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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun, Ziraat 
Vekâletine tâyini münasebetiyle Türkiye Büyük 
Millet Meelisi Reisvekilliğinden istifa ettiğine 
dair takriri ile, 

Devlet Vekili Semi Ergin'in Devlet Vekâ
letine tâyini münasebetiyle Büyük Millet Mec
lisi Reisvekilliğinden istifa ettiğine dair takrri, 
okundu. 

Başvekil Adnan Menderes, kurduğu Hükü
metin programım okudu. 

Hükümet programı üzerindeki müzakerele
rin 16 Aralık Cuma günkü inikada talik olun
ması hakkındaki takrirler, kabul olundu. 

Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan do
ğan çocukların cezasız tesciline dair kanun tek
lifinin birinci maddesi henüz encümenden gel-

' memiş bulunduğundan Adliye Encümeni Maz

bata Muharririnin talebi üzerine kanun teklifi
nin müzakeresi, bir hafta sonraya talik olundu. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 2850 sa
yılı Kanunla muaddel 80 ııci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasının birinci müzake
resi tamamlandı. 

Gayrimenkul Kiraları hakkındaki 6570 sa
yılı Kanunun muvakkat birinci maddesinin (Ç) 
fıkrasının tadiline dair kanun teklifinin birinci 
maddesi, müzakere edildi. 

16 . XII . 1955 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
içel Mebusu Hakkâri Mebusu 

Refik Koralimi Übeydullah Seven 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
Âttilâ Konuk 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me Umum Müdürlüğünün 1 . III . 1953 - 29 . 
V I I . 1953 hesap devresine ait Hesabı Katî (ka
nun lâyihası (1/339) (Divanı Muhasebat Encü
menine). 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkın
da kanun lâyihası (1/340) (Münakalât ve Büt
çe encümenlerine). 

3. — Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşki
lâtının kurulması hakkındaki Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakının ve bu 
Sözleşme ile eklerinin tasdikine dair kanun lâ-
yisası (1/341) (Hariciye ve Münakalât encümen
lerine). 

4. — Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsi
sat Verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı 
madde ve hükümlerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/342) (Bütçe Encü
menine). 

5. — Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla 
emekli dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara 
tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/348) (Bütçe Encümenine). 

6. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı Tür
kiye Taviz Listesinde münderiç Sakız ve Kolo-

fanla, XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde 
münderiç taze ve tuzlu balıklara ait gümrük ta
vizlerinde yapılan tadil ve geri çekmelere müte
dair listenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/343) (Hariciye, Gümrük ve inhisarlar, Ti
caret ve Bütçe encümenlerine). 

7. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası (1/344) 
(Bütçe Encümenine). 

8. — Köy Enstitüleri ile İlk Öğretmen Okul
larının Birleştirilmesine dair 6234 sayılı Kanu
nun muvakkat birinci maddesine iki fıkra ilâve
si hakkında kanun lâyihası (1/345) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine). 

9. — Sigorta şirketlerinin murakabesi hak
kında kanun lâyihası (1/346) (Ticaret ve Adli
ye encümenlerine) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında emtia 
mübadelesine ve hububat satışına dair akdedi
len Ek Anlaşmanın ve • merbutlarının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası (1/347) (Hariciye, Zi
raat ve Ticaret encümenlerine) 

11. — 1954 bütçe yılı Hesabı Katisi hakkın
da kanun lâyihası (1/349) (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

12. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa-
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î : 15 16.] 
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/350) (Bütçe Encümenine) 

13. — Hasan Hacı Sölimoğlu Hüseyin Ay-
dın'ın karısı Hanife Aydın ve kızı Müveddet 
Aydm'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun lâyihası (1/351) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

14. — Hüseyinoğlu Harun Atay'm karısı 
Nâfıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun lâ
yihası (1/352) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

15. — Mehmedoğlu Yunus Karlıova karısı 
Zehra Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun lâyihası (1/353) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

16r— Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil 
Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı, Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Mil
letler Eğitim, Bilim, ve Kültür Teşkilâtından 

1. — Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu 
Hükümetin programı. 

REİS — Bilindiği üzere yeni kurulan Hü
kümetin programının müzakeresine devam ede
ceğiz. 

Hükümet programı üzerinde söz istiyenlerin 
isimlerini okuyoruz : 

İsmet İnönü (C. H. P. Grupu adına) 
Osman Bölükbaşı (C. M. P. Grupu adına) 
Bahadır Dülger (D. P. Grupu adına) 
Ekrem Alican (Kocaeli) 
Feridun Ergin (Urfa) 
Kasım Küfrevi (Ağrı) 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 
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Teknik Yardım Teminine mütedair 5 Eylül 1951 
tarihli esas Anlaşma mucibince getirtilen tek
nik yardım eksperlerine ödenecek mahallî ge
çim tahsisatları hakkında Hükümetimizle Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Türkiye 
Temsilciliği arasında varılan anlaşmaya dair 
mezkûr Temsilciliğe gönderilen mektubun tas
diki hakkında kanun lâyihası (1/354) (Harici
ye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
17. — Nebatları Hastalık ve Zararlı Böcek

lerden Koruma Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbata
ları (1/234) (Ruznameye) 

18. — Türkiye ile İtalya arasında imzalanan 
İktisadi ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının tas
dikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İkti
sat encümenleri mazbataları (1/239) (Ruzna
meye) 

Osman Alişiroğlu (Kırşehir) 
Kenan Akmanlar (Antalya) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Hikmet Bayur (Manisa) 
Mehmet Hiazer (Kars) 
Nüvit Yetkin (Malatya) 
Muammer Alakant (Manisa) 
Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) 
Sebati Ataman (Zonguldak) 
Rüştü Özalp (Konya) 
Memiş Yazıcı (Ordu) 
Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir) 
Feyzi Atahan (Hatay) 
Rıfkı Salim Burçak (Erzurum) 
Mazhar Şener (Giresun) 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Übeydullah Seven (Hakkâri). 

REİS — Celseyi açıyorum. 

3. — MÜAZKERE EDİLEN MADDELER 
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Behzat Bilgin (izmir) 
Hamdi Ragıp Atademir (Konya) 
Enver Batımılu (Seyhan) 
Himmet Ölçmen (Konya) 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
Hilmi Çeltikçioğlu (Çoruh) 
Fikri Apaydın (Kayseri) 
Selâhattin Karayavuz (Trabzon) 
Kemal Terzioğlu (Çorum). 

REÎS — Başka söz istiyen var mı?... Söz is-
tiyenler, lütfen işaret versinler... Not edelim. 
Hamdullah Suphi Tanrıöver. 

i lk söz C. H. P. Grupu adına İsmet İnönü'
nün. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Muhterem arkadaşlar; B. M. Mec
lisinin iktidar grupu içinde birden bire bütün 
icra Vekillerinin istifaya mecbur edilmeleri ne
ticesinde Başvekil Bay Adnan Menderes de isti
faya mecbur olmuştur. Bu münasebetle yeni bir 
hükümet karşısında bulunuyoruz. Hükümetin is
tifasına müncer oları münakaşalar, malî ve ikti
sadi siyaset yüzünden çıkmıştır. Hakikatta ise, 
malî ve iktisadi siyasetle beraber her sahada ce
miyetimizin içinde bulunduğu siyasi huzursuzlu
ğun bütün unsurları harekete geçmiştir. 

Garplı mânası ve prensipleriyle demokratik 
rejim ve çok partili siyasî hayat Türkiye'de ku
rulabilir mi, yerleşebilir mi? Bu sual, hususiyle 
son iki seneden beri içerde ıstıraplı, dışarda me
raklı bir şüphenin konusudur. Benim kanaatim
ce, son olaylar demokrasiyi katî olarak selâmete 
çıkaracak bir istikamete bizi yöneltmiştir. Bir 
bakıma hâdiseler muğlaktır. Gam değil. Cemiyet 
olaylarının pürüzlü ve muğlak olması asildir. 
Ehemmiyetli olan demokrasiyi koruyacak başlı
ca vazife sahiplerinin yani bugünkü durumda 
Büyük Millet Meclisindeki bağımsız veya iktidar 
ve muhalefete mensup milletvekillerinin çetin 
vazifeleri ifa edecek kararda olmalarıdır. Mille
timiz içinde her nesilden ve her meslekten bü
yük bir vatandaş kitlesi zaten bu azimdedir. Bu 
hal, güçlükleri yenmek için çok ümit vericidir. 

Türklerin sert görünen siyasi çekişmelerini, 
Büyük Millet Meclisinin bütün milleti farksız 
olarak düşünen tedbirleri sayesinde halledebil
meleri, milletimizin kendine güvenini ve devleti
mizin kuvvetini ve itibarını çok yükseltecektir. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktisadi 
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ve siyasî huzuru tesis etmeye çalışacak, güvenilir, 
ciddî hamleleri yürekten beklemek kararındayız. 

Şimdi Hükümetle, bugünkü çetin dâvaların 
tahliline çalışacağız : 

Muhterem arkadaşlar; 
Takibolunan malî ve iktisadi siyasetin hata

lı ve mahzurlu olduğu artık tereddüt götürmez 
bir surette meydandadır, iktisadi alanda kalkın
ma dâvası yani ziraatte gelişme sınai sahada bir 
an önce teçhiz edilme memleketin imarında ek
siklerini ve ulaştırma vasıtalarını tamamlama, 
tabiat zenginliklerimizi işletme ihtiyacını takdir 
etraiyen ve bu ihtiyaçları mutlaka karşılamaya 
lüzum duymıyan yoktur. Yalnız bugünkü nesil
ler değil hiç olmazsa 100 seneden beri siyasileri
miz bu dâvaları biliyorlardı. Meselenin ehemmi
yeti ameli taraf mdadır. Bin ihtiyaç eldeki mah
dut vasıtalar ve imkânlar içinde sıraya konacak 
yani israf sız ve verimli bir plân içinde meseleler 
gittikçe artan bir süratle halledilecektir. Böyle 
bir hesap ve plân kalkınma faaliyetinin esasını 
teşkil etmezse teşebbüsler yalnız hayal kırıklığı 
yapmaz cemiyetin hayatı da hadsiz hesapsız ıstı
raplara ve sıkıntılara mâruz kalır. Bugün işte 
böyle bir çıkmazdayız. Halbuki iktisadi kalkın
ma için son sekiz seneden beri, şimdiye kadar 
görmediğimiz bir kolaylık elimizde idi. Biz 1947 
den beri dış yardım görüyoruz. Askerî yardım 
ve başında Marshall yardımı adını alan kolaylık
lar bugüne kadar devam etmektedir. Bay Adnan 
Menderes'in plânsız ve israfil iktisadi siyaseti 
hem kendi kaynaklarımızı hem dışardan gördü
ğümüz yardım imkânlarını son derece zayıflat
mıştır. (Soldan, gürültüler) Hasta iktisadiyatı
mızın arazını kısaca sayabiliriz : 

Hayati ehemmiyette olan ithalât mallarındaki 
darlık, memleketi ihtiyaca yeter miktarda, ham
maddeden ve yedek parçadan mahrum etmiştir. 
Birtakım fabrikalar tamamen veya kısmen faa
liyetlerini tatil etmeye mecbur olmuşlardır. (Sol
dan, misal misal sesleri) İlâç gibi en vazgeçil
mez maddelere kadar sıkıntısı çekilmekte olan 
istihlâk eşyasının adlarını birer birer saymıya 
imkân yoktur. 

Bu darlıkların da araya girmesiyle fiyatlar 
durmadan yükselmektedir. Yükselmeler hem it
halât hem ihracat maddelerinde hem dâhilde is
tihsal edilip dâhilde istihlâk olunan maddelerde
dir. İthal maddelerindeki artışlar da para kıy
metine ait bozukluklar neticesi uğranılan zorluk-
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lar dolayısiyle haricî ticaretimizin meselâ meş
hur Doğu-Almanya'siyle olduğu gibi iki taraflı 
anlaşmaya tâbi memleketlere kaymasına da mü
him bir mevki vermesidir. Bu da içeride fiyatla
rın yükselmesine daha başka bir âmil olmakta
dır. Memlekette, iktisadi düzen temelinden alt
üst olursa sıkıntıya ve pahalılığa çare buluna
maz bir durum hâsıl olur. Memlekete gelecek her 
mala ihtiyaçolduğu için iki taraflı anlaşmaların 
ağır şartlarını tüccar kabule mecbur kalıyor. Ara
da ezilen geniş vatandaş kitlesidir. 

Hele dar ve sabit gelirliler için çok ehemmi
yet ifade eden gıda maddelerine ait fiyatlar, va
tandaşı bunaltacak derecede yükselmekte devam 
ediyor. 

Dış ticaret açığımız beş yıl önce, 62 milyon idi. 
1955 Ekiminde 10 aylık borç, 482 milyon olmuş
tur. Yani senelik açık dokuz misline çıkmıştır. 

Haricî ticaret ve haricî tediye muvazenesi ba
kımından Hükümetin vaziyete hâkim olmaktan 
çok uzak olduğu aşikârdır, ödiyemediğimiz hari
cî borçlara dair olarak dost devletlerle yapılan 
mukavelelerin de ahkâmına riayet edilmediği ga
zetelerin günlük havadisleridir. Bu haberler, Hü
kümet tarafından tekzibedilmiyor. 

Bu can sıkıcı hâdiseler karşısında Bay Ad
nan Menderes'in en son aldığı ve en tesirli san
dığı tedbir ise, radyoda vatandaşa hayat pahalı
lığı olmadığını vekillere söyletmek ve sakat siya
setini, iktisadi sahada millî istiklâl mücadelesi 
rengine boyamaktır. 

Bu maksatla açılan kampanya henüz hafıza
lardadır. Memleketin ve vatandaşın ıstıraplarına 
tercüman olan siyaset adamlarını ve gazeteleri, 
kanun içi ve kanun dışı tedbirlerle susturmak da 
bu kampanyanın en birinci hedefi idi. Vatanda
şın geçim şartları ile istihza eden kampanya sön
dü. Fakat, vatandaşların ızdırapları ve hayat pa
halılığı gittikçe artarak devam ediyor. 

