ladıktan sonra hiç kimseye söz verilemez. Binaenaleyh kendilerine söz 
vermiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem azaları... (Sa!dan, “Biz âza de!il mi-
yiz?” sesleri) Çok rica ederim arkada$lar; müdahaleleriniz $u kubbe altında konu$ul-
ması lâzımgelenlerle kabilitelif de%ildir.

#imdi kifayeti oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakere-
nin kifayeti kabul edilmi$tir. (Sa!dan, “reyler sayılmadı” sesleri)

Efendim, kifayeti oya arz ettim ve kifayetin büyük bir ekseriyetle Türk Mille-
tinin önünde kabul edildi%i a$ikârdır. E%er Riyaset tereddüde dü$erse saymak mec-
buriyetindedir. !ki kâtip arkada$ımız bunda vazifelidir. Riyaset tereddütsüz olarak 
bunu görmü$ ve bu vaziyet kar$ısında kabul edilmi$tir. Bu adem-i itimatsızlı%ı cid-
den üzüntü ile kar$ılar, kendilerinin bu yolda hareket etmemelerini rica ederim.

FARUK AYANO%LU (Tokad) — Usul hakkında söz istiyorum, takririm vardı.
RE"S — Hangi husus hakkında? (Soldan gürültüler)
Efendim, bir mebus arkada$ her zaman usul j hakkında söz talebinde bulunabi-

lir. E%er Dahilî Nizamnameye uygun beyanda bulunuyorsa söz verilir. Ne hakkında 
konu$acaksınız, beyefendi?

FARUK AYANO%LU (Tokad) — Bir arkada$ımız bize burada hücum ederek 
komünistlikle itham eder $ekilde beyanda bulundu. Takrir verdim, takririm okun-
madı.



RE"S — Soru mu soracaksınız?

FARUK AYANO%LU (Tokad) — Hayır, takririm okunmadı, okunsun.

RE"S — Efendim, arkada$ımız geç kalmı$ bulunuyorlar. Dahilî Nizamname sa-
rihtir, söz vermiyorum. (Soldan alkı"lar)

Efendim, müzakere bitmi$tir.

!cra Vekilleri Heyetine verilecek itimat için lütfen reylerinizi! istimal buyura-
caksınız.

#imdi hangi intihap dairesinden ba$lanılarak reylerin toplanaca%ını tesbit için 
kur’a çekiyoruz

Adana intihap dairesinden ba$lıyoruz efendim. (Reylerin toplanılmasına ba"lan-
dı)

RE"S — Reylerini kullanan arkada$lar lütfen yerlerine otursunlar...

Reylerini kullanmayan arkada$lar varsa, lütfen kullansınlar efendim...

Rey verme muamelesi bitmi$tir, efendim.

!cra Vekilleri Heyetine itimat için yapılan-oylamaya 536 arkada$ katılmı$ ve 
bunlardan 403 ü kaimi ve 133 reddi mutazammın rey vermi$tir. Bu suretle 5’nci 
Adnan Menderes Hükümeti 403 reyle itimat almı$ bulunuyor.

Söz, Ba$vekilindir.

(Ba"vekil Adnan Menderes "iddetli ve sürekli alkı"lar ve ya"a, bravo sesleri arasında 
kürsüye geldi)

BA$VEK"L ADNAN MENDERES ("stanbul) — Çok aziz ve muhterem arka-
da$larım, bize lâyik gördü%ünüz itimat oylarınızdan dolayı naçiz $ahsım adına ve 
bütün kabine arkada$larım namına en derin ve samimî te$ekkürlerimizi arz ede-
rim.

Vatan ve memleketin yüksek menfaatleri üstün tutulması $artiyle, bütün bu 
mü$kül gibi görünen mevzuların ve meselelerin kısa bir zamanda ve kolaylıkla 
halledilece%inden emin olarak, itimat reyinizle uhdemize yüklemi$ bulundu%unuz 
mesuliyetin a%ırlı%ına ra%men, bu mesuliyeti muvaffakiyetle ta$ıyabilece%imizi arz 
ederim. #ükranlarımızı tekrar takdim eder ve hepimize Cenabı Hakkın yardım et-
mesini dua ve niyaz ederim. (Soldan, "iddetli ve sürekli alkı"lar ve bravo sesleri)

RE"S — 6 Aralık 1957 Cuma günü saat 15’te toplanılmak üzere !nikada son 
veriyorum.

Kapanma saati: 23.05



Güvenoylaması

("timat beyan edilmi!tir)

Program: 04.12.1957
Güvenoylaması: 04.12.1957
Âza adedi: 610
Rey verenler: 536
Kabul edenler: 403
Reddedenler: 133
Müstenkifler: 0
Reye i$tirak etmiyenler: 66
Münhal mebusluklar: 8

("timat reyi verenler)
ADIYAMAN 
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AFYON KARAH"SAR 
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B"TL"S 
Nusrettin Barut, Rifat Bingöl, Selâhattin !nan
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ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal, Halim Alyot, Emin Kalafat, Ahmet Hamdi Sezen, Servet 
Sezgin, Nuri Togay, Nahit Ural, Fatin Rü$tü Zorlu
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"ÇEL 
Rü$tü Çetin, Mehmet Dölek, Hüseyin Fırat, Sami Göknar, !brahim Gürgen, 
Yakup Karabulut, Refik Koraltan, Hidayet Sinano%lu, Niyazi Soydan

"SPARTA 
Said Bilgiç, Kemal Demiralay, Ali Lâtifao%lu, Hamdi Ongun, Tevfik Tı%lı
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Günel, Rü$tü Güneri, Mehmet Gürpınar, M. Faruk Gürtunca, Aleksandros 
Hacopulos, Ali Harputlu, Hadi Hüsman, Enver Kaya, Mucip Kemalyeri, Lûtfi 
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Yurdakul

TUNCEL" 
Hızır Aydın, Arslan Bora, Fethi Ülkü

URFA 
Osman A%an, Atalay Akan, M. Ya$ar Alhas, !. Etem Karakapıcı, E. Mahmut 
Karakurt, Abdullah Köksel, Abdurrahman Odaba$ı, Ömer Yüksel