Dünyanın gözü önünde serilip yatan hakikat
lere karşı Bay Adnan Menderes'in meydan okur 
pervasızlıkları cidden hayret vericidir. Borçtan 
bunaldığımız ve alacaklıların bizi sıkıştırdığı sı
rada Başvekil Adana'da. bütün dünyaya karşı, 
dış ticaretten kimseye borcu olmadığını ilân edi
yordu. Bu hallerin alacaklılar ve seyirciler üze
rinde nekadar-soğuk ve gayriciddî bir tesir yap
tığı tahmin olunabilir. 

Bay Adnan Menderes'in kimse tarafından te
davi çaresi bulunamamış olan enfilâsyon hevesi, 
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tabiî ve ruhi neticeleri ile maliyemizi ve paramızı 
vahîm bir şekilde tahribetmiştir. Daha üç beş giiıı 
evvel Başbakan adına kürsüde konuşan Maliye 
Vekili, bedelsiz ithalât teşebbüsünden bir zarar 
hâsıl olmadığını söylüyor, doların bu yüzden 8,35 
liradan 10 liraya fırlamasını bahse bile değerli 
bulmuyordu. 

Paramız beş seneden beri, sistemli bir kayıt
sızlığın kurbanı olmuştur. Serbest dolar, son 
günlerde 11 liranın etrafında dolaşmaktadır. Pa
ra derdi büyük mikyasta itimat tesirinin altında
dır. Bay Adnan Menderes, Başvekil bulundukça, 
Türk parası tehlikeden kurtulamaz. (Soldan; gü
rültüler, Allah Allah sesleri, siz mi düzeltecek
siniz sesleri) 

REİS —Efendim, hatibin sözlerini sükûnetle 
takibetmenizi rica ederim. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bütün bu hal
ler itibarımızı yaralamıştır. Her surette bizim. 
dostumuz olan muhitlerde bile bizi âcil sıkıntıdan 
kurtaracak bir istikraz imkânı bulamıyoruz. 

Hem istikraz yapılırsa ne olacak?. İstikraz 
. bir plân üzerinde tesbit edilmiş verimli bir ihti

yacın temini için yapılırsa faydalı olabilir. Yok
sa enfilâsyoncu, israfçı ve hesapsız bir idare elin
de ilk önce borçların bir miktarı verilecek, sonra 
aynı şekilde devam eden iktisadi israf da
ha büyük bir istikraza ihtiyaç gösterecektir. 
Osmanlı tarihinde Mahmut Nedim Paşa is
mindeki sadrazamın malî siyaseti nihayeti ni
hayet Düyunu Umumiye şeklini almış, vatanın 
bundan kurtulması, yetmiş sene sürmüştür. Ben 
şahsen bu uğurda tam yirmi sene uğraştım. (Sol
dan gülüşmeler, ne yaptınız sesleri) Bay Adnan 
Menderes memleketi tekrar bu yolların başına 
götürüyor. (Soldan; hangi yolun başına sesleri). 

Adnan Menderes Hükümeti mütehassıs vatan 
evlâtlarının iktisadi ve ilmî sahada sadece fikir
lerim yazmalarına bile tahammül edemiyor. Va
zife aşkı üniversite mensuplarımızın nasıl kıyası
ya takibedildiği gözlerimizin önündedir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — O sizin 
devrinizde idi Paşam, yanlış olmasın. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — ' Milletvekili 
Feridun Ergin sırf fikirlerinden dolayı yalnız 
memleket içinde değil, Avrupa Konseyi içinde 
dahi takibedilmiştir. Bu hareketlerden memleket 
mânevi, siyasi ve tabiî olarak iktisadi sahada çok 

j zarar görüyor. 
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Muhterem arkadaşlar, ı 
İçinde bulunduğumuz malî ve iktisadi güçlük

lerin cenderesinden milletçe kurtulmanın ilk şar
tı, Bay Adnan Menderes 'in çekilmesidir. (Soldan, 
oooo.. sesleri, gülüşmeler). Vatandaşa ve umumi
yetle iktisat ve maliye âlemine hilafı hakikat be
yanda bulunmaktan dikkatle çekinen bir siyaset 
adamı, derhal içerde ve dışarda, muhakkak ola
rak lehimize bir hava yaratacaktır. (Sağdan, bra
vo sesleri). 

Malî ve iktisadi şikâyetlerimizi söylerken, 
umumi ıstırabın zehrini artırmamak için Büyük 
Millet Meclisinin elkoymak üzere bulunduğu sui
istimal hikâyelerine temas etmek istemiyorum. 
(Soldan, et, et sesleri). Suçlar Büyük Millet Mec
lisi tarafından tabiî neticelerine yöneltilecektir. 
Adalet önünde çok kimsenin temize çıkmasını te
menni ederim. (Soldan, başta zatı âliniz sesleri). 
Yalnız şunu söylemeye mecburum kî, hatalı, yı
kıcı iktisadi ve malî siyaset, tahammül dışı dar
lık ve pahalılık yaratırsa, bu hal bulanık su ara
yan maddeten veya manen zayıf istidatları çok 
teşvik eder. Herkesin gözü önünde cereyan eden 
taşkınlıklar ise, pahalılık içinde kıvranan vatan- r 
daşm manevi ıstırabını son derecey çıkarmakta
dır. Geçen Hükümetin iktisadi ve malî siyaseti
nin son durumu budur. Bugün tahammül dışı gö
rünen darlık ve sıkıntı, eğer Bay Adnan Menderes 
Hükümet başında kalırsa, daha büyük bir felâ
ket olacaktır. (Soldan, gülüşmeler). Vatandaş 
malî ve iktisadi çıkmazdan kurtulmayı, iktidar 
partisinden yeni bir siyaset adamımızın himme
tinden bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; I 
Biz ciddî bir rejim buhranı karşısındayız. 

Anayasa tadili dâhil olarak demokrasiyi bütün 
teminatı ile tahakkuk ettirmek, Onuncu Büyük 
Millet Meclisine nasibolmalıdır. 

Siyasi partilerin seçime girmeleri maddeten 
imkânsız bir haldedir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Müsta
killer kazanıyor, Paşam, neden bahsediyorsu
nuz? 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bay Adnan 
Menderes'in 2 Mayıs 1954 ten sonra getirdiği 
kanun tadilleri serbest seçim bırakmamıştır. 
Son belediye seçimlerinde kalemden başka bir 
vasıta ile yazı yazmak imkânı, ciddî bir hukuk 
meselesi gibi tetkik konusu olmuştur. (Sağdan, 
gülüşmeler) Türk cemiyetini bu seviyeden kur- J 
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tarmız. 1954 seçimlerine girerken tatbik olunan 
kanuna avdet, ilk ele alacağımız çaredir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Pro
gramda var Paşam. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Halbuki tec
rübe daha ileri ıslahatın lüzumunu da göster
miştir". Kırşehir tehdidinden Türk seçmenini ha
lâs etmenizi bütün vatandaş heyecanla sizden 
bekliyor. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Adalet istiklâli tereddüt götürmez acele bir 
ihtiyaçtır. Bay Adnan Menderes'in elinde ve 
son kanunlar içinde hâkim, çok insafsız bir teh
didin daimî tesiri altındadır. (Soldan, öyle şey 
yok sesleri, gürültüler). Daha üç gün önce, eski 
Adalet Bakanı bu sıfatiyle söylemesi ve yapma
sı caiz olmadığını belirttiği söz ve hareketi, 
Genel İdare Kurulu âzası olarak yaptığını bil
dirdi. Adalet Bakanının gözü önünde istanbul 
savcısı siyasi propaganda nutukları verdi. Di
yarbakır'da istifaya mecbur ettiği bir hâkimin 
şikâyeti üzerine Devlet Şûrasının verdiği ilâmı, 
Adalet Bakanı olarak tanımadı. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Sizin 
zamanınızda yırtıyorlardı Paşam. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu haller, hâ
kim teminatını tahribeden kanunların ve bil
hassa mahkemeleri tesir altında bulundurmaya 
çalışan sakat rejimin vasıflarıdır. 

Üniversiteler, genci yaşlısı ile, idealistler- he
yecanı içinde, ilim hürriyetini müdafaa mecbu
riyetine düşmüşlerdir. Basın tekrar can havliy
le vatan vazifesini baskıdan kurtarmaya çaba
lıyor. idarenin ve radyonun tarafsızlığı, hiç es-
kimiyen taze bir dert halindedir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Millet işlerinde isabet ve selâmetin çaresi, 

bütün ıslahatın mesnedi ve anahtarı, Büyük 
Millet Meclisindedir. Büyük Millet Meclisinde 
mebusların her türlü tehditten masun bulunma
ları, şartların başındadır. Milletvekillerinin em
niyeti bahsinde en ağır endişeler, bilhassa ikti
dara mensup mebusların üzerinde toplanmıştır. 

Hoşa gitmiyen mebusların önce partiden tar-
dedilmesi, sonra çıkarılan veya ayrılan mebus
ların mebusluktan iskat edilmesi ihtimali, Bü
yük Millet Meclisinin vicdan huzuru ile çalış
masına imkân bırakmaz. 

Bay Adnan Menderes'in iskat hakkı şeklin
de, bütün millet önünde meydana çıkan millet
vekillerine kasıt teşebbüsüne karşı koymak, her 
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milletvekilinin Anayasa borcudur. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Büyük Millet Meclisinin kendi dışından her 
hangi bir siyasi teşekkülün tehdidi altına düş
mesine, bütün gayretimizle mâni olmalıyız* 

Muhterem arkadaşlar; 
6/7 Eylül vukuatının dürüst bir bilançosu

nu şimdiye kadar örfi İdarenin tahkikatından 
öğreneceğimizi ümidediyorduk. 3 aylık çalışma 
sonunda hiçbir hakikat söylenmemiştir. Bu hal, 
ciddî bir vazife gayreti ile izah edilemez. Bu kısır 
neticenin hususi ve umumi sebepleri vardır. Fa
kat ilk önce 6/7 Eylül vakasından sonra dış po
litikadaki durumu arz edeceğim : 

Her şeyden evvel şunu söylemeliyim ki, Yu
nanistan'la dost ve müşterek müdafaa cephesi
nin sadık âzası olmak menfaatlerimize uygun
dur. 30 senelik tecrübe göstermiştir ki, milletleri
mizin mazinin tesirinden kurtularak dostluk 
yapmaları da mümkündür. Dostluğu korumak 
için nahoş vaziyetlerin açıkça tahliline taham
mül edebilmeliyiz. 

6/7 Eylülden sonra Yunanistan bu vukuatı 
aleyhimizde haksız ve mübalâğalı bir surette is
tismar etmiştir. (Bravo sesleri) Yunanistan 
Kıbrsı dâvası sebebiyle, Türkler aleyhinde son 
derece kışkırtıcı bir tehdit ve tahrik siyaseti ta-
kibetmiştir. Biz milletçe, Kıbrıs Türklerinin ka
derinden ve NATO âzası olarak ve Orta - Doğu
da emniyet ihtiyacı tesiri ile, ciddî bir endişe 
içindeyiz. 

Başbakanın 24 Ağustosta hemen hemen harb-
den bahseden alarm işareti, iç ve dış politikamı
zı son derece gergin hale getirmiştir. (Soldan : 
Siz de tasvibediyordunuz, sesleri). Kıbrıs Kon
feransında ise Taraflar, ifrattan kurtulamamış
lardır. 

6/7 Eylül vukuatı Yunanistan için müstes
na bir fırsat tegkil etti. 28 Ağustosta Kıbrıs'ta 
katliâm hikâyeleri ile itibarı sarsılmış olan kom
şumuz, derhal memleketinde bütün vukuatı men-
edecek tedbirler almış ve bizim Hükümetimizi 
6/7 Eylül vukuatının yükü altında bırakmıştır. 

Avrupa Konseyinin içtimaında, Yunanistan 
kendi tahrik ve tehditlerinin ve Kıbrıs'taki te
rörist teşebbüslerinin tesirini unutturmaya çalı
şarak, Türkiye hakkında ağır ithamlarda bulun
muştur. Gerek tabiî temaslarda, gerekse NATO 
içindeki çalışmalarda Yunanistan bizimle müna
sebetlerini âdeta kesmiş bulunuyordu. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Dış politika meselelerinin selâmetle müdafa

ası için, her şeyden evvel malûmat sahibi olmak 
lâzımdır. Dış politikada menfaatlerimizi müda
faa edebilmek için, milletçe bütün kuvvetleri
mizden istifade etmeye mecburuz. Yunanistan 
4 aydır bütün iç ve dış cihazlariyle ve bütün ga
zeteleriyle çalışıyor. Biz Türkiye milletvekilleri, 
Türk matbuatı hâdiseleri bilemiyoruz. Bizim 
hükümetimiz Büyük Meclise malûmat vermez; 
gazetelerin hakikatları söylemesine imkân bı
rakmaz. örfi îdare Komutanına, Yunanistan 
aleyhinde söz söylenmesini dehşet verecek şekil
de menettirir. Elimize geçebildiği kadar yaban
cı gazetelerden öğrendiklerimizi size elemle arz 
edeceğim : 

Avrupa Konseyinde murahhaslarımız bir ta
raftan Yunanlıların ithamı pençesinden memle
ketimizi kurtarmaya canla ba,şla çalıştılar; bir 
taraftan da Bay Fatin Rüştü Zorlu'nun kanun
suz hareketlerinin menfi tesiri altında çırpındı
lar. 

Yunanistan NATO Konseyinde de aleyhimizde 
çalıştı. Sonra Yunanistan bize karşı iki açık, bir 
de netice alarak üç talep ileriye sürmüştür : 

1. 6/7 Eylül hâdiselerinden dolayı mânevi 
tamir; 

2. Bundan sonra maddi tazminat; 
3. Bunlar yapıldıktan sonra münasebet tesi

si. 
Kendiliğinden bekledikleri netice de, Kıbrıs 

meselesinde hayatî alâka ve menfaatlerimizin fe
da edilmesidir. Hattâ bugün bile, Yunan gazete
lerinde, uğradığımız tarizlerin pek ağır olduğun
da şüphe edilemez. 

Bay Adnan Menderes Hükümetinin tedbir
leri şunlardır : Türk milletini örfi îdare vası-
tasiyle habersiz bırakmak, B. M. Meclisinde ken
disi zaten malûmat vermemek âdetindedir. 

Yunanlıların istediği mânevi tamir, yani tar
ziye için, Bay Adnan Menderes Büyük Elçi va-
sıtasiyle tebliğler yapmış, memleket içinde nu
tuklar söylemiştir. Fakat Yunanistan bunları 
kâfi görmedi. Nihayet 24 Ekim 1955 te İzmir'de 
fevkalâde tarziye merasimi yapıldı. Bütün dün
yada Bay Çavuşoğlu'nun bayrak çekmesi resimler
le tesbit olunurken, masum Türk milletinin yüre
ğine de en acı bir zehir akıtılıyordu. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Onu siz 
akıttınız şimdi bu ifadenizle. 
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İSMET İNÖNÜ (Devmla) — Muhterem ar

kadaşlar, insanlar arasında fert ve cemiyet, 
millet ve devlet olarak özür dileme âdeti var
dır. özür dilemenin ölçüsü ve usulü son derece 
nazik bir takdir meselesidir. 24 Ekimde İzmir'
de yapılan muamele, milletlerarası hâdiselerde, 
emsali görülmemiş derecede haksız bir ölçüde
dir. Haksız ve mübalâğalı merasim usulleri mil
letimizi yaralamıştır ve çok zararlı olmuştur. 
Bunun gibi 6/7 Eylül hâdiselerinin asıl mesul
lerinin süratle takibi yerine, içlerinde pek çoğu 
tabiatiyle masum olan binlerce zavallı vatan
daşı hapiste çürütmek de yanlıştır. Bunlar ada
let gayretleri değil, zararlı siyasi gayretlerdir. 
Bu hallere duçar olmamızın birinci derecede 
sebebi, Hükümetin hiç olmazsa Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden ifade ettiği gafletten suçlu 
olarak manen mahkûmiyeti reddedecek kud
rette olmamasıdır. (Sağdan, bravo sesleri). 

İkinci sebebi, Hükümetin meseleyi, Büyük 
Millet Meclisine getirmek cesaretini göstereme-
mesidir. Eğer Büyük Millet Meclisi toplu bu
lunsaydı, 24 Ekim hâdisesi vukubulmazdı. (Sağ
dan, bravo sesleri). 

Büyük Millet Meclisini Elkim başında top
lantıya çağırmak için, Büyük Meclis Başka
nına, o zamanki Reisicumhur Vekili sıfatına da 
sığınarak çok istirham ettim. Teklifimizin abes 
olduğu cevabı verilerek Büyük Meclis 24 Ekim
den önce hazır bulundurulmamış ve bu suretle 
İzmir merasimi sağlanmıştır'. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Yunanistan 
maddi tazminatın peşindedir. Hükümetin ne 
düşündüğü bir gün ansızın meydana çıkacak
tır. Benim her türlü vasıtadan mahrum şartlar 
içinde edinebildiğim bilgiler bunlardır. Vazi
yette bir dereceye kadar teselli veren taraf 
Türk milletinin kusuru olmadığının medeniyet 
âleminde ve müttefik milletler nezdinde ,anlaşıl-
maya başlamasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, biz dış politikada 
NATO ittifakının sadık âzası olmak ve Orta -
Doğuda İngiltere ve Amerika ile sulhu koru
makta iş birliği yapmak siyasetini inanarak ta-
kibediyoruz. Bağdat Paktı ile Orta - Doğu si
yaseti bir sistem haline gelmeye başlamıştır. Bu 
sistemin işlemesi ahden NATO'daki vecibeleri
mize bağlıdır. NATO tertibi demokrasi cephe
sinin temel taşıdır; Garbi-Almanya'nın iltihakı 
ile kesin bir ehemmiyet kazanmıştır. NATO için-
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de Almanya meselesi öteden beri saflar arasında 
başlıca ihtilâf konusu idi. Son zamanlarda he
yecanlı dikkatler tekrar burada toplanmıştır ve 
bugün ümitler kritik nokta üzerinde sallan
maktadırlar. 

Cenevre'de Temmuzda toplanan zirve sevi
yesinde konferanstan maddi olmaktan ziyade 
ruhi olarak geniş bir yatışma ve âti için ümit
lenme havası yayılmıştı. Kasım sonundaki ve
killer konferansında ümitler kırılmış, hattâ son 
zamanlarda soğuk harb dalgaları artmıştır. Bu
nunla beraber senelerden beri Garp Cephesin
deki çalışmalar nihayet Almanya'nın silâhlan
masına imkân vermiş ve bu silâhlanma başla
mıştır. Siyasi neticesizlik buhranı yanında as
kerî kuvvetlenmenin kıymeti göze çarpıyor. 
Eğer bu hal yakın bir patlamaya sebep olmazsa 
sulh cephesi kuvvetlenmiştir. 

Balkan cephesi muğlâk bir manzara aldı. 
Yugoslavya'nın ittifakı askerî mahiyetten çı
kardığı söyleniyor. Eğer dostluk sağlam ka
lırsa bu da bizce değerlidir. Yunanistan ile mü
nasebetlerimiz acınacak bir haldedir. Otuz se
neden beri Türk ve Yunan milletlerine mazinin 
unutulmaz elemlerini tınutturabilmiş olan basi
retli siyasetin her iki tarafta tekrar itibara gel
mesini temenni edelim. Son günlerde Yunan 
gazeteleri tekrar çok taşkın ve tecavüzkâr ol
muşlardır. Yunan Hükümetinin şiddetli nota
larından ve Marta kadar mühlet verdiğinden 
bahsediliyor. Hükümet kendi grupunda olsun 
bilgi veriyor mu? Bilmiyoruz. Ancak Büyük 
Millet Meclisine bilgi vermek mecburiyetinde 
olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Gene bu günlerde ingiltere Avam Kamara
sında Kıbrıs meselesi görüşüldü. Kıbrıs halkı
nın kendi mukadderatını tâyin etmek hakkı 
prensip olarak tanınmış olduğu ve yalnız za
man meselesinin müzakere edildiği neşriyattan 
anlaşılıyor. Eylül haftasından beri işlerde esas
lı değişme ve gerileme var. Bizim Hükümetimi
zin 6/7 Eylül vukuatının baskısı altında sesi kı-
sılmıış durumda olduğu esefle görülüyor. Biz 
esaslı ihtiyaçlarımızı tekrar bildirelim. Kıbrıs'
ta Türk halkının emniyeti, temsilî hakları ile 
halecan içinde ilgiliyiz. 

Kıbrıs bizim hayati emniyet mevzuunmzdur. 
Vaktiyle de bu hayati sebep ile İngiltere'ye bı
rakıldı. Bugün yine bu hayati ihtiyaç onun İn
giltere elinde bulunmasını icabettirdiğine kaa-
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niiz. Bu hudutlar içinde bir hal çaresini İngil- | 
tere'nin nasıl bulacağını yakından endişe ile ta-
kibediyoruz. 

Orta - Doğu'da Arap âleminin büyük kısmı
nın Bağdat Paktına aleyhtar olmasına teessüf 
ederiz. Hele Suriye'nin bizden uzak ve bize kar
şı olmasının sebebi anlaşılır bir gaflet değildir. 

Orta - Doğu'da Arap - İsrail sulhu temin edil
medikçe hiçbir şey yapılmış olmaz. Güç mesele 
hudutlar üzerinde anlaşmayı temin etmektir. 
Bundan sonra muhacirler derdi hal yoluna gi
rebilir. Ondan sonra sulhun ve emniyetin müş
terek bir tertibe bağlanmasına Amerika'nın me
yil gösterdiğini işitiyoruz. Bu iyi bir ihtimaldir. 
Her halde farksız olarak bütün alâkalılara hiç
bir sebeple kuvvete müracaat edilmemesinin iyi
ce anlatılması icabeder. 

Bağdat Paktına Pakistan'ın ve İran'ın katıl- I 
ması ile bu Pakt ehemmiyetini ve tesir sahasını I 
genişletmiştir. Tabiî ilk ağızıda Türkiye'nin me
suliyeti de pek ziyade genişlemiş oluyor. Ame
rika'nın iştiraki ve NATO ile müşterek işleme I 
imkânı tahakkuk etmedikçe esaslı bir açık var- I 
dır. 

Muhterem arkadaşlar; bütün bu ittifak man- I 
zumesi içinde vecibelerimizi ve haklarımızı bi
rinci derecede düşünürken dikkat edeceğimiz 
esaslı nokta sergüzeşt ariyan tahrikçi bir müt- I 
tefik görmekten dikkatle sakınmaktır. Biz Hü- I 
kümetin metotları ile beraber değiliz. 

Dış politikada prensipler kadar metotların 
da ehemmiyeti vardır. 24 Ağustosta Yunanis
tan'a hemen hemen harb ilânı ağzının kullanıl
ması on beş gün sonra dostumuz ve müttefiki
mize karşı söz söyliyecek vatandaşın cehennem I 
ile tehdidedilmesi, ve 24 Ekimde İzmir'de görül- I 
memiş tarziye merasimine mahkûm olmak ve I 
nihayet Arap - İsrail münasebetlerinin herkesi 
halecana düşürdüğü ve sulh çaresi arandığı 
günlerde hudutlara koşup bir tarafı açıktan il
tizam eden teşvikler yapılması Büyük Millet 
Meclisi karşısında mesuliyetini hatırlamıyan I 
Bay Adnan Menderes'in sakat siyasetinin fari
kalarıdır. (Soldan, gürültüler) Belâ çıkarmaya 
hevesli görünen müttefikten nihayet dostlar da 
vebadan kaçar gibi sakınırlar. 

Biz Avrupa Konseyine de dâhiliz. Bu teşek
kül demokrasi rejiminde bulunan Avrupa dev
letleri içindir. Bizim Hükümetimiz bu teşekkü- I 
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le kâfi derecede dikkat göstermiyor. Kısaca ha
tırlatalım ki bu eok yanlış bir harekettir. 

Dış politikada metotlarını endişe ile takib-
ettiğimiz Hükümetin Büyük Millet Meclisi ta
rafından salâhiyet hudutları içinde tutulmasına 
kati olarak lüzum vardır. 

Hükümet, dış meselelerimizde umumi efkâ
rın ve gazetelerin aydınlatılmasından ve yar
dımlarından istifade etmiyor. Hele Büyük Mil
let Meclisinin bilmesinde ve desteklemesindeki 
büyük kuvveti hiç takdir etmiyor. Yakıştırıp 
her şeyin altüst edilmesini, ya susup ve sustu-
rup kendi aklı içinde çabalamayı ihtiyar ediyor. 
Bunlar sakat gidişlerdir. (Sağdan, bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar; 
6/7 Eylül vukuatının iç, politikadaki tahlili, 

büsbütün başka mahiyet arz eder. Üç aylık tah
kikattan henüz bir netice söylenmemesinin huşu-. 
si sebebi, örfi îdare Komutanının kanuni vazi
fesini anlayış ve tatbik ediş şeklidir, örfi İdare 
Komutanı kanun içinde harekete mecburdur. 
Ankara'da örfi İdare ilân olunmasındaki siyasi 
maksadın, muhalif partilerin siyasi faaliyetine 
ve 6/7 Eylül hâdiseleri üzerinde kimsenin dur
masına imkân bırakmamak olduğu anlaşılmıştır. 
Halbuki 7 Eylül sabahı, en yüksek salâhiyet 
sahipleri, yerli ve yabancı bütün gazetecilere, 
örfi İdarenin iç politika vasıtası olarak kullanıl-
mıyacağmı taahhüt etmişlerdir. 

Örfi İdare Komutanı, daha da ileri gidiyor, 
kapattığı gazetelerin sahiplerine, Türkiye için
de her hngi bir yerde gazete çıkarmayı da yasak 
etmiştir. Bu, bir yeni kanun hükmüdür, örfi 
İdare Komutanının yeni kanun hükmü koymaya 
salâhiyeti yoktur. 

Örfi İdare Komutanı, askerî hâkimlere, doğ
ru zannettiği cezaları hükmetmeleri için emir ve
remez. Hâkimlerin tahliye kararı verdiklerini 
alıkoyamaz, örfi İdare elinde mevkuf bulunan 
binlerce vatandaş, en iptidai insanlık ve hukuk 
şartlarından mahrumdurlar. İşittiğimize göre, 
cinnet ve intiharlar oluyor. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — O, za
manı devletinizde olmuştur. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Büyük Mil
let Meclisinden bir komisyonun mevkufların hal
lerini teftiş ve tahkik etmesine acele olarak lü
zum vardır. 
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ZÜHTÜ TTRAY (Aydın) — Sadet harici ko

nuşuyor. 
İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Örfi İdare 

Komutanı, kanunun bir maddesine göre, icra 
Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz ve tebliğ edi
len emirleri ve ilân edilen sair tedbirleri takip 
ve icra eder. Komutan, bu maddeye yapışarak 
vekillerin emirlerini ifaya mecbur olduğunu sa
nıyorsa, kendisini mesuliyete sevk ediyor. İcra 
Vekillerinin heyetçe kararları lâzımdır, bir. Böy
le bir kararın icra Vekillerinin kanuni salâhi
yetleri içinde olması tabiî bir kaidedir, iki. 

Örfi idare Komutanının gazetecilere şifahen 
vâlkı olan ilk tebliğini size okusam, anlayışının 
veya Hükümetten aldığı talimatın aşırı derecede 
kanunsuz mahiyeti hakkında bir fikir edinile
bilir. 