U$AK 
Ali Rıza Akbıyıko%lu, Adnan Çalıko%lu, Avni Ural
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Kâzım Bozdo%an, Kasım Gülek, Ahmet Karamüftüo%lu, Saim Karaömerlio%lu, 
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MARA$ 
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TEK"RDA% 
Zeki Erataman
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(Münhal Mebusluklar)
Aydın  1

Ankara 5
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Kocaeli  1
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I. Gürsel Hükümeti 
(30.05.1960-05.01.1961)



Bakanlar Kurulu

Devlet Ba!kanı,&Ba!vekil&ve&Milli Müdafaa Vekili 
Cemal GÜRSEL 30.05.1960-05.01.1961

Devlet Bakanı&ve&Ba!bakan Yardımcısı 
Fahri ÖZD!LEK  22.10.1960-05.01.1961

Devlet Vekili 
Mustafa Amil ARTUS  30.05.1960-27.08.1960 
Ali Nasır ZEYT!NO"LU  06.09.1960-05.01.1961

Devlet Vekili 
Osman #efik !NAN  30.05.1960-27.08.1960 
Mehmet Hayri MUMCUO"LU  06.09.1960-05.01.1961

Adliye&Vekili 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK  30.05.1960-27.08.1960 
Mustafa Amil ARTUS  27.08.1960-05.01.1961

Dahiliye&Bakanı 
Muharrem !hsan KIZILO"LU 30.05.1960-05.01.1961

Hariciye&Bakanı 
Selim Rauf SARPER 30.05.1960-05.01.1961

Maliye&Bakanı 
Ekrem AL!CAN  30.05.1960-26.12.1960 
Mustafa Kemal KURDA#  26.12.1960-05.01.1961

Maarif&Bakanı 
Fehmi YAVUZ  30.05.1960-27.08.1960 
Bedrettin TUNCEL  10.09.1960-05.01.1961

Milli Müdafaa Bakanı 
Fahri ÖZD!LEK  09.06.1960-22.10.1960 
Hüseyin ATAMAN  22.10.1960-05.01.1961

Nafıa&Bakanı 
Dani$ KOPER  30.05.1960-27.08.1960 
Ali Mukbil GÖKDO"AN  12.09.1960-05.01.1961

Ticaret&Bakanı 
Cihat !REN  30.05.1960-27.08.1960 
Mehmet BAYDUR  06.09.1960-05.01.1961



Sıhhat ve "çtimai Muavenet Bakanı 
Nusret KARASU  30.05.1960-27.08.1960 
Salih Ragıp ÜNER  06.09.1960-05.01.1961

Gümrük ve "nhisarlar Bakanı 
Fethi A#KIN 30.05.1960-05.01.1961

Ziraat&Bakanı 
Feridun ÜSTÜN  30.05.1960-27.08.1960 
Osman TOSUN  29.08.1960-05.01.1961

Münakalat&Bakanı 
Sıtkı ULAY 30.05.1960-05.01.1961

Çalı!ma&Vekili 
Cahit TALAS  30.05.1960-27.08.1960 
Mehmet Ra$it BE#ERLER  06.09.1960-05.01.1961

Sanayi&Bakanı 
Muhtar ULUER  30.05.1960-27.08.1960 
#ahap KOCATOPÇU  06.09.1960-05.01.1961

Basın - Yayın&ve&Turizm&Bakanı 
Zühtü TARHAN  30.05.1960-27.08.1960

"mar ve "skan Bakanı 
Orhan KUBAT  30.05.1960-27.08.1960 
Fehmi YAVUZ  27.08.1960-05.01.1961



Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı
Cilt 1 Birle!im 2 

Sayfa 2-8
11.07.1960 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM
Birle#im Ba#kanı: Köksal Osman
Divan Kâtipleri: Solmazer %rfan

Özda# Muzaffer
Açılma saati: 16.30

Hükümet Programının Okunması

(Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi Ba"kanı, Ba"bakan Gürsel Cemal Ba"-
kanlık Kürsüsüne geldi ve oturumu açtı)

GÜRSEL CEMAL — Aziz arkada$lar, bugün size Hükümet programını tak-
dim edece%iz. Bu program biraz geç kalmı$ olabilir. Fakat !nkılâp Hükümetinin i$e 
ba$ladı%ı günden beri kar$ısında bulundu%u birçok meseleler bu programın hazır-
lanmasını biraz geciktirmi$tir. Ancak, Hükümetiniz esasen ilk günden beri, bugün 
size takdim edece%imiz programın hudutları dâhilinde çalı$mı$ ve bütün i$lerini bu 
programın esaslarına göre tanzim etmi$tir.

#imdi Devlet Vekili Âmil Artus bu programı okuyacaktır. (Ba"kanlık kürsüsüne 
Koksal Osman geçti.)

DEVLET VEK"L" AM"L ARTUS 

Milli Birlik Komitesinin Sayın Üyeleri:

Anayasayı, insan haklarını ve Türk vatanda$larının sahip oldukları hürriyetleri 
çi%neyerek, hukuk ve kanun dı$ı olmu$ ve binaenaleyh gayrime$ru hale gelmi$ olan 
iktidarı, i$ba$ından uzakla$tırarak 27 Mayıs 1960 !nkılabını ba$aran kahraman ve 
aydın silahlı kuvvetlerimiz, idareyi ele alır almaz, te$kil etti%i !nkılap Hükümeti ile 
derhal i$e koyulmu$, bir taraftan, memleketin içinde bulundu%u durumu tespit et-
meye çalı$ırken di%er taraftan, memleketin acil meselelerine, $imdiye kadar alınan 
ve ilân edilen tedbirlere, çare bulmaya çalı$mı$tır.

!nkılap Hükümetimiz, i$e ba$lar ba$lamaz o derece acil ve çok sayıda mesele-
lerle kar$ıla$mı$tır ki, vazife ba$ında kalaca%ı müddet içinde, Devlet faaliyetlerinin 
taalluk etti%i çe$itli sahalarda çalı$malarının umumi istikametini ve çerçevesini 
gösterecek olan bir hükümet programı hazırlanmasında, biraz gecikmi$ bulunmak-
tadır.