Bir tek maddesi hakkında size malûmat ve
receğim, günün mevzuu olduğu için örfi idare 
Komutanı Nurettin Aknos'un istanbul gazete 
sahip ve mesullerine topluca ve şifahi olarak 
verdiği direktiflerin birinci maddesi; Büyük 
Millet Meclisi müzakereleri halkı heyecanlandı-
racaksa, yayılmıyaeaktır. (Gürültüler) Nitekim 
12 Eylülde Büyük Millet Meclisi Başkanı, bizim 
bu havadisi alarak verdiğimiz takrir üzerine 
Büyük Millet Meclisi müzakeratı aleni olduğunu 
ve harfiyen neşrolunacağını, hem Örfi idare Ko
mutanına, hem Yüksek Meclise teyit buyurmuş
lardır. Tekrar bugün haber alıyoruz ki, bugün
kü Meclis müzakeratmı (gazetelerde neşrettirme
mek arzusundadır. Bu arzu kanununa aykırıdır. 
(Soldan gürültüler) Teşekkür ederim. Meclis 
müzakeratmm Anayasa hükmüne göre neşrolun
masını iltizam buyuruyorsunuz. Ümidederim Ör
fi İdare Komutanı da bunu işitmiştir. 

6/7 Eylül hâdisesi karşısında istanbul valisi
nin durumu da, dikkati çekecek mahiyettedir. 
6/7 EylûPün İstanbul'da ilk göze çarpan mesulü 
istanbul valisi ve ilk önce vazifesine nihayet ve
rilecek zat da o olmalıydı. Bunun yapılmamasının 
sebebi, tahlile muhtaçtır. Demek Hükümet en 
büyük idare ve zabıta âmiri ve icabında askerî 
kuvvetlere hâkim olan valiye bir kusur atfedemi
yor. Hattâ valinin vakadan sonra istifa ettiği 
ve bunun kabul olunmadığı söyleniyordu. Bu hu
sus son günlerde açıktan teyidedilmiştir. Şayia
lar bu halleri şu şekilde izah ediyor: Vali, hâdi
senin tertibi zamanında itiraz etmiş, vahîm ne
ticelerin önlenemiyeceğini söylemiş, büyük aske-
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rî kuvvetleri daha 6 Eylül'den evvel istemiş, en 
nihayet kendisine Patrikhane gibi bir iki yerin 
muhafazası ile alâkadar olması söylenmiştir. (Sol
dan, gürültüler ve bunun mürettibi kimmiş ses
leri). Bu vaziyette olan valiye, pek hatalı olan 
Hükümet, hesap sormaktan elbette çekinecektir. 

İzmir valisinin yerinde bırakılmasına ise hiç 
bir izah bulunamıyor. Bunun mesuliyeti ihtima
linden bahsedecek gazeteyi örfi idare Komutanı 
hemen kapama ve hapis ile karşılar. İzmir'de 
6 Eylûl'e dair bir tek misal söyliyeyim. 6 Ey
lül akşama doğru izmir itfaiyesi fuara gelir, bir 
paviyon önünde durur. Neye geldiklerini soran
lara masum neferler, yangın çıkacak da onu sön
düreceğiz derler. Bu marifetlerden hesap vermesi 
lâzım gelen izmir valisi 24 Ekim'de bayrak çe
kilirken izmir halkının yüzüne acaba nasıl ba
kabildi. (Sağdan, bravo sesleri). 

Bir vakanın suçlusu olması melhuz olan kim
senin emrinde, o vakanın hakikati meydana çı
karılamaz. 6/7 Eylül tahkikatında bu hâdiseyi 
pek acı tecrübe ediyoruz. 6/7 Eylül vukuatından 
daha evvel bilgili olduklarına dair Bay Menderes 
ve Bay Köprülü'nün 12 Eylûl'de B. M. Meclisin
de söyledikleri dikkat ve ibretle tetkika değer. Vu
kuata seyirci, müsamahalı olan polis, Hükümetin 
talimatı veya arzusu içinde bulunduğuna kaani 
idi. Türk polisinin vazifesini ifa için, fedakâr
lıkla çalıştığı tecrübelerle sabittir. Hattâ 6/7 Ey
lül gecesinde müsamaha talimatı almadıkları an
laşılan münferit polislerin, büyük kalabalıkları 
durdukları görülmüştür. Bu kudrette olan poli
sin aczinden bahsedilemez. 6/7 Eylül vukuatı, 
daha akşam saat 16 da yağma ve tahribedici ka-
rekterini meydana çıkarmıştı. Devlet Reisi ve Baş
vekilin 6 Eylül akşamı Istanbuldan ayrıldıkları 
vakit, vukuattan ilk haberleri almamış oldukları 
farzedilemez. Demek Haydarpaşa'dan ayrıldıkla
rı zamanki hâdiseler, ölçü içinde idi. Ancak Sa
panca'ya vardıkları zaman ölçülerin kaçırılmış 
olduğuna hükmedilmiştir. Herkesin bildiği tafsi
lâttan bin misal zikredilebilir. Hulâsa bir facia 
ve Hükümetin büyük suçu en hafif tarif ile şu
dur: Vatandaş ve yabancı İstanbul ve İzmir sa
kinlerinin emniyeti konulmamıştır, işte vukuat 
ile bu kadar yakın mesuliyet ilişiği olan ve hattâ 
ağır suçlusu olması muhtemel olan Bay Adnan 
Menderes'in tahkikata âmir ve hâkim bulunması, 
kati olarak anormal, tehlikeli derecede yanlış bir 
yoldur. Üç ay sonra bu gün, tahkikatın kısır bir 
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• halde bulunmasının umumi ve tabiî sebebi de 
budur. 

Bu bahsi bir neticeye bağlamaya mecburuz. 
6/7 Eylül vukuatından vahîm bir surette mesul 
olan Bay Adnan Menderes'in Hükümetin başın
dan ayrılması lâzımdır. 

Halbuki yeni Hükümet içinde Bay Adnan 
Menderes'i Millî Müdafaa Vekili olarak örfi 
İdare Komutanı ile doğrudan doğruya vazife te
masında görüyoruz. Bay Adnan Menderes'in ör
fi İdare icraatı ve onun mahkeme kararları üze
rinde karanlık tertipler peşinde olduğundan en
dişe etmek caizdir. Üçüncü Adnan Menderes 
Hükümeti hakkında er - geç Meclis tahkikatı açıl
ması zaruri ve mukadderdir. Bu vaziyette iken 
onun dördüncü kabinesini teşkile memur edilmesi 
hakiki bir talihsizliktir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün sabahtan beri memlekette bir telâş 

vardır. Hapiste bulunanlardan mütemadiyen tel
graflar alıyoruz; 4 aydır yatıyoruz, bizi mahke
me karşısına çıkarınız diyorlar. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Siz kimsiniz de size müracaat ediyorlar? (Sol
dan; şiddetli gürültüler) 

ÎSMET tNÖNÜ (Devamla) — Müsaade bu
yurun arkadaşlar; bunlar evlâtlardan gelen ses
ler, bir de analardan, babalardan feryatlar alı
yoruz. Evlâtlarımız tecavüze uğruyorlar, kurta
rınız diyorlar. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Bir ta
raftan facia var diyorsunuz, bir taraftan tevkif 
edilenlerin avukatlığını yapıyorsunuz. 

REÎS — Osman Bey, müsaade buyurun... 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Duymuşunuz-

dur arkadaşlar, son günlerde İstanbul'da hal
kı tekrar heyecana düşüren, yeni bir 6 - 7 
Eylül hâdisesi mi oluyor, diye endişelendiren 
bir tertip ve örfi İdarenin tatbikatı vukubulu-
yor, gazetelere de intikal etmek üzere olan bu 
hâdiseyi ve havadisi örfi İdare geri alıyor, Hü
kümetle ne görüştükleri, nasıl bir tedbir bulduk
ları ve nasıl bir formül buldukları bilinmiyor 
ama, iştirakleri muhakkak. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hepsi yalan... (Soldan, yalan söylüyor
sun, yalan sesleri...) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; 
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Bay Adnan Menderes, yeni programında ik

tisadi ve siyasi sahalarda hatalı olduğu tecrü
be ile sabit olan siyasetini ve tatbikatını Demok
rat Partiye ve hattâ Türk milletinin arzularına 
mal etmeye çok gayret sarf etmiştir. Salim mu
hakemeye ve Siyasi olayların tabiatında olan 
hakikatlere aykırı düşen bu meseleyi, ieabeder-
se tafsil etmek üzere şimdilik kaydetmekle ik
tifa edelim. 

Programda iktisadi dertlerimize çare olacak 
esaslı bir tedbire tesadüf etmiyoruz. Aksine şim
diye kadar geçimi yıkan ve yanlış hareketler ne
ticesi kalkınmayı kısıra götüren usullerin mu
hafaza edildiğini görüyoruz. Hele dehşet verici 
bir ibretle anlıyoruz ki, kendisi hâlâ memleket
te hayat pahalılığı ve tabiî geçim darlığı olma
dığı kanaatindedir. Hususi mahkemeler yoliyle 
suni pahalılığı yenebileceğini sanıyor. Vatanda
şa çile çekmekten başka çare kalmamıştır. (Sol
dan, 80 liraya bir teneke gaz yağını unutma 
sesleri) 

Şu-basit hakikati tekrar edelim : Bir mad
denin yokluğu veya ihtiyaç miktarından azlığı, 
darlık ve sıkıntı yapar. Eğer maddeyi ihtiyaç 
sahiplerine adaletle dağıtmak imkânı bulunma
sa, talepler karşısında fiyatlar artar. Para de
ğeri düşerse, mal fiyatı yükselir. 

Programda enfilâsyondan birikmiş borçların 
tazyikine karşı tedbirden, para değerini düşü
ren iktisadi ve malî hatalardan istifadeli bahis
lere raslamıyoruz. Bay Adnan Menderes paha
lılık olmadığını vatandaşa söylemek için eski ve
killerini bırakmamalı idi. Onlar bu edebiyatta 
kusur etmişlerdi. (Sağdan, gülmeler) Hulâsa 
iktisadi hastalığımıza hiçbir deva getirmemiş
tir. Bir yeni vekâlet ihdası, deva olarak ileri sü
rülemez. 

Envestismanlarm takat ve imkân dışında ol
ması, yani öteki ifade ile plansızlık bahsinde 
Başvekil tecrübelerden ders almamıştır. Şimdi
ye kadar yürüdüğü yolda devam edeceği sara
hatle ve elemle görülüyor. Vatandaşın ıstırap
ları da buna tâbi olarak ve artarak devam ede
cektir. 

Rejim bahsinde söyledikleri üzerinde her şey
den evvel kaydedelim ki, muhalefet zamanı bir 
yana, bütün hükümetleri zamanında söyledikleri
ni tekrarlamıştır. Şimdiye kadar rejim bahsin
de çektiklerimiz, vadettiklerini yapmaması, onla
rın zıddını yapmasıdır, Fiilî olarak da temasları, 
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sözleri ve hareketleri ile idareye, adalete, iktisadi 
hayata, hulâsa siyasi kudretin temasta bulundu
ğu bütün teşekküllere partizanlığı telkin etmesi
dir. Son zamanlarda eline bir de Örfi İdare geç
ti. Siz burada millet işleri içinde çırpmırken o, 
istanbul'da örfi idareye vatandaşları yeni bir 
6/7 Eylül ihtimalinin helecanına düşüren tertip
ler yaptırmak peşinde idi. (Soldan, Allah Allah 
sesleri) Aynı yollarda devam edecektir. 

Anayasa tadili için önce bir ilmî komisyon 
kurulmak lâzımdır. Sonra asgari bir iki prensip 
ihti(yacı ilân etmesi icabederdi. Anayasa tadiline 
icbar ediliyor diye teşebbüs, inanmadığı bir te
şebbüs mahiyetinde kalır. Demokratik bir hayat 
tarzının isterleri, Anayasaya aykırı kanun çık
maması için mahkeme teminatı, adalet istiklâli
nin Anayasa ile amelî teminata bağlanması, gi
bi maddeler zikrolunabilirdi. Hulâsa, hangi ek
sik ve ihtiyacı karşılamak için Anayasa tadiline 
gitmek istiyor? Acı hakikat şudur ki; kendisi 
böyle bir ihtiyacı hissetmedi. Belki son zamanda 
Büyük Millet Meclisini feshetmek salâhiyeti ol
mamasının sıkıntısını hissetmişlerdir. (Soldan, 
gülüşmeler, sağdan sürekli alkışlar) 

Şimdi ben kendisine günün ihtiyacına uygun 
bir sual sorayım. Büyük Millet Meclisinin ve 
onun siyasi parti gruplarının merkezi umumi gi
bi Meclis dışından her hangi bir teşekkülün âmir 
tesiri altında bulunmasının Anayasaya aykırı ol
duğunu kabul ediyor mu? (Soldan, o ne demek, 
sesleri) 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Bize) — Derin 
noktalara girdi. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla)— Bu, taze bir ih
tiyacın mevzuudur. Yukarda arz ettim ki, yakında 
Adalet Bakanı bu kürsüde Genel Kurul âzası ola
rak hareket ettiğini söylemiş ve son hâdiselerde 
Genel Kurul azaları milletvekillerinin kaderleri1 

üzerinde tehlikeli tasarruflara heves göstermiş
lerdir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — S i z , o 
milletvekillerini tâyin ederdiniz, Paşam. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — 1958 de Ana
yasa tadili gelinceye kadar Bay Adnan Mende
res'in elinde cemiyetimiz her an yeni bir müsa
derenin, yeni bir seçim ve adalet tahribinin, mil
letvekilleri masuniyetine tecavüzün tehdidi altın
dadır. 1958 e kadar Anayasa bahsinde, hiç ol
mazsa mevcut Anayasanın ve umumiyetle Ana-

. 1955 C : İ 
yasa hukukuna aykırı yeni bir teşebbüste bulun-
mıyacağına nasıl emin olacağız? 

Memurlar, hâkimler, seçimler üzerinde hü
kümetin vaitlerinden dolayı, idealist milletvekil
lerine teşekkür ederiz. (Soldan, gülüşmeler) 
Himmetlerini sonuna kadar gevşetmesinler... 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Yok, 
yok, merak etmeyin Paşam, şimdi Demokratla
rın reyleri çalmıyor. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — ispat hakkı
nın kurbanı olanları da tebrik ederiz. (Sağdan 
alkışlar) Bu kurbanlar arasında hak yolunda 
mahkemelere ve hapislere düşen fikir ve ka
lem mücahitlerimiz, bu yüzden iftiraya uğrayan 
milletvekillerimiz vardır. 

Dikkat buyurulmuştur ki, Başvekilin bu 
mevzuda, mecburiyetle bahşettiği imtiyaz da ka
nun lâyihalarının encümenlerde tabiî seyrini ta-
kibetmesine müsaade eder görünmekten ibaret
tir. 

Kanun tadilleri bahsinde, zannımızca, bir iki 
mevzu hayati ehemmiyet taşımaktadır. Yapıla
cak yeni tadiller hakkında umumi bir işarete ih
tiyaç var idi. Meselâ, Emeklilik Kanununda 25 
senenin 30 seneye çıkarılacağından bahsetmiş
tir. Bunun gibi, Seçim Kanununda düzelmesine 
lüzum gördüğü maddeleri veya misal olarak bir 
tanesini söyliyebilirdi. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Onu ile
ri tadilde söyler. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — iyice hatırla
rız ki, 1954 seçimlerinde, buna benzer bir vaka 
başımızdan geçmiştir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize)'— Paşam, 
sen bizim 1946 da başımızdan geçenleri sor. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Başvekilin 
1954 seçimlerinde radyoyu kanunsuz kullandığı 
Yüksek Seçim Kurulu ilâmiyle sabit olmuştur. 
2 Mayıstan sonra çıkan kanunla, devlet ve hü
kümet başında bulunanların bu kabîl hareketle
ri suç olmaktan çıkarılmıştı. Fırsat bulursa 
1955 belediye seçimlerinden sonra getirdiği ıs
lah tedbiri ile üzerinde çok münakaşa geçen ka
lemin kullanılmasını da menettirebilir. (Sağdan, 
yapar yapar, sesleri). 

Bütün bu endişelerden dolayı, 1954 Mayısn-
dan sonra çıkan kanunların düzeltilmesinde 
ümit uyandıracak ilk işaretler şunlar olabilir : 
Memurlar, seçimler; hâkimler üzerinde 2 Mayıs
tan sonra çıkan kanunların ilgası teklifini hükü-
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met bir hafta zarfında Büyük Meclise getirme
lidir.... 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Mehil mi 
veriyorsunuz Paşam ? 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Ancak ondan 
sonra daha ileri ıslahatın seyri ümit ve sükûnet
le takibedilebilir. 

Hele Kırşehir vilâyetinin iadesi teklifini, iki 
gün içinde Büyük Millet Meclisine getireceğini 
Bay Adnan Menderes'e bu oturumda söyletme
nizi çok istirham ederiz. (Soldan, gülüşmeler). 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Yarın
dan sonra Pazar Paşam, kabil değil. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Farksız ola
rak bütün siyasi gruplar üzerinde ağır basan 
bu mânevi yükün altından hep birlikte kurtu
lalım. 

Yine bugün cemiyetimize ümit ve ferahlık 
verecek bir kararı, Hükümetten talebedelim. 
Hiç olmazsa Ankara'dan örfi İdare hemen kal
dırılsın. (Soldan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet programın
da maarife ve üniversite muhtariyetine dair bir 
kelime bulamıyoruz. Bu hal, Bay Adnan Men
deres'in şuur altına yerleşmiş zihniyetinin tabiî 
tezahürüdür. 

Bugün acelenin acelesi had bir millî ihtiyaç 
ehemmiyetinde olan üniversite muhtariyeti 
mevzuunda, hiçbir düzeltme olmıyacak mı? Bir 
serap olarak dahi ümit verecek bir kelime söy
lenemez mi idi? Hayır, söylenemezdi. Çünkü 
Bay Adnan Menderes'in mükemmel iktisadi ve 
siyasi rejimine karşı, bütün bu yersiz mukave
metlerin kaynağı ilimdir ve ilim adamlarıdır. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Muvaffakiyet 
için ilk önce ilmin ve ilim adamlarının hakkın
dan gelmek lâzımdır. (Soldan, Allah Allah ses
leri) 

Eski Maarif Vekilinin şimdi Devlet Bakanı 
olarak, daha geniş salâhiyetlerle himmetli yar
dımına elbette ihtiyacı vardır, 

Pek muhterem arkadaşlar, rejim ve demokrasi 
yolunda millet dâvaları aydınlığa yönelmiştir. 
Bay Adnan Menderes'in şahsi ve iktisadi gidi
şine ve tasmim ettiklerine karşı bağımsız, ikti
dara ve muhalefete mensup milletvekilleri ve 
vatandaşlar tarafından idealist mücadele açıl
mıştır. Bu mücadele devam edecektir. 

Şimdi ilk vazifemiz, ademiitimat reyi ver
mektir. (Sağdan, bravo sesleri, sürekli alkışlar) 
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REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 

Grupu adına Osman Bölükbaşı. 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC

LİS GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; günlerden 
beri Türk milletinin alâka ve dikkatini üzerin
de toplıyan yeni Hükümetin programı hakkın
da Cumhuriyetçi Millet Partisi Grupu adına gö
rüş ve temennilerimizi açıklamadan evvel, de
mokratik bir hukuk devleti nizamını bütün icap 
ve müesseseleriyle kurmak ve böylece her tür
lü huzursuzluk ve ıstırapların kaynağı olan re
jim dâvasını halletmek gibi, tarihî ve şerefli bir 
vazife ve mesuliyetle karşı karşıya bulunan 
Yüksek Heyetinizi saygıyle selâmlarız. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet programı
nın tahliline girişmeden evvel üzerinde ehem
miyetle durulması ve aydınlatılması icabeden 
meseleler olduğuna kaani bulunmaktayız. Fil
hakika, Üçüncü Menderes Hükümetinin sukutu
na müncer olan hâdiselerin mahiyeti hakkında 
Meclis ve millet olarak resmî bir bilgiye sahip 
değiliz. Memleket ve millet işlerini alâkadar 
eden meselelerde vatandaşları hâdiselerin haki
ki mahiyetleri hakkında tenvir etmek, demokra
tik nizam ve zihniyetin en tabiî bir icabıdır. Bu 
icaba riayet edilmediği takdirde hem vatanda
şın tabiî bir hakkına saygı gösterilmemiş ve 
hem de aleniyette cereyan eylemiyen hâdisele
rin türlü şekiller alan dedikodusiyle huzuru ih
lâl edilmiş olur. Diğer taraftan reyini tam bir 
vicdani kanaatle kullanmak mevkiinde bulunan 
milletvekillerinin de karanlık bir müphemiyet 
içinde bırakılması Anayasanın ruhuna ve parl-
manter sistemin esasına muhalif bir hareket teş
kil eder. Yüksek Heyetinizin de tasvibedeceği-
ne emin bulunduğumuz bu mülâhazalar Sayın 
Menderes'in Başkanı bulunduğu eski Hüküme
tin sukut sebeplerinin bu kürsüden millete açık
lanmasını zaruri kılar. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başvekil bugü
ne kadar eski Hükümete dâhil bulunan bir kı
sım bakanları hangi sebeple yeni Hükümetin 
kadrosu dışında bıraktığını açıklamamıştır. 

Demokrat idarelerde eski Başvekil yeni ka
bineyi teşkile memur edilecek olursa, yeni ka
binenin kadrosu haricinde kalan zatları hangi 
siyasi veya şahsi sebepler yüzünden mesuliyet
ten ayırdığını hemen açıklar. Yeni programın 
eski programlardan ruh ve mahiyet itibariyle 
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farklı bulunmadığı programda zikredildiğine 
göre bugünkü Hükümetin haricinde kalan zat
larla Başvekil arasında siyasi bir görüş ihtilâfı 
mevcudolduğu iddia edilemez. Şu halde eski ve
killer neden dolayı yeni Hükümetin mesuliyeti
ne iştirak ettirilmemişlerdir? Başvekilin bu 
esaslı noktayı kürsüde izah etmesi lâzımdır. An
cak bu suretle Hükümetin sukutuna sebep ola
rak gösterilen yolsuzluk ve muvaffakiyetsizlik 
iddialarının kabinede mevkilerini muhafaza 
edemiyen vekillerin omuzlarına yükletilmesin-
de isabet olup olmadığı anlaşılır. 

Yukardaki demokratik esasların, ikinci Ha
san Saka Hükümetinin programı üzerinde Mec
liste cereyan eden müzakerelerde D. P. adına 
ifade ve müdafaa edildiğini de bu vesile ile ha
tırlatmak yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar Hükümet programı
nın tahlil ve tenkidine başlamadan önce Hükü
metin terekküp tarzı ile alâkalı bir noktaya da 
yüksek dikkatinizi çekmek isteriz. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 49 ncu madde
si mezun veya her hangi bir sebeple mazur olan 
bir vekile İcra Vekilleri Heyeti âzasından bir di
ğerinin muvakkaten vekâlet edebileceğini tasrih 
etmektedir. Anayasamızda bunun dışında bir 
vekâlet müessesesi mevcudolmadığı gibi, bir zatın 
muhtelif vekâletleri asaleten işgaline cevaz veren 
ne sarih ve ne de zımni bir hüküm vardır. Bu 
durum karşısında Başvekilin aynı zamanda Mil T 
Müdafaa Vekili tâyin edilmiş bulunması Ana
yasamıza sarahaten muhalif bir hareket teşkil 
eder. 

Diğer taraftan kadrosunda beş yüze yakın 
milletvekili bulunan Demokrat Parti Meclis 
Grupu içinde bir Millî Müdafaa Vekili buluna-
mıyarak Anayasaya muhalif bir yola sapılmasm-
daki sebep ve hikmet de zihinleri haklı olarak 
işgal etmektedir. Bu cihetin de Mecliste aydın
latılması yerinde bir hareket olacaktır. 

Daha kuruluşunda Anayasaya muhalif hare
kette bulunan bir Hükümetin telkin edeceği iti
mat derecesini de Yüksek Heyetinizin takdirle
rine arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Hükümet prog
ramının muhtevası ve taşıdığı zihniyet üzerinde
ki görüşlerimizi izaha çalışacağız. 

Programın niçin kısa olduğu izah edildikten 
sonra bunun «beş buçuk yıllık tatbikatın bugün
kü merhalesinde kendini gösteren icap ve ihti-
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yaçlara göre alınması lâzımgelen tedbirlerle ya
pılmasına sıra gelmiş bulunan işlerin izahına» 
inhisar edeceği ifade olunmaktadır. Bu ifadenin 
sarahatinden anlaşılacağı üzere, programda te
mas edilmiyen ve fakat memleket için hayati bir 
ehemmiyet taşıdığı aşikâr bulunan ve ileride 
üzerinde duracağımız meselelerin; halline sıra 
gelmediği kanaati Hükümete hâkim bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidarının 1950 yılı ilk Hü

kümet programındaki ana fikirlerin, kısaca da 
olsa gözden geçirilmesinin faydalı bulunduğunu 
açıklıyan Hükümet; progarmm ruhu ve ana fi
kirleri sadece maddi mesel el ermiş gibi bu kısma 
ait bir hulâsa verdikten sonra şu hükme var
maktadır : 

«tşte birinci Hükümet programımızın esasını 
teşkil etmiş olan bu görüş ve fikirleri bugün dahi 
bütün ehemmiyet ve vüstaı ile benimsemekteyiz.» 
Halbuki; prensip ve müesseselere mutlak bir say
gı gösterecek yeni bir devir açmak ve bu devrin 
ifadesi olan kanun ve müesseselerle vatandaş hak 
ve hürriyetlerini tam mânasiyle teminat altına 
alacak bir Devlet nizamı kurmak vait ve mesu
liyeti ile iktidara gelmiş bulunan Demokrat 
Partinin ilk Hükümet programında rejim mev
zuu haklı olarak onun sıklet merkezini teşkil et
mekte idi. O programdaki ana fikirleri gözden 
geçirmekte fayda olacağını söyliyen Hükümetin 
rejime taallûk eden meşelerden habersiz görün
mesi ve sadece maddi sahaya münhasır görüşleri 
ifade ile iktifa etmesi; zihniyetini teşhis bakı
mından üzerinde dikkat ve endişe ile durulacak 
bir meseledir. Mevzuatta bâzı tadiller yapılaca
ğı yolundaki müphem ve mahdut vaitlerin tec
rübenin takviye ettiği bu endişe ve müşahedeyi 
bertaraf edemiyeceği hakikati ilerideki tahlille
rimizde açıkça görülecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bir Meclis seçmek ve 
hattâ bu Mecliste bir miktar muhalif milletve
kili bulundurmakla bir memlekette demokratik 
bir idare teessüs etmiş olmaz. Demokrasi temi
natlar rejimidir. Anayasanın vatandaşlara \er-
diği hak ve hürriyetler teminat altında bulun
madıkça memlekette demokrasiden hak ve hür
riyetlerden bahsetmeğe imkân yoktur diye bu 
Meclis kürsüsünde en veciz ve isabetli görüşle
rin sözcülüğünü yapmış bulunan Sayın Mende-
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res, Demokrat Partinin muhalefet yıllarındaki 
vaitlerine ve 1950 seçim beyannamesindeki esas
lara muvazi olarak hazırladığı programında şim
di temas etmek istemediği birçok hayati mesele
lere yer vermişti. îlk Hükümet programını tel
his ederken unutur gözüktüğü bu meseleleri ha
fızalarda canlandırmanın yerinde olacağı kana
atindeyiz. 