!nkılap Hükümetimiz, biraz gecikmi$ de olsa, bugün huzurunuza getirdi%i 
program ile vazifesini ifâ etti%ine inanmaktadır. Vaki olan gecikmeyi hadiselerin 
kaçınılmaz bir neticesi olarak kabul buyurmanızı dilemektedir.



27 Mayıs 1960 !nkılâbının esas hedefi, yurdumuzda demokratik nizamı bütün 
icapları, bütün müesseseleriyle, maddeten ve manen mümkün olan en kısa zaman-
da kurmaktır. Bu maksatla 27 Mayıs sabahından itibaren yeni bir Anayasanın ha-
zırlanması için gerekli çalı$malara ba$lanmı$tır.

!kinci Cumhuriyetin Anayasayı, ilmin ve geçmi$ uzun yılların acı tecrübeleri-
nin ı$ı%ı altında, memleketin mümtaz ilim adamlarının geceli gündüzlü çalı$maları 
ve memleket aydınlarının bu çalı$malara anketler vasıtasıyla katılmaları suretiyle 
hazırlanmaktadır. Birle$mi$ Milletler Anayasası, !nsan Hakları Beyannamesi, hu-
kuk prensipleri ve milli ruh ve ihtiyaçlardan do%mu$ olan eski Anayasamız ile milli 
gelenekler ve yurdumuzun özellikleri, yeni Anayasamız için ilham alınan ba$lıca 
kaynakları te$kil etmektedir.

Vatanda$ların e$itli%i, vicdan hürriyeti ve bütün di%er hürriyetlerin teminât 
altında bulundurulması ve ta$ıdı%ı ve kanaatlerden dolayı veya mensubu bulundu-
%u siyâsi te$ekkül sebebiyle, hiç kimsenin herhangi bir $ekilde tazyik ve tecavüze 
maruz bırakılmaması en mukaddes gayelerimizden biri olarak kalacaktır.

Vatanda$ın hür iradesini tam bir $ekilde aksettirebilecek bir seçim mekanizma-
sı kuracak olan yeni Seçim Kanunu üzerinde de ilim adamlarımız çalı$maktadırlar.

Adalet "!leri:
“Adalet ülkenin temelidir.” sözü ba$lıca düsturumuzdur. Müstakil mahkeme, 

teminâtlı hakim ve düsturun tahakkuk vasıtasıdır. Yurdumuz, ilhamını sadece ka-
nunlar ve hukuk prensiplerinden ve vicdanından alan hâkimlerin ülkesi olacaktır. 
Türk mahkemeleri, hiç bir kuvvetin müdahale edemeyece%i, yalnız ve yalnız ada-
letin, her türlü gölge ve $üpheden uzak bir adaletin tecelli etti%i mukaddes bir yer 
olacaktır.

Milli Savunma "!leri:
!nkılâp Hükümeti, tarih boyunca büyük harpler ve büyük olaylar içinde $an 

ve $erefle geçmi$ olan Türk Silahlı Kuvvetlerini, Devletimizin büyüklü%ü ve vatan 
topraklarının tecavüze kar$ı korunması bakımından, esas teminât olarak kabul et-
mektedir. Güven ve övünçle belirtmek isteriz ki, milleti özü olan ordularımız, içten 
ve dı$tan millete yönelecek her çe$it dü$manca hareketleri ezecek kudrettedir.

Milli Savunmamızın daha çok kuvvet kazanması ve geli$mesi için, Hükümeti-
miz en modern vasıtaları sa%lamak ve insan gücünden ilmi olarak ve azami $ekil-
de faydalanmak kararındadır. Bu konuda çalı$malara hızla devam edilmekte olup, 
gerekli kanun teklifleri huzurunuza sunulacaktır. Subay, astsubay ve erlerimizin 
daha iyi bakılmalarına ya$ama seviyelerinin daha yüksek bir hale getirilmesi için 
önemle gayret sarf edilmektedir. Silahlı Kuvvetlerimizin geli$tirilmesi için yapılan 
çalı$malarda müttefiklerimizin destek ve yardımlarını almaktayız. Bu yardımları 
gayet planlı ve en iyi bir $ekilde kullanmak, esas hedeflerimizden biridir.

Dı! politikamız:
Dı$ politikada, !nkılap Hükümetimizin, vazife ba$ında bulundu%u müddetçe, 

takip edece%i siyasetin ana hatları daha 27 Mayıs 1960 sabahının ilk saatlerinden 



itibaren Türkiye radyoları ile, memleket umumi efkarına ve bütün cihana ilân edi-
len prensiplere dayanmaktadır.

Dı$ siyaset alanındaki gayemiz, her $eyden evvel Türk Milletine kar$ı göste-
rilen hürmet ve itimada uygun bir siyaset takip etmektir. Türkiye, kimseye kar$ı 
dü$manlık hisleri beslemez. Uzatılan her dost eli sıkar. Kendisine kar$ı gösterilen 
hakiki ve samimi dostlu%a, aynen mukabele eder.

!nsanlı%ın bugün kar$ıla$tı%ı en önemi mesele, adil, devamlı ve sa%lam bir ba-
rı$ın kurulmasıdır. Böyle bir barı$ın kurulması ancak devletlerin ba%ımsızlıklarına 
saygı göstermek ve milletlerin hürriyet ve istikrar içinde refah ve terakki yolunda 
ilerlemelerine imkân vermek suretiyle kabildir.

Sa%lam bir dünya barı$ının kurulmasına engel olan anla$mazlıkları ortadan 
kaldırmak ve bu barı$ı mümkün kılacak zemini hazırlamak maksadıyla sarf edil-
mekte olan gayretleri Türkiye büyük ve yakın ilgi ile takip etmektedir.

Bu gayretlerin ba$arı ile sonuçlanması için Hükümetimiz mevcut vecibeleri 
dairesinde, kendisine dü$en vazifeyi yapmaktan hiçbir zaman geri kalmayacaktır.