îlk Hükümet programında şu esaslar yer al
mıştı : 

«Demokratik inkılâbımızın bugüne kadar el
de edilmiş neticelerini mahfuz tutmakla kalma
yıp Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine 
ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir Devlet 
nizamını teminat altında bulunduracak esaslı 
tadiller hazırlayıp huzurunuza arz etmek kara
rındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasamızın 
kuvvetler birliği esasına dayanması ve vatandaş 
hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altında bulun
duracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariy
le millet hâkimiyeti yerine tek parti hâkimiye
tinin kurulmasına mâni olamamış bulunmasıdır. 
Bununla muvazi olarak kanunlarımızda, itiyat
larımızda ve telâkkilerimizde tek parti devrin
den arta kalan ne varsa tam olarak tasfiye ede
ceğiz. Bu cümleden olmak üzere meselâ ceza ka
nunları, Memurin Muhakemat Kanunu gibi belli -
başlı antidemokratik hükümleri ihtiva eden ka
nunları ve mevzuatımız içerisinde yer yer tesa
düf olunan buna mümasil hükümleri demokrasi 
ruhuna uygun tadillerle huzurunuza getirece
ğiz... Hâkimlerimizin Anayasadan aldıkları te
minatı hakkiyle gerçekleştirecek hükümler tesis 
etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için hâ
kimin hukuki durumunu tâvin eden Hâkimler 
Kanunu hükümleri yeni baştan gözden geçirile
rek kendilerine sağlanması zaruri teminat tesis 
olunacaktır. Yine memlekette istikrarı teyit ve 
vatandaş haklarını teminat altında bulundur
mak bakımından idare cihazının, iktidar değiş
mesinin tesirlerinden masun ve yalnız kanunun 
emrinde ve milletin hizmetinde bulundurulma
sını zaruri görmekteyiz. Bu maksadın temin 
edilmesi her şeyden evvel her sınıf memur hak ve 
haysiyetinin kanunlarla mahfuz bulundurulma
sına bağlıdır. Devlet memurlarının şahıs ve züm
relerin emirlerine tâbi olmaktan kurtarılmaları 
esbabı üzerinde duracağız.» 

Muhterem arkadaşlar; Birinci Menderes Hü
kümetinin rejim mevzuundaki vaitlerini yukarda 
kısaca ifade ettik. îlk Hükümet programının 
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maddi sahaya taallûk eden kısmını telhisen göz
den geçiren ve sonunda (işte Birinci Hükümet 
programımızın esasını teşkil etmiş olan bu gö
rüş ve fikirleri bugün dahi bütün ehemmiyet ve 
vüsati ile benimsemekteyiz) diyen Sayın Mende
res'i, rejime ait bu taahhütleri ne için unutur 
gözüktüğünü ve şayet bu bir zühul eseri ise bu
gün dahi bunları bütün ehemmiyet ve şümulü 
ile benimseyip benimsemediklerini Meclis kürsü
sünde ve millet huzurunda açıklamağa davet 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; yukarda temas ettiği
miz üzere yeni programın, «beş buçuk yıllık tat
bikatın bugünkü merhalesinde kendini gösteren 
icap ve ihtiyaçlara göre alınması lâzımgelen 
tedbirlerle yapılmasına sıra gelmiş bulunan iş
lerin izahına inhisar edeceği» ifade edilmiştir. 

Kanunlarda yapılacağı söylenen mühim ta
dillerle rejim mevzuunda Birinci Menderes Hü
kümeti programında yer alan esaslar yukardaki 
ifadenin ışığı altında tetkik edildiği zaman şu 
hazin neticelere varmak mantıki bir zaruret ol
maktadır : 

1. Rejimin siyasi karakteri ile birinci dere
cede alâkalı ve siyasi hak ve hürriyetlerin oldu
ğu kadar ferdî hak ve hürriyetlerin de en bü
yük «mesnedi ve teminatı olan adaletin istiklâ
lini sağlamak ve böylece hak ve hürriyetleri mü
essir bir teminata kavuşturmak için Anayasaya 
aykırı ve antidemokratik vasfı dolayısiyle kanun 
dışı bir kanun olduğu ve derhal değiştirilmesi 
vatanperverlik icabından bulunduğu, muhalefet 
yıllarında Demokrat Parti Lideri tarafından 
ilân ve birinci ve ikinci Menderes hükümetleri 
tarafından da değiştirilmesi zarureti teyidedilen 
Hâkimler Kanununun tadiline iktidarın altıncı 
yılında dahi Hükümete göre sıra gelmemiş ve ih
tiyaç da hissedilmemiştir. 

2. Birinci Menderes Hükümeti programın
da : «Kanunlarımızda, itiyatlarımızda ve telâk
kilerimizde tek parti devrinden arta kalan ne 
varsa tam olarak tasfiye edeceğiz. Bu cümleden 
olmak üzere meselâ Ceza kanunları, Memurin 
Muhakemat Kanunu gibi belli-başlı antidemok
ratik hükümleri ihtiva eden kanunları ve mev
zuatımız içerisinde yer, yer tesadüf olunan bu
na mümasil hükümleri demokrasi ruhuna uygun 
tadillerle huzurunuza getireceğiz...» diyen ve mu
halefet yıllarında antidemokratik kanunlar me-
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selesini siyasi mücadelesinin bayrağı yapan ve 
bunları bir ayda değiştirerek Türk Milletine ge
niş bir nefes aldıracağını liderlerinin lisanı ile 
vadeden iktidarın altıncı yılında bu ıslahatı yap
maya ve bu kanunları değiştirmeye Hükümetin 
anlayışına göre sıra gelmemiş ve ihtiyaç da his
sedilmemiştir. 

3. «Memlekette istikrarı teyit ve vatandaş 
haklarını teminat altında bulundurmak bakımın
dan idare cihazının iktidar değişmesinin tesirle
rinden masun ve yalnız kanunun emrinde ve 
milletin hizmetinde bulundurulmasını zaruri 
gördüğünü ve bu maksadın temin edilmesini 
her şeyden evvel her sınıf memur hak ve haysi
yetinin kanunlarla mahfuz bulundurulmasına 
bağlı gördüğünü birinci Hükümet programında 
açıklıyan ve muhalefette bulunduğu zaman ida
re cihazında bulunanların tarafgir hareketlerini 
Devlet memurlarının tâbi bulunduğu teminatsız 
statü ile izah eden ve bu durumun ıslahını ta-
alıhüdeyliyen Demokrat Partinin altıncı iktidar 
yılında memuru bu teminata ve dolayısiyle va
tandaşları huzura kavuşturacak tedbirleri alma
ya Hükümete göre henüz sıra gelmemiş ve ihti
yaç da hissedilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümete hâkim olan 
zihniyeti teşhis anaksadiyle kendi sözlerinden çı
kardığımız bâzı neticeleri yukarda kısaca ifade
ye çalıştık. Şimdi de Hükümet programında te
mas edilen tadil tasavvurları üzerinde durmak 
isteriz. 

Hükümet programında uzun zamandan beri 
bahis konusu olan Anayasa tadilleri için hazır
lıklara başlanması ve 1958 seçimlerinden evvel 
behemehal bu tadillerin tahakkuk ettirilmesi lü
zumuna işaret edilmektedir. Yalnız bu tadille
rin hangi prensiplere göre yapılması icabettiği-
ne dair bir fikir ve mütalâa serdedilmemektedir. 

Anayasamızın Teşrii Meclis tarafından tadili 
mümkün olduğu gibi Anayasada yapılacak bir 
değişiklik ile bu salâhiyetin kurucu bir meclise 
verilmesi ve böylece bir parti ekseriyetinin Ana
yasa gibi bir milletin varlığının temelini teşkil 
eden bir müessese ile sık, sık oynamasının önüne 
geçilmesi de düşünülebilir. Hükümetin yeni 
Anayasada hangi prensip ve müesseselerin yer 
almasını istediğini ve bir kurucu meclise taraf
tar olup olmadığını açıklamasında vuzuh bakı
mından fayda mülâhaza etmekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Sıra gelmişken Hükümetin Anayasa tadili 

mevzuundaki müphem ifadesiyle Birinci Hükü
met programında yer alan bu mevzudaki sarih 
taahhütlerin geçirdiği safahata nazarlarımızı çe
virmekten kendimizi alamıyacağız. 

Birinci Hükümet programında «Anayasa» da 
vatandaş hak ve hürriyetlerine ve millet iradesi
ne dayanan istikrarlı bir Devlet nizamını temi
nat altında bulunduracak esaslı tadiller hazırla
yıp huzurunuza arz etmek kararındayız. Bunun 
sebebi bugünkü Anayasamızın kuvvetler birliği 
esasına dayanması ve vatandaş hak ve hürriyet
lerini kâfi teminat altında bulunduracak müey
yidelerden mahrum olmak itibariyle millet hâki
miyeti yerine tek parti hâkimiyetinin kurulma
sına mâni olamamış bulunmasıdır...» tarzında yer 
alan ve Demokrat Parti Grupunun ve Meclisin 
tasvibinden geçen sarih taahhüt, yıllarca sonra 
ileri sürüldüğü zaman Sayın Menderes'in «Ana
yasayı Meclis tadil eder. Hükümet Anayasa ta
dilini teklif edemez. Programımıza böyle bir şey 
girmiş ise hata etmişiz» dediğini ve böylece ta
ahhütlerinden kurtulma yolunu aradığını üzüntü 
ile hatırlamaktayız. 

İktidarın altıncı yılında Anayasa tadili mev
zuunda tekrar bir taahhüde girişen Sayın «Men
deres'in günün birinde yukarda hatırlattığımız 
mazeret ve bahane ile karşımıza c.ıkmıyacagmı 
kim temin edebilir? 

Bu mevzuda kendilerinin vereceği teminata 
hâdiselerin ve tecrübelerin tazyiki altında inan
mak kabiliyetini maalesef kaybettiğimizi ifadeye 
mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet, idaremizi 
ıslah yolunda yeni birtakım tedbirleri de lüzum
lu gördüğünü söylemekte ve bu hususun hukuka 
ve mevzuata taallûk eflen cihetleri bulunduğuna 
da işaret etmektedir. Bu müphem sözler yanında 
anlaşılması mümkün olan tek nokta, emeklilik 
müddetinin daha evvel olduğu gibi 30 seneye çı
karılacağı ve böylece bâzı menfi tefsir ve telâk
kilerin de önleneceği ve mevcut ise bir huzursuz
luğun ortadan kaldırılacağı şeklinde ifade edi
len vaittir. 

Bu tedbir, Hükümetin «mevcut ise» tabiriyim 
varlığını şüpheli göstermeye çalıştığı huzursuzlu
ğu ortadan kaldıracak ve programda temas edilen 
menfi tefsir ve telâkkileri önliyecek mahiyette 
değildir. Zira Devlet memurlarının hissettiği hu-
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zursuzluğun sebeplerini emeklilik müddetinin kı
saltılmasından ziyade memuru her türlü keyfî 
ve indî muamelelere karşı koruyacak tedbir ve 
hükümlerin mevzuatımızda yer almamış bulun
masında ve hükümetlere hâkim olan partizan 
zihniyette aramak lâzımdır. Hizmet müddetine 
bakılmaksızın bütün Devlet memurlarını tasfiye 
imkânını Hükümete veren ve buna mukabil ge
rek bu muamele ve gerekse tekaüde sev işinde 
haksızlığa uğrıyan memurun Büyük Millet Mecli
sine veya bir adalet kapısına başvurmasına mân; 
olan kanun ve kararlar bu huzursuzluğun baş
lıca kaynağıdır. Bu vesile ile haksız ve icapsız 
olarak birçok memurların tekaüde sevk edildiği
ne Büyük Millet Meclisince kanaat getirildiği 
halde Hükümete verilen takdir hakkının mutlak 
olduğu yolundaki Meclis kararı yüzünden bir şev 
yapılamadığını teessürle hatırlatmak isteriz. Me
murların hal ve âtilerinin emniyet altına alınma
sı, tâyin, terfi ve cezalandırılmaları hususunun 
takdirden ziyade abjektif usullere bağlanması 
«sasını programına almış olan bir partinin şu 
icraatı karşısında Hükümetin bütün icraatın 
parti programına uygun cereyan ettiği yolundaki 
iddiasının esassızlığı bir kere daha belirmektedir. 

Murnıhtaram arkadaşlar; 
Hükümetin keyfî ve indî kararlarıma karşı 

hak ve haysiyeti 'korummıyam ve kendisime her 
türlü halk ve adalet kapıları kapatılmış bulu
nan1 devlet memurlarının tekaütlük müddetini 
30 seneye çıkarmakla huzura kavuşabileceğini 
ve bu şartlar içinde tarafsız bir idarenin ve 
kanun hâkimiyetinin kurulabileceğini! kaibul 
ötmek ancak bir hayaldir. Hükümetin böyle 
bir tadil teklifi ile iktifa edeceğini ifade eyle
mesini, mevzuu ciddiyetle ele ailmak niyetimde 
ibulunmadığınım bir delili 'saymak ıstırarındayız. 

Bu mevzua son verirken mâruf bir profesö
rümüzün şu kıymetli 'mültal'â asını da zikretme
den! geçemiyeçeğiz : «Devletin teşriî ve idari 
bütün faaliyetleri üzerinde kuvvetli ve tesirli 
kazai !bir murakabe kurulamadıkça ve bunu 
sağlıyacak mütehassıs, kudretli ve her türlü 
imtiyaz ve teminata ve malî haklara sahip hâ
kimler ve bu hâfcimllerin elinde de maddi vası
ta ve imkânlar bulunmadıkça hukuk devleti bir 
arzu ve temenniden ileri gitmiş olmaz.» 

Mumhterem arkadaşlar; 
Seçim Kanunumda yapılmış olan son tadi

latlın lüzumsuzluğu yanımda türlü menfi tefsir-
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lene yol açmış bulunduğu görüldüğünden bu 
mahzurların da ortadan, kaldırılmasınla teşelb-

; büs olunacağı ifade edilmektedir. İntizamı 
temin ve vatandaş rey ve arzusunu dalha iyi 

! tahaikkuk ettirmek mülâhazasiyle yapıldığı 
! iddia olunan tadilât tâbirinin, 2 M'ayıs iseiçim-

lerinden sonra kanunda yapılan bütün tadilâ-
| ti içine »alıp almadığı sarahaten 'amlaşılaımamalk-

tadır. Bu mevzudaki vait, 2 Mayıstan sonra 
! yapılan tadilâtın heyetti umumiyesine şâmil ise 
ı hunu mıemmuniyetle kaydetmek yerinde olur. 
i Bu mevzudaki tereddüdün Hükümetçe izale 

edilmesini 'lüzumlu görmekteyiz. 
j Söz buraya gelmiş ilken seçim .sistemimizin 

âdil bir temsile ve muvazeneli bir Meclis ha-. 
' yatına imkân! verecek şekilde tadilinim millî 

bir meselemiz olduğuna Hükümetim dikkatimi 
j çekmek isteriz. 
| Muhterem aırkadaşlar; neşren vâki olacak 

isnat.ve hakaret mevzuumun ispatını »mümkün 
kılmak üzere Riyasete tevdi edilmiş olan muh
telif kamun 'tekliflerimin Yüksek Heyetinizce 
tetkikinden sonra en isalbetli 'karara varılaca
ğı kanaatinde ıbulunduğunu Hükümet, progra
mında ifade etmektedir. 

Meclisin kaırairlarınnnı isabetli olacağımı ifa
de eylemek, Hükümetim yapacağı işleri ihtiva 
etmesi icabedem bar programda yer alacak bin* 
husus değildir. Bu itibarla Hükümetim, ispat 
hakikimin taniinmasıma taraftar olup olmadığımı 
açıkça ifade ietmesi lâzımdır. 

Mumhtereım arkadaşlar; 
1950 de Birimci Adnan Menderes Hüküme

tinin programı üzerimde cereyan eden müza
kerelerde, Türkiye 'de mesuliyetsizliği tevlide'-
den hukuki sebepleri izah ederken Keman Ömer 
ve Hasan Âli dâvası vesilesiyle çııkam ve haki
katlerin ispatıma imkân bırakmıyam tevhidi iç
tihat ikararımım birçok kötülüklerim ortaya kan
masına mıâmi olduğumu ve böyle bir kararım 
istikbali için büyük bir tehlike teşkil edeceğime 
şahsan temas etmiştik. Bilâhara, neşir yolu ile 
ve radyo ile işlenecek bâzı. cürümler haikkın-

i daki! kamun lâyihasınıtı 1954 Martımda Meelis-
| te cereyan, eden müzakeresinde C.M.P. Meclis 
I Grupu adıma ispat hakkının tamımmasını ha-
! raretle müdafaa etmiştik. O zaman Sayım Men

deres ve Hükümeti, balkanlar hakkındaki i)s-
maftlanm normal adlî mahkemelerde ispatıma 

i dümyanımı hiçbir yerinde cevaz verilmediğini 
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v* böyle bir şeyi1 kabul etmenin Anayasaya 
muhalif olacağını illeri sürmüşlerdi. Bugün bu 
fikirlerinden rücu etmişlerse bunu bir terakki 
olarak kaydetmek lâzımdır. 

: Muhterem arkadaşlar; 
ispat hakkının tanınmasını öteden beri iste

diğimizi ifade etmiş bulunuyoruz. Ancak, ispat 
hakkının bilhassa bakanlar ve nüfuzlu siyasi 
şahsiyetler hakkında müessir bir şekilde işliye-
bilmesi her şeyden evvel adaletin siyasi iktida
rın tesir ve nüfuzu altında bulunmamasına, tam 
ve kâmil bir istiklâl içinde' çalışmasına bağlıdır. 
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 bulunan bir memlekette is
pat hakkının tek başına kötülükleri önliyecek 
sihirli bir silâh telâkki edilmesine imkân ta
savvur olunamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Görülüyor k i ; hükümet programı, memleke

tin, içinde bulunduğu fiilî ve hukuki şartların 
ıslah ve tadilini sağlıyacak ciddî tedbirleri ih
tiva etmekten çok uzaktır. Bilinen bir hakikat
tir ki, iki Mayıstan sonra mevcutlara ilâveten 
çıkarılan ve değiştirileceklerine dair yeni prog
ramda bir va'de raslanmıyan antidemokratik ka
nunlar ve bunların tatbikatıma hâkim olan zihni
yet, memleketi 1950 de devralman noktadan da
ha da geriye götürmüştür. Bugünkü durumu 
şöylece hülâsa etmek mümkündür. 

1. Bütün hak ve hürriyetler bir iktidar ek
seriyetinin mutlak hâkimiyeti altındadır. 

2. Adalet cihazı, istiklâl ve teminat şartla
rından mahrum bir vaziyette, «suçu, suçluyu ve 
verilecek cezayı ben tâyin edeceğim.» diyecek 
kadar ileri giden ve icab ettiği zaman da; «temi
nat, hâkimlerin vicdanmdadır.» diyebilen sami
miyetsiz bir zihniyetin ve onun elindeki kanuni 
imkânların baskısı altındadır. 

3. Fikir hürriyetini tahdideden kanunların 
kâfi gelmediği noktalarda kanun dışına çıkılmakta 
veyahut yarım asırlık ve saltanattan müdev-
ver kanunlara keyfî ve indî yeni mânalar verile
rek bu tabiî hak işlemez hale getirilmiş bulun
maktadır. 

Demokrat Partinin muhalefet yıllarında 
memleket sathını bir miting meydanı haline ge
tirmekte faydalandığı 46 yıllık İçtimaatı Umu-

. 1955 C : 1 
miye Kanununa Dahiliye Vekâletinin verdiği 
keyfî ve indî bir mâna ile vatandaşın toplanma 
hakkının fiilen ortadan kaldırılmış bulunması 
bu iddianın canlı bir delilini teşkil eder. 

4. idare, cihazı, kanunun emrinde ve mil
letin hizmetinde çalışmak şartlarından fiilen ve 
hukukan mahrum bulunmaktadır. Bu suretle ka
nun karşısında vatandaşın ve teşekküllerin mü
savi olduğu prensibi çok zaman bir temenni ve 
ideal olmaktan öteye gidemem ektedir. 

5. Demokrasinin temeli olan vatanda,şm 
hür iradesi de, siyasi kanaatinden dolayı Kır
şehir'in mâruz bırakıldığı kindar muamele ile 
mânasını tamamiyle kaybetmiş ve baskı altına 
alınmıştır. Bu husustaki kanaat, millet vicda
nında bir kazıyei muhkeme halinde tecelli etmiş 
bulunmaktadır. Belediye seçimlerinde müsta
killerin seçime katıldığı yerlerde birçok idare 
âmirlerinin ve zabıtanın yaptığı baskılar, geç
mişteki misalleri aratmıyacak bir mahiyet ve 
şümul taşımaktadır. 

6. Üniversite muhtariyeti zedelenmiştir. Bu 
yüzden memleket meselelerini tenvir etmek mev
kiinde bulunan profesörler, iktidarın hoşuna git-
miyen mevzularda hemen hemen konuşamaz ve 
yazamaz hale getirilmiştir. 

7. Devlet radyosu, iktidarın elinde, bir pro
paganda ve muhalefete hücum vasıtası olarak iş
lemektedir. 

8. Bütün bunlar kâfi değilmiş gibi örfi ida
re; ilânına saik olan maksatlar dışında siyasi bir 
baskı vasıtası olarak kullanılmaktadır. Bu ida
renin suni mesuller aradığı yolundaki söylenti
ler millî vicdanı yaralamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi de kısaca iktisa
di vaziyetimize temas etmek isteriz. 

Türkiye gibi malî imkânları mahdut ve elde 
ettiği fevkalâde dış imkânları geçici olan bir 
memleketin kalkınması her şeyden evvel günlük 
politika endişelerinden uzak, ilmî esaslara ve cid
dî tetkiklere dayanan umumi bir plân ve bir 
programın çerçevesi içinde gerçekleşebilirdi 

Hükümet; bu lâzimeye riayet etmediği için 
gaye ve imkânlar arasında bir ahenk sağlıyama-
mış ve hâdiselere istikamet vermekten ziyade hâ
diselerin peşinden sürüklenerek memleketi' bu
günkü iktisadi çıkmaza sokmuştur. 

Hükümetin takibettiği iktisadi politikanın 
hatalı noktalarını ve mevcut sıkıntılı durumun 
ıslahı için alınması icabeden tedbirleri 1955 büt-
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gesi münasebetiyle Meclis Grupumuz adına bu 
kürsüden ifade etmiş bulunduğumuzdan burada 
bu cihetlerin tafsiline gitmiyeceğiz. 

Bir hükümet programı, mevcut durumu bü
tün açıklığı ile bilerek, imkânlarını ölçerek, va
sıtalarını göz önünde bulundurarak muayyen ve 
fakat kesin icraat ve tedbirleri göstermek zorun
dadır. 

İstenilen neticelerin istihsali için hangi yol
lardan ve imkânlardan istifade edeceğini sarih 
ve kanaatbahş şekilde ifade etmek mevkiindedir. 
Bu ölçülerle mütalâa edildiği zaman yeni Hükü
met programının iktisadi güçlükleri bertaraf ede
cek tedbirler bakımından kifayetsizliği mey
dandadır. Hükümet takiböttiği politikanın bir 
•neticesi olan enflâsyonu ve temas etmekten iti
na ile kaçındığı hayat pahalılığını durdurmak 
için bütçe, para ve kredi politikası sahasında ne 
gibi tedbir alınacağını açıklamamıştır. 

Sadece cari istihlâk mallarına, sınai ham
maddelere, yedek parça ve saireye daha geniş 
tahsisler yapılacağını ifade etmekle iktifa et
miştir. Diğer taraftan bu fazla tahsisler için lü
zumlu olan dövizin nereden temin edileceğini de 
açıklamamıştır. İktisadi sebeplerden doğan ka
raborsa ile mücadele mevzuunda cezai tedbir
lerden fazla bir netice beklemenin yerinde olrnı-
yacağı tecrübe ile sabittir. Bu mevzuda Hükü
metin, bütçe tenkidimizde ileri sürdüğümüz ted
bir ve tavsiyelere riayet etmesinin faydalı ola
cağını bir kere daha ifade etmek isteriz. Bu 
mevzua, nihayet verirken Hükümet programı
nın inat ile itiraf arasındaki bir bocalamayı ak
settirdiğini söylemek yerinde olur kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlar; dış politikamızın mil
lî bir mahiyet alan gaye ve prensiplerinde ikti
darla aramızda bir görüş farkı bulunmadığını 
bir kere daha ifade etmek isteriz. (Soldan bra
vo sesleri) Yalnız bir noktada, gaye ve prensip
lerde iştirak, nümayişlerde değil. 

Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere müt
tefiklerimizle sıkı münasebetler tesis ve idame
sine samimiyetle taraftarız. Kıbrıs meselesinde
ki görüşümüzün değişmediğini bir kere daha 
beyan etmek lüzumunu hisseden Hükümetin bu 
mesele ile alâkalı son inkişaflar hakkında mille
ti ve Meclisi tenvir etmesinde fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

1.1955 O : 1 
i Muhterem arkadaşlar, yeni Hükümeti kur

maya memur edilen Saym Adnan Menderes'in 
Meclis huzurunda vereceği mesuliyet hesapları 
vardır. Bu hesaplar verilmedikçe yeni bir Hü
kümet kurması her bakımdan mahzurludur. 

Bizi bu hükme sevk eden sebepleri Yüksek 
Meclise ve millete izah etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; malûm olduğu üzere 
6 - 7 Eylülde İstanbul'da ve İzmir'de cereyan 
eden çok müessif hâdiselerle milletimiz; tarihi
mizin hiçbir devrinde bir misline tesadüf edil-
miyen bir facia karşısında bırakılmıştır, öyle 
bir facia ki onun maddi zararlarından ziyade 
memleket ve milletimizin şeref ve itibarını tah-

• mini güç bir zamana şâmil olarak gölgelendir
mek tehlikesini arz etmesi bakımından çok de
rin bir. mâna ve ehemmiyet taşımaktadır. 

Hâdiselerin cereyan tarzına göre; bunu âni 
bir heyecanın eseri olmaktan ziyade bir terti
bin mahsulü olarak mütalâa etmek mantıki bir 
zaruret halini almaktadır. Güneş.battıktan son
ra başlıyan ve gece yarısından sonra da saatler
ce devam eden tecavüz ve tahrip hareketleri 
muvacehesinde her zaman uyanıklığı ile iftihar 
ettiğimiz zabıtanın mütecaviz ve tahripçilere 
karşı ciddî harekette bulunduğunu gösterecek 
hiçbir hâdise cereyan etmemiştir. Muhalefet 
toplantılarını dağıtmak için vatandaşları döv
mekte kullanılan polis coplarının harekete geç
tiğine dair hiçbir haber gazetelerde görülmemiş
tir. Vazifelilerin lâkaydisi yolundaki neşriyat 
Dahiliye Vekiline kadar sirayet etmiş ve bunu 
takiben idareciler arasında tebeddülat olmuş ve 
Dahiliye Vekili istifa etmiştir. Sebepleri açık-
lanmıyan bu tebeddülat ve istifayı halk efkârı
nın İstanbul hâdiselerindeki mesuliyetle izah et
mesi pek tabiîdir. 

Türk zabıtasmm izahı mümkün olmıyan bir 
atalet içinde kalmasının zihinlerde birtakım is
tifhamlar yaratması pek tabiîdir. 

Hükümetin; hâdisenin mesulleri hakkında 
tahkikattan evvel verdiği peşin hüküm dışında 
Yüksek Meclisi ve Türk milletini tenvir edecek 
resmî malûmat bugüne kadar ortaya konulma
mıştır. 

Meclisteki müzakereler esnasında Hüküme
tin, hâdisenin vuku bulacağından önceden ha
berdar bulunduğunu açıkladığı da hayretle gö
rülmüştür. 
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Mücerret bu beyan dahi, Hükümetin bu işte 

mahiyet ve şümulünün tesbiti icabeden bir me
suliyeti bulunduğu hakikatini ortaya koymakta
dır. Bu mesuliyet hesabını vermedikçe Sayın 
Adnan Menderes'e itimat oyu verilmesi her ba
kımdan mahzurludur. Zira mesuliyet hesabını 
vermiyen bir zatın Başvekil ve Millî Müdafaa 
Vekili olarak Örfi idareye hâkim bulunması, 
tahkikatın selâmet ve emniyetiyle de kabili telif 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; D. P. Meclis Grupu 
tebliğine "ve gazetelerin tekzip edilmiyen neşri
yatına göre bâzı vekiller ağır ithamlara hedef 
olmuşlar ve yapılacak tahkikatın selâmetini te
min bakımından vazifelerinden istifa etmişler 
veya ettirilmişlerdir. Bu vaziyet muvacehesinde 
yapılacak tetkikat ve tahkikatın selâmet ve em
niyeti bakımından da müstafi vekillerin dâhil 
bulunduğu hükümete riyaset eden ve bir suiisti
mal tahakkuk ettiği takdirde hiç olmazsa ihma
liyle mesuliyeti bahis mevzuu olabilecek bulu
nan Adnan Menderes'in yeni hükümeti kurma
ya memur edilmesi her cihetten mahzurludur. 