Türkiye’nin bu gayelere eri$mek için sarf etti%i gayretlerde dayana%ı, Birle$mi$ 
Milletler ile NATO ve CENTO ittifaklarıdır.

NATO, hür ve müstakil ya$amak ve insanlı%ın ve medeniyetin gerçek prensip-
lerini savunmak azminde bulunan Batı memleketlerinin Birle$mi$ Milletler Anaya-
sasına uygun olarak kurdukları bir savunma te$kilâtıdır. Eski ve kuvvetli ba%larla 
ba%lı bulundu%umuz ve Atatürk inkılâpları neticesinde kendilerine daha da yakla$-
mı$ oldu%umuz bu dost ve müttefik memleketlerle münasebetlerimizi her sahada 
e$itlik ve egemenlik esasları dairesinde yürütmek ve geli$tirmek dı$ siyasetimizin 
ba$lıca prensiplerindendir.

NATO müttefiklerimizden bahsederken Amerika Birle$ik Devletleri ile olan 
samimi ve ileri dostluk ba%larımıza i$aret etmemek mümkün de%ildir. Ba$kan 
Eisenhower’in Türkiye Devlet ve Hükümet Ba$kanına gönderdi%i mesajında belir-
tilen bu dostlu%un kar$ılıklı gayretler sayesinde ve mü$terek menfaatlerimiz istika-
metinde daha da inki$af etmesi için elden gelenin yapılaca%ı tabidir.

Türkiye, NATO’ya ve bu camiaya mensup memleketlere ba%lı oldu%u kadar 
CENTO’ya ve CENTO memleketlerine de ba%lıdır. CENTO, yine Birle$mi$ Millet-
ler Anayasasının uygun olarak Orta Do%u’da barı$, güvenlik ve ilerlemeyi sa%lamak 
üzere meydana getirilen bir savunma te$kilâtıdır.

Dost ve müttefik Yunanistan ile olan münasebetlerimize de i$aret etmek is-
teriz. Bu münasebetlerin Kıbrıs meselesinin hallinden sonra ananevi ba%larımıza 
ve mü$terek menfaatlerimize uygun olarak geli$ti%ini memnuniyetle mü$ahede ve 
bu geli$menin ileride daha da kuvvet bulmasını samimiyetle temenni etmekteyiz.

Kıbrıs’taki cemâatimizin haklarını ve menfâatlerinin korunmasına ve Kıbrıslı 
soyda$larımızın istikbalinin teminât altına alınmasına imkân verecek olan Zürih ve 
Londra Anla$malarının nihai tekemmül safhasına ula$maktayız.



Kıbrıslı Soyda$larımızın Kıbrıs Cumhuriyeti bünyesinde milletimizden ve Hü-
kümetimizden daima görecekleri yakın alâka ve muhabbetle yürekleri ferah ve ba$-
ları dik olarak $eref ve vekârla vazifelerini yerine getireceklerine, mesuliyetlerini 
alacaklarına ve refah ve saadet içinde yükselip ilerleyeceklerine inanıyoruz.

Türkiye için büyük önem ta$ıyan Balkan bölgesinin mühim bir unsuru olan 
Yugoslavya ile mevcut münâsebetlerimizi ahdi ba%larımız çerçevesinde mü$terek 
menfâatlerimize uygun olarak geli$tirmek temennisindeyiz.

Üyesi oldu%umuz Avrupa Konseyini bilhassa zikretmek isteriz. Bilindi%i gibi 
bu te$ekkülün amacı, üyelerinin sosyal ve iktisâdi geli$melerine çalı$mak suretiyle 
bu yolda sıkı bir i$ birli%ini gerçekle$tirmektir. Avrupa Konseyinin dayandı%ı ana 
prensip, her $ahsın insan haklarından ve hürriyetlerinden faydalanmasını sa%la-
maktır. Konseyin bundan sonraki çalı$malarına da faal bir $ekilde katılmak bizim 
için $erefli ve zevkli bir vazife olacaktır.

Türkiye, mensup bulundu%u ittifaklar haricinde kalan devletler ile de 
münâsebetlerini Birle$mi$ Milletler prensiplerine uygun olarak ve giri$ti%i taah-
hütler çerçevesinde geli$tirmek azmindedir. Bilhassa Orta ve Yakın Do%u memle-
ketlerine kar$ı alâka ve yakınlık duymaktadır. Bu arada Arap memleketlerine hür-
riyet ve istiklâl içinde refah yolunda ilerlemelerine devam etmelerini kuvvetle arzu 
etmekteyiz. Bu münâsebetle $unu da belirtmek isteriz ki, B.A.C. ve Irak ile mevcut 
anânevi dostluk ba%larımızın daha da kuvvetlenmesi hususunda bu iki kom$umuz-
la kar$ılıklı anlayı$ içinde bulundu%umuzu görmekten büyük bir memnuniyet duy-
maktayız.

Di%er kom$u memleketler, bu arada hususiyle büyük kuzey kom$umuz Sov-
yetler Birli%i ile münâsebetlerimizi kar$ılıklı saygı esasına müstenit iyi kom$uluk 
çerçevesinde ilerletmeyi samimiyetle arzu etmekteyiz. Ancak dünyada istikrar ve 
barı$ın kurulması ve gerginli%in izalesi yolunda sarf edile gelen gayretlerin semer 
vermesi ile bu arzumuzun tahakkuku kolayla$mı$ olacaktır.

Bütün milletlerin, barı$ ve huzur içinde ba%ımsızlıklarına kavu$maları 
Türkiye’nin en fazla de%er verdi%i ülkelerden biridir. Bu itibarla, henüz bu amaca 
ula$mamı$ olan memleketlerin kar$ılıklı anla$malar yoluyla gayelerinin barı$ için-
de gerçekle$mesini görmekten ancak memnun olaca%ız.

Bu arada nazarımızı bilhassa Afrika kıtasına çevirmek isteriz. Bazıları ile daha 
yakından siyasi münâsebetler kurdu%umuz Afrika memleketlerinin refah ve huzur 
içinde geli$meleri en halisane temennimizdir.

Dünya medeniyetinin ilerlemesine büyük hizmetlerde bulunmu$ olan Uzak 
- Do%u memleketlerine kar$ı en kalbi hislerle me$bu bulunmaktayız. Bu memle-
ketlerle olan münâsebetlerimizin de her sahada gittikçe artan bir hızla geli$mesini 
samimi olarak dilemekteyiz.

Milletlerarası siyâset alanında tesir ve nüfuzları gittikçe artan Latin Ameri-
ka memleketleri ile münâsebetlerimizin dostluk ve kar$ılıklı hürmet havası içinde 



geli$mesine de büyük bir önem atfetmeyi hakiki menfaatimizin icabatından say-
maktayız. Aynı alakayı, bize co%rafi bakımdan uzak olmakla beraber siyasi görü$ ve 
gaye bakımından pek çok hususlarda yakın bulunan Britanya Milletler Camiasına 
mensup di%er memleketlere de göstermek kararındayız.

Sayın Arkada$lar,

!nkılâp Hükümetimizin vazife ba$ında kaldı%ı müddetçe, takip edece%i mali ve 
iktisâdi politikanın temel prensipleri ve umumi istikametleri de $unlardır:

Devlet bütçesinden ba$layarak, katma özel idare ve belediye bütçelerinde, büt-
çe samimiyeti ve hakiki bütçe denkli%i temin edilecektir.

Bütçe ihtiyaçlarını, emisyon yolu ile kar$ılamak usulüne son verilecektir. 
Amme gelirlerinin tasarruflu $ekilde memleket ihtiyaçlarının zaruri kıldı%ı mev-
zularda kullanılmasına, titizlikle riayet olunacaktır. Hazine imkânlarının, sa%lam 
mali kaynaklarla takviyesi suretiyle, ödemelerin zamanında ve herhangi bir gecik-
meye u%ramadan yapılması sa%lanacaktır.

Ticaret politikamız, istikrar programının temel prensiplerine istinad edecek-
tir. Dı$ ticaretimizde dünya seviyesine intibak edebilmek; mal arzının ço%altılması 
ve bu suretle fiyat yüksekliklerine sebebiyet vermeden iç ticarette de serbest bir 
nizam ve fiyatlarda istikrarın temadi ettirilmesi çalı$malarımızın ba$lıca hedefleri 
olacaktır.

Dı$ ticaret politikamızın esasları da muvazeneli bir iktisat nizamının icapları-
na uygun olarak ve bu nizamı takviye ve tarsin eyleyecektir.

!nkılâp Hükümetimiz, dı$ ticaret politikasını aleniyet ve umumiyet prensiple-
rine istinat ettirecektir. Memleketimizin imkânlarından bütün müte$ebbisler e$it 
$artlarla faydalanacaktır. Kararname, sirküler ve tebli%ler dı$ında hiçbir muamele-
ye imkân verilmeyecektir.

Hususi tahsislere, takas anla$malarına çe$itli yollarla tahakkuk ettirilen rüç-
hanlı muamelelere asla yer ve imkân bırakılmayacaktır. Bu kabil mevcut muamele-
lerin tasfiyesi tahakkuk ettirilecektir.

Dı$ ticaretimizi, mümkün oldu%u nispetle, serbest mübadele rejimine intikâl 
ettirebilmek için her türlü gayret sarf edilecektir.

Hükümetimiz ihracatımızın artırılması için kısa ve uzun vadeli çalı$malara 
ba$lamı$ bulunmaktadır.

Dahilde müstakar bir fiyat nizamının kurulması, yeni bir takım mallarımız için 
yeni dı$ pazarlar bulunmasına yol açacaktır.

!hracatın te$viki için kredi da%ılı$ı gözden geçirilmi$ ve ihracatı tüccara, do-
layısıyla müstahsile, ihracatın aksamadan geli$mesi için gerekli kredilerin temini 
imkânları hazırlanmı$tır.

Uzun vadeli olarak ihracatın te$viki için bir (ihracatı geli$tirme merkezi) ku-
rulmu$tur. Dı$ yardımlarla da takviye edilecek olan bu ara$tırma organı yabancı ve 



yerli mütehassıslarımızın i$ birli%i ile ihracatımızın artırılması için lüzumlu ilmi ve 
tatbiki çalı$maları yapacaktır.

!thalâtımız mer’i kota sistemine göre devam edecektir. Kotalar daima eko-
nominin hakiki ihtiyaçlarına intibak ettirilecektir. Bu maksatla, ba$ta liberasyon 
olmak üzere, otomatik tahsis ve global tahsis listeleri hakiki ihtiyaçlara göre hazır-
lanacaktır.

!thalâtımızda hedef, liberasyon sistemini mümkün oldu%u kadar yükseltmek-
tir. Bugünkü tatbikatımız Avrupa !ktisâdi !$ Birli%i Te$kilatının (OECE’nin) liberas-
yon kotuna intibak ettirilecektir.

Umumiyetle Türkiye’den kaçırılmı$ sermayelerle finanse edilen ve esasen çok 
a%ır bir faiz yükü altında bulunan, milli ekonomiyi devamlı olarak borç altında bı-
rakan ve ancak kredi kombinezonlarını ba$aranlara tek taraflı olarak ticaret yapma 
imkânlarını veren kısa vadeli kredili ithalât durdurulacaktır.

Çe$itli suiistimallere yol açan ve döviz kaçakçılı%ına prim vermekten ibaret bu-
lunan muvakkat rejime müstenit bedelsiz ithalâta ve di%er muhtelif adlarla aynı 
maksadın elde edilmesine imkân veren çe$itli ithalât sistemlerine nihayet verilecek 
ve sureti katiyede bu kabil tatbikata meydan verilmeyecektir.

!ç ticaretimizde istikrar programlarının icapları ve muvazeneli bir iktisat düze-
ninin neticesi olarak, fiyat tahditlerine kanun yoluyla ve cebirle, iktisâdi müdaha-
lelere imkân kalmayacaktır.

Vatanda$ın geçiminin, ihtikar yollarıyla tahdit ve tazyik altında bulundurul-
ması, Milli Koruma kanunlarıyla de%il, iktisâdi tedbirlerle önlenecektir.

Milletlerarası te$ekküllerle münâsebetlerimiz ve serbest mübadele nizamı 
içindeki fâaliyetlerimiz takviye olunacaktır.

(OECE) Avrupa !ktisadi !$ Birli%i ve (APA) Avrupa Para Birli%i muvacehesinde-
ki vecibelerimizi yerine getirmeye devam edece%iz. Yeni ticaret politikamızın esas-
ları, istikrar programımızın tahakkuk ettirilmesi (OECE) Avrupa !ktisâdi !$ Birli%i 
Te$kilâtına ve (APA) Avrupa Para Birli%ine olan taahhütlerimizin yerine getirilmesi 
imkânlarını verecektir.

(GATT) Ticaret Genel Anla$ması ile olan münâsebetlerimiz, ahdi mükellefiyet-
lerimiz yerine getirilmekte devam edecektir.

Mü$terek pazara katılmak için ba$lamı$ bulunan çalı$malara devam etmekte-
yiz. Mü$terek pazar organlarıyla müzakerelere kısa zamanda tekrar ba$lanacaktır.

Hükümetimizin yeni iktisâdi ticari ve mali politikası iktisâdi bünyemizde ya-
pılmakta olan $ümullü reformlar, Mü$terek Pazara iltihakımızı kolayla$tıracak un-
surlardır. Süratle kalkınmamızı temin edecek, yeni kurulmakta olan sanayimizin 
himayesini mümkün kılacak ve fakat aynı zamanda mü$terek pazar anla$masının 
mükellefiyetlerine de tedricen intikâl etmemizi sa%layacak esasların, Mü$terek Pa-
zar Devletleri ile birlikte tespitine çalı$ılacaktır.



Hükümetimiz yabancı sermaye yatırımlarını en sıhhatli dı$ yardım kayna%ı 
telâkki etmektedir. Bu bakımdan, yabancı sermayeyi te$vik için gayret sarf edile-
cek ve Türkiye’deki yatırım imkânlarını yabancı sermayedarlara tanıtmak üzere 
te$kilâtın kurulmasına çalı$ılacaktır.

Memleketimiz ekonomisinin acil ıslahat tedbirleri bekleyen bir kö$esi de, 
!ktisâdi Devlet Te$ekkülleri dedi%imiz, Devlet sermayesi veya onun i$tiraki ile ku-
rulmu$ olan te$ebbüslerdir. Bu te$ebbüsler, uzun müddet, iç politika mülâhazaları 
ile gayri iktisadi Devlet te$ebbüsleri haline sokulmu$lardır. Bu te$ebbüsleri müm-
kün olan en kısa zamanda, mali muvazeneye kavu$turmak, idare ve murakabelerini 
müessir bir nizam içerisine almak, ilk i$lerimizden olacaktır.

!ktisâdi Devlet Te$ekküllerinin bünyelerinin takviyesi, Merkez Bankasına olan 
borçlarının konsolide edilerek vadeli bir tediye planına ba%lanması, zaruret haline 
almı$tır. Bu meyanda sermaye durumlarının ıslahı, mevcutlarının yeniden de%er-
lendirilmesi, masraf ve maliyet unsurlarının ciddi bir tetkike tabi tutularak ıslahı 
icabetmektedir.

!ktisâdi Devlet Te$ekküllerinin bundan sonra, yatırım ihtiyaçları için Merkez 
Bankası kaynaklarına müracaat edememeleri ve bu suretle enflasyon kaynakların-
dan en mühiminin kati olarak kurutulması, üzerinde hassasiyetle durdu%umuz ve 
duraca%ımız bir husus olacaktır.

Devlet bütçesinin tam bir denkli%e kavu$ması, !ktisâdi Devlet Te$ekküllerinin 
yatırım ihtiyaçları için Merkez Bankası kaynaklarına müracaat imkânlarından kati 
suretle mahrum bırakılması suretiyle, on yıldan beri Türk ekonomisinin bünyesini 
kemiren, büyük kütlelerin sefaletini hazırlayan enflasyonun ba$lıca iki kayna%ının 
kurutulmu$ olaca%ına kani bulunmaktayız.

Memleketimizde, ekonomimizin muhtaç oldu%u sermaye ve para piyasalarının 
vücut bulması için gerekli $artların yaratılması, son derece ehemmiyet arz etmek-
tedir. Milli gelirimizden tasarrufa ayrılacak kısmın büyümesi için faiz hadlerinin 
iktisâdi $artlara ve di%er icaplara göre ayarlanması ve di%er te$vik unsurlarından 
istifade edilmesi, bankalarımız tarafından açılacak kredilerin Türk ekonomisi için 
verimli olacak sahalara tevcihi, üzerinde durdu%umuz ve duraca%ımız meseleler 
arasındadır.

Dı$ borçlarımız, !nkılap Hükümetimizi en çok dü$ündüren mevzulardan biri-
dir. Bir taraftan vecibelerimizi yerine getirmekte azami gayret sarf ederken, di%er 
taraftan da önümüzdeki yılların tediye külfetlerini artırmamak, ba$lıca kaygıları-
mızdan olacaktır.

Paramızın, on yıl devam eden basiretsiz iktisâdi ve mali politikanın neticesi 
olarak, geçirdi%i a%ır devalüasyon sonunda, bugün haiz oldu%u iç ve dı$ kıymeti 
korumak iktisâdi ve mali politikamıza hakim olan ba$lıca davamızdır.

Sarahaten belirtmek isteriz ki, iç piyasada sa%lanacak fiyat istikrarı suretiyle 
paramızın iç de%eri mahfuz tutulacak, yabancı paralara kar$ı olan bugünkü de%eri 
üzerinde, herhangi bir de%i$iklik yapılmayacaktır.



!nkılap Hükümetiniz hakiki bir iktisâdi refahın ancak kıymeti müstakar bir 
Türk parası ile tahakkuk edebilece%i inancındadır.

!nkılap Hükümetinizi me$gul eden meselelerden birisi de yatırımlar mevzu-
udur. Memleket iktisâdiyatının ahenkli bir surette geli$mesi ve halkımızın tüm 
olarak, hakiki refaha do%ru ilerleyebilmesi için, yatırımları $ahsi, indi ve iç politi-
ka mülâhazalarından kurtarıp rasyonel ve planlı bir temel üzerine oturtmak, çok 
ehemmiyet verdi%imiz bir esastır. Bu maksatla, pek yakında, bir !ktisâdi Planlama 
Dairesinin kurulu$ kanunu, yüksek tetkik ve tasviplerinize sunulacaktır.

Hükümetimiz hususi te$ebbüse ayrı bir önem vermektedir. Binaenaleyh hu-
susi te$ebbüsü te$vik ve geli$tirmek için gerekli tedbirleri bundan böyle de almak 
kararındadır.

Ziraat, sanayi, ula$tırma, bayındırlık ve imar i$lerimiz, umumi bir kalkınma 
planı çerçevesi içine alınacaktır.

Her sene takriben bir milyona yakın bir nispette ço%alan nüfusumuzun ia$e-
sini ve ihracatımızın yüzde doksanını te$kil eden döviz membalarımızın geni$letil-
mesini teminen zirai istihsâlin artırılması, mahsullerin evsafının ıslahı ehemmiyet-
le ele alınacaktır.

Lüzumlu ilmi ve fenni alâkayı görmemesi sebebiyle harabiyeti önlenmemi$ or-
man varlı%ımızın korunması, bunlardan rasyonel bir i$letme sonunda daha yüksek 
hasıla alınması imkânları üzerinde titizlikle durulacaktır.

Çe$itli amil ve tesirler altında erozyon yüzünden geni$ kayıplara u%ramı$ ve 
u%ramakta olan toprak servetimizin muhafazasına, suların tanzimine ve bu kay-
naklardan faydalanılmasına çalı$ılacaktır.

Milli ekonomiyi te$kil eden köylü ve çiftçi vatanda$ların ya$ama $artlarını ıs-
lah ve gelirini artırmak yolunda her türlü gayretler sarf olunacaktır.

Hususi sanayi sektörünün rantabl olarak talepleri desteklenecek, kaliteli mal 
imâli ittihaz olunarak kalite dü$üklükleriyle $iddet ve hassasiyetle mücadele edile-
cek, sanayi için zaruri olan standartlara büyük ehemmiyet verilecektir.

Ula!tırma:
Amme hizmeti olan ula$tırma te$kilâtında; semereli çalı$ma, halka hakiki hiz-

met, kendi kendine yeterli idare, fuzuli masraf ve lüksten azade mesai esası prensip 
olacaktır.

Bayındırlık sahasında:
Ta$kından korunma, yeraltı ve yerüstü sularıyla sulama, yol, demiryolu, li-

man gibi çe$itli bayındırlık hizmetinde zirai istihsâli artırma, emniyetli, süratli ve 
ucuz nakliye ile maliyeti dü$ürme, sosyal, idari ve sıhhi, geli$meyi te$vik etme gibi 
fâaliyetimiz bütün gayretlerimizle artırılacaktır.

#ehir ve kasabalarımızın imar planlarının hazırlanmasında ve belediyelere ya-
pılacak kredi yardımlarında, her türlü tesir ve tazyiklerin dı$ında, yalnız ihtiyaç 



dereceleri ve ehemmiyetleri gözönüne alınarak, imkânlar dâhilinde bir sıra takip 
edilecektir. Memleketin muhtaç bulundu%u sıhhi ve ucuz mesken mevzuunda da 
gerekli çalı$malara devam edilmektedir. Mesken kredisi mevzuunda da hakikaten 
meskene muhtaç kimselere müteveccih en adilane bir mesken kredisi tatbiki yo-
lunda tedbirler alınmaktadır. Topraksız ve topra%ı kifayetsiz çiftçiye tevzii gereken 
haklarının her türlü mani ve haksız tesirlerden kurtarılarak süratle ve adilane tev-
ziine çalı$ılmaktadır.

Gümrük Tarife Listemizi Avrupa !ktisâdi !$ Birli%i camiasına dâhil memleket-
lerle birlikte kabul etti%imiz 1955 Bruxelle listesi haline getirmek üzere yapılan ça-
lı$malara devam edilecektir.

Tekel meseleleri ise zirai ve ticari politikamıza muvazi olarak tanzim ve tütün 
ve çay zirâati üzerinde önemle durulacaktır.

!$ ve !$çi meselelerimiz, sosyal adalet ve insan hakları ve hürriyetleri üzerinde 
dayanmaktadır. Adil ve insani çalı$ma $artları, hür ve ba%ımsız sendikacılık, bü-
tün icaplarıyla ve demokratik bir düzene uygun, kolektif müzakere sistemi, iktisâdi 
imkânlara ahenk halinde geli$en müessir bir sosyal güvenlik rejimi, inkılâp hükü-
metimizin üzerinde durdu%u ba$lıca konulardandır.

Milli E%itim davası, ba$ davalarımızdandır. Demokrasinin kökle$mesi, soysuz-
la$mamasının teminâtı, özlenen iktisâdi refahın tahakkuku, büyük kütlelerin, yeni 
yeti$en nesillerin milli e%itimden en geni$ ölçüde faydalanmasına ba%lıdır. Milli 
E%itim te$kilat ve programlarımızı, bugünkü istikrarsız halinden kurtarmak, en 
acele i$lerimiz arasındadır. Mâarifimizin muhtaç oldu%u nizam içinde ve belli me-
totlarla çalı$an medeni ve milli bir müessese haline getirmeye matuf olmak üzere, 
gerekli inceleme ve ara$tırmalara ba$lamak, gelecek iktidarlara bu istikamette ha-
zırlıklar bırakmak, ba$lıca arzularımızdandır.

Milli E%itimi durgun halinden çıkarıp yapıcı ve ba$arıcı bir vasfa ula$tırmak 
amacımızdır.

Vatanda$larımızın Anayasamızla sahip oldukları din ve vicdan hürriyetlerini 
hiç bir engelle kar$ıla$madan kullanmalarını; yani ibaretlerini tam bir hürriyet için-
de yapabilmelerini sa%lamak hedefimizdir. Ancak dinin ulûhiyetini gölgelendirecek 
istismardan korunması önemle göz önünde tutulacaktır.

Vazifede bulundu%umuz müddetçe sa%lık hizmetlerimizi halk hizmetinde daha 
faydalı kılmak, önem verdi%imiz bir husus olacaktır.

Hükümetimizin sa%lık davasında ön planda ele alaca%ı hususlar $unlardır :

A) Sa%lık personelinin durumunun halli,

B) Mahrumiyet bölgelerinin ihtiyacının sa%lanması,

C) Koruyucu hekimli%in ve bilhassa köy sa%lı%ı davasının sa%lam prensiplere 
ba%lanması,

D) Yüksek ihtisas hastanelerinin te$kili,



Hür basın, kurulacak ikinci Cumhuriyetin ba$lıca mesnetlerinden biridir. De-
mokraside ileri merhalelere ula$mı$ Garp aleminin basın hürriyeti anlayı$ı ve basın 
kanunları, bizim anlayı$ımız ve kanunlarımız olacaktır. Radyo, halk hizmetinde, 
olan bitenden halkımızı günü gününe haberdar eden, onun kültür seviyesini yük-
selten ve bunların yanında, bir partinin veya bir menfaat zümresinin de%il, bütün 
Türk Milletinin malı olan, Türk Devletinin sesini duyuran bir müessese olacaktır.

Vatanda$lar arasında fark gözetmeyen, onların siyâsi kânaatlerinden dolayı 
farklı muamele yapmayan tarafsız bir idarenin kurulması, çok ehemmiyet atfet-
ti%imiz bir meseledir. 10 yıl müddetle memleketin bünyesinde kaynayan bir yara 
halini almı$ olan partizan bir idarenin tasfiyesi ve idarenin bir milletten bir daha 
nüksetmeyecek $ekilde kurtarılması, demokrasimizin soysuzla$maması için gerekli 
temel $artlardan birisidir.

!nkılâp Hükümetimizin bu istikamette gerekli kanuni tedbirleri daha ilk gü-
nünden itibaren almaktadır ve alacaktır.

Vazifede bulundu%umuz müddetçe !kinci Cumhuriyet ile, kurulacak olan yeni 
Türk demokrasisinin, sa%lam ve hiçbir kimse veya zümrenin tasallutuna maruz kal-
mayacak kudret ve selâmette olmasını temin etmek, 27 Mayıs !nkılap hareketinin 
ve !nkılap Hükümetimizin maddeten ve manen mümkün olan en kısa zamanda 
ula$mak istedi%i bir hedef olmakta devam etmektedir.

Hepinizi saygı ile selamlarım.

BA$KAN — Hükümet programının okunması bitmi$tir. Oturumu kapatıyo-
rum.

Kapanma saati: 17.10

GÜVENOYLAMASI
Program : 11.07.1960

Güvenoylaması yapılmadı.





II. Gürsel&Hükümeti 
05.01.1961- 20.11.1961



Bakanlar Kurulu

Ba!bakan 
Cemal GÜRSEL 05.01.1961-20.11.1961

Devlet Bakanı&ve&Ba!bakan Yardımcısı 
Muharrem !hsan KIZILO"LU  04.02.1961-02.03.1961 
Fahri ÖZD!LEK  02.03.1961-20.11.1961

Devlet Bakanı 
Mehmet Hayri MUMCUO"LU  05.01.1961-26.08.1961 
Hasan Adnan ERZ!  26.08.1961-20.11.1961

Devlet Bakanı 
Ali Nasır ZEYT!NO"LU  05.01.1961-04.02.1961 
Sıtkı ULAY  02.03.1961-20.11.1961

Adalet&Bakanı 
Ekrem TÜZEMEN  05.01.1961-17.08.1961 
Kemal TÜRKO"LU  17.08.1961-20.11.1961

Milli Savunma Bakanı 
Muzaffer ALANKU#  05.01.1961-03.07.1961

"çi!leri&Bakanı 
Muharrem !hsan KIZILO"LU  05.01.1961-04.02.1961 
Ali Nasır ZEYT!NO"LU  04.02.1961-20.11.1961

Dı!i!leri&Bakanı 
Selim Rauf SARPER 05.01.1961-20.11.1961

Maliye&Bakanı 
Mustafa Kemal KURDA# 05.01.1961-20.11.1961

Milli E#itim Bakanı 
Turhan FEYZ!O"LU  05.01.1961-07.02.1961 
Ahmet TAHTAKILIÇ  02.03.1961-20.11.1961

Bayındırlık&Bakanı 
Ali Mukbil GÖKDO%AN  05.01.1961-23.08.1961

Ticaret&Bakanı 
Mehmet BAYDUR 05.01.1961-20.11.1961

Sa#lık&ve&Sosyal Yardım Bakanı 
Salih Ragıp ÜNER 05.01.1961-20.11.1961

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Fethi A#KIN 05.01.1961-20.11.1961



Tarım&Bakanı 
Osman TOSUN 05.01.1961-20.11.1961

Ula!tırma&Bakanı 
Mehmet Orhan MERS!NL! 05.01.1961-20.11.1961

Çalı!ma&Bakanı 
Ahmet TAHTAKILIÇ  05.01.1961-02.03.1961 
Cahit TALAS  02.03.1961-20.11.1961

Sanayi&Bakanı 
#ahap KOCATOPÇU  05.01.1961-14.04.1961 
!hsan SOYAK  29.04.1961-20.11.1961

Basın - Yayın&ve&Turizm&Bakanı 
Mustafa Cihat BABAN  05.01.1961-29.08.1961 
Kemal Sahir KURUTLUO"LU  02.09.1961-20.11.1961

"mar ve "skan Bakanı 
Fehmi YAVUZ  05.01.1961-06.02.1961 
Mehmet Rü$tü ÖZAL  06.02.1961-20.11.1961

II. Gürsel Hükümeti, program getirmemi$tir.