Muhterem arkadaşlar; yukarıdaki sebeplere 
ilâve olarak altı yıllık tecrübenin tazyiki altında 
Sayın Adnan Menderes'in vaitlerine inanmak 
kabiliyetimizi kaybetmiş bulunduğumuzu bir kere 
daha ifade etmek isteriz. Onun temsil ettiği zih
niyetle Türkiye'de demokratik bir idare kurula-
mıyacağma varlığımız kadar inanmaktayız. 
(Sağdan; bravo sesleri, alkışlar), 

«Tecrübe edileni bir daha tecrübe eden nadim 
olur» sözünü unutsak bile İzmir Rıhtımında bu
lunan o Yunan Konsoloshanesine bir Türk ma
kamına Yunan bayrağı çektirmek suretiyle millî 
haysiyeti cömertçe harcıyan Adnan Menderes'e 
itimat reyi vermiyeceğiz. (Sağdan; bravo sesleri, 
alkışlar) 

REÎS — Bahadır Dülger. D. P. Meclis Gru
pu adına. 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU ADI
NA BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Dör
düncü Adnan Menderes Kabinesinin programı 
hakkında D. P. Meclis Grupunun noktai nazarla
rını ifade etmeden evvel, benden evvel söz almış 
olan C. H. P. Lideri Bay İsmet İnönü ile, C. M. 
P. Lideri Sayın Osman Bölükbaşı'nm iddialarına 
ve düşüncelerine cevap vermek istiyorum. . 

Bay İsmet İnönü'nün bir buçuk saat kadar 
devam eden beyanatında 4 ncü Adnan Menderes 

.1955 0 : 1 
Hükümetinin programının tetkiki ile, alâkalı olan 
kısımlarına güçlükle tesadüf ettiğimizi ifade et
mek isteriz. Sanki Bay İsmet İnönü bu.konuşma-
smda Hükümetin B. M. M. nin tetkikine arz edil
miş olan programı hakkındaki düşüncelerini ifa
de etmekten ziyade B. M. Meclisine 6 - 7 Eylül 
hâdiseleri dolayısiyle verilmiş olan istizah tak
riri karşısında Hükümete hitabeder gibi konuş
tular. Hükümet programı ile 6 - 7 Eylül hâdise
lerinin iç ve dış politika üzerindeki tesirlerinin 
birbirine olan münasebetlerini izah etmekte bir 
münasebet var mıdır, yok mudur? (Sağdan; var
dır sesleri) 

Bay İsmet İnönü daima böyle münasebetler 
bulmakta ustadır. Kendisi muhtelif hâdiseler ve
silesiyle söz aldığı zaman geçmiş hâdiseleri can
landırmak, efkârı umumiyede patlayıcı noktaları 
dinamitlemek ve burada söylediği sözlerle kendi 
partisi bakımından istikbalde yapılacak olan tah-
ribedici politikalara zemin hazırlamak hususun
da... (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Daima nutuklarının sonunda İdarei örfiye 
Komutanının gazetelerdeki tahrik edici neşriya
tın menedilmesi hususunda vermiş olduğu tali
mattan bahsetmeleri; ben burada tahrik edici 
beyanat veriyorum, fakat İdarei örfiye Komu
tanı benim önüme set çekiyor; ey Büyük Millet 
Meclisi bunu bertaraf et, ben halk kütlelerini, 
masum, vatandaşları amalime göre arzuma göre, 
dilek ve isteklerime göre tahrik edeyim, demek 
istiyor. (Soldan, bravo, sesleri). 

Bay İsmet İnönü'nün konuşmalarında; prog
ramdan daha çok Başvekil Adnan Menderes'
in şahsiyetinin mevzuubahs edilmekte olduğu 
gözümüzden kaçmadı. İki noktaya temas ediyor; 
dönüyor, dönüyor, 6/7 Eylül hâdiselerinin iç ve 
dış politikadaki tezahüratı; bir; iki bunun Ad
nan Menderes üzerindeki tesirleri. 

Halbuki tecrübe görmüş, bizden daha yaşlı 
ve memleketi otuz sene mesuliyetsiz idare etmiş 
olan bir muhalefet liderinin; bir hükümet prog
ramının tasdiki ve müzakeresi babında bize 
söyliyeceği sözler başka olmalı idi, ondan alaca
ğımız ciddî dersler metot ve usul dersleri var
dı. Bize burada tahrik edici dersler verdi. Te
essüfe şayandır ki, Bay İsmet İnönü bir buçuk 
saatlik konuşmasından sonra bu derslerin hiç
birini bize vermek lütuf ve inayetinde bulunma
dılar. (Soldan, alkışlar). 
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Bay îsmet İnönü her nedense bütün hâdise- i 

lerden kendisinin ve yalnız kendisinin haberdar 
olduğunu farz etmekte büyük bir üstatlık gös
terdiler. İstanbul'da İdarei Örfiye Mahkemesin
de tazyike uğrayanların yalnız kendisine telg
raf çektiğini söylüyor. Haricî politikadaki me
selelere ve inkişaflara yalnız kendisinin vâkıf 
olduğunu beyan ediyor. Kendisi bütün milletin ı 
âdeta kıblei şikâyeti haline gelmiş. Bütün bir 
grup, bütün bir Meclis ve bütün bir iktidarın 
kapıları kapanmış, gözleri kapanmış, kulakları 
tıkanmış ve bütün bir millet ıstırap membaı ha
linde ellerini göklere açmışlar ve İsmet İnönü'
ye teveccüh etmişler, ondan salâh, ondan felah j 
bekliyorlar. 

Arkadaşlar, böyle bir iddiada bulunmak ga
riptir, biraz da hazindir. Demokrat Parti iktida
rı, hükümet ve Meclis iktidarın bütün mevzula-
rma vâzıulyeddir, haberdardır; hiç değilse Bay 
İsmet İnönü kadar haberdardır. Bay İsmet Paşa
nın (Sağdan, alkışlar, gülüşmeler, bravo sesle
ri). Arkadaşlar bu şaka idi, şaka... Şakadan 
söyledim, sevindiler.... 

REİS — Müsaadenizi rica ederim. [ 
DEMOKRAT PARTİ GRUPU ADINA BA

HADIR DÜLGER (Devamla) — İsmet Paşa 
hazretlerinin (Sağdan, gülüşmeler, bravo sesle
ri)... Bay İsmet İnönü'nün 1,5 saatlik beyana
tında ileriye sürmüş olduğu hususata, teferruata 
mütaallik olan kısımlara cevap vermekte güç
lük olduğu aşikârdır. Bendeniz Demokrat Par
ti Grupuna tercüman olarak konuştuğum için j 
hükümetin faaliyet sahasına taallûk eden hu- j 
susları madde madde cevaplandırmaktan tabia-
tiyle kendimi müstağni kılmaklığım iktiza eder. 
Yalnız benim burada konuşmalarım, umumi i 
prensipler hakkında umumi cevaplar verdikten 
sonra Demokrat Parti 4 ncü Hükümet programı 
hakkında kendi Grupumun noktai nazarlarını j 
ifade etmekten ibaret olacaktır. Demokrat Parti j 
Meclis Grupunun görüşlerine tercüman olarak | 
program hakkında izahat verirken Cumhuriyet-
çi Millet Partisinin Başkanı Sayın Osman Bö- j 
lükbaşı'nm burada söylemiş olduğu bâzı tered- j 
dütlü noktaları da dolayısiyle cevaplandıraca
ğımı zannediyorum. Onun için Sayın Bölükba-
Şi'nm... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kızış-
tırma bizi...( Gülüşmeler/ i 
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DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU ADİ

NA BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Sayın 
Osman Bölükbaşı'nm sözlerini müstakillen ele 
alarak onlar hakkında teferruatlı ve prensiple
re mütaallik cevaplar vermeyi, umumi prensip
ler dairesinde kalacak, Demokrat Parti Meclis 
Grupu görüşleriyle iktifa etmeyi lüzumlu sayı
yorum. 
, Muhterem arkadaşlar; 

Yüksek huzurunuza müzakere ve tasvibedil-
mek üzere sunulmuş olan Dördüncü Adnan 
Menderes Hükümetinin programını, iki kısımda 
tetkik ve mütalâa etmek isabetli olacaktır. 

Filhakika bu program 5,5 seneden beri tat
bik mevkiinde olan Demokrat Parti hükümetle
ri programlarının, temel fikirler itibariyle bir 
devamı, fakat onların, yaşadığımız, günlerin ve 
bu günlerde müşahede edilmekte olan iktisadi 
ve içtimai inkişaflara muvazi tadilleri de ihti
va eden bir deva mıdır? 

1950 den beri, gelip geçen Demokrat Parti 
hükümetlerinin faaliyet programlarını bir kül 
olarak mütalâa ve tetkik etmekte fayda vardır. 
Çünkü bu programlar, iktidarın el değiştirme
sinden sonra; ihtiva ettikleri esaslar ve bu esas
ların tatbik şekilleri bakımından memleketin 
iktisadi ve içtimai bünyesinde derin inkılâplar 
yaratmıya muvaffak olmuş yapıcı, başarıcı ve 
her mânasiyle muvaffak programlardır. Bu
günkü Türkiye, maddi ve mânevi manzarasiyle 
ihtiyaçları, telâkkileri, düşünüşleri, iktisadi ve 
içtimai meseleleriyle bundan beş sene evvelki 
Türkiye'ye nazaran büyük değişiklikler arz edi
yor. Biz bu değişiklikleri, elde edilen mesut ne
ticeleri ve bu neticelere tabiaten bağlı olan tür
lü mudil meseleleri, Demokrat Partinin ana 
programı ile mutabakat halinde bulunan ve ih
tiva ettikleri yapııcı esaslar bakımından birbi
rinin bir devamından ibaret olan Demokrat 
Parti hükümetleri programlarına medyun bulu
nuyoruz. 

Bu programların başka bir hususiyeti de tat-
bika konuldukları andan itibaren birer hükü
met programı halinde kül olarak veya içinde 
yaşanan seneye aidolduğu kadar, gelecek sene
lere de sirayet eden teferruatlı tatbikat prog
ramları hüviyetinde, bütçe olarak; Yüksek 
Meclisinizin mütaaddit defalar tasvibine arz 
edilmiş olmalarıdır. 1954 umumi seçimlerinde, 
Yüksek Meclisinizin tasvibi ile kuvvetlenmiş 
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olan bu programlar bütün neticeleriyle aziz mil
letimizin reyine arz edilmiş bulunuyordu. Seçim 
neticeleri, Demokrat Parti hükümetleri pro
gramlarının her sahadaki tatbikatı ile, aziz 
milletimizin tasvip ve takdirine mazhar olduğu
nu ispat etmiş bulunuyor. 

Dördüncü Adnan Menderes Hükümeti, pro
gramını tanzim ederken işte bu vakıaları dikkat 
nazarına almak ve kendi programını, beş bu
çuk seneden beri mevkii tatbikte olan progra
mın bir devamı halinde tanzim etmek suretiyle 
hâdiselerin mantıki seyrini takibetmiş oluyor. 

Müzakere ve tasvibinize arz edilen Hükü
met pragrammm birinci kısmı, senelerden beri 
tatbik mevkiinde olan ve anahatları itibariyle 
değişmemiş bulunan işte bu programın başlıca 
esaslarının kısaca izahı mahiyetindedir. 

Bu esaslar arasında, millî ekonomimizin te
melini teşkil eden zirai kalkınma, muvaffaki
yetle tatbik edilmiş ve bundan sonra aynı dik
kat ve hassasiyetle tatbik edilecek olan progra
mın bel kemiğini teşkil etmektedir. 

Türkiye'de zirai kalkınmanın temin edilme
si için, bugüne kadar alınmış bütün tedbirler en 
müspet ve hayırlı neticeleri vermiş bulunuyorlar. 
Beş buçuk seneden beri yapılan hummalı gayret
ler, Türkiye'de ziraat hayatının çehresini değiş
tirmiş, zirai istihsalin eski devirlerle kıyas edi-
lemiyecek bir ölçüde tezayüdümi sağlamış, zira-
atle meşgul olan ve milletimizin ekseriyetini teş
kil eden köylü ve çiftçi sınıfının hayat seviye
sinde derin değişiklikler vücuda getirmiştir. 
Uzun yıllardan beri, iktisadi hayatın âdeta dışın
da kalmış, iştira gücünün za'fı yüzünden, istih
lâk sahalarına adım atmadan yaşamış olan geniş 
halk kitleleri, mevkii tatbika konmuş olan prog
ramın iktisadi hayatımıza getirdiği imkânlardan 
faydalanarak, yepyeni bir hayat yaşamaya baş
lamıştır. Bu imkânlar, coğrafi hudutlarımızda 
bir değişiklik olmadığı ve nüfusumuzda normal 
artış nispetleri dışında bir tezayüt kaydedilme
diği halde, beş buçuk senelik bir devre içinde 
işlenen toprakları, değişen istihsal seviyesi, el 
atılan servet membaları, yapılan yolları, liman
ları, iskeleleri ile ve mahkûm edildikleri çok mü
tevazı hayattan kendilerini sıyırarak istihsal ve 
istihlâk sahalarına akmak imkânlarını bulan mil
yonlar ve milyonlarca köylü ve çifıtçi vatandaş-
lariyle, Türkiye'ye gerek vatan sahası ve gerek 
nüfus kesafeti bakımlarından iki misli büyümüş-
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ı cesine, yeni bir hüviyet, yeni bir karakter ver-
! mektedir. iktisadi cihaz]anma işimiz,, zirai kal-
j kınma hamlemizi ikmal eden, ona müessir oldu

ğu kadar, ondan hayırlı tesirler alma suretiyle 
temposunu hızlandıran bir süratle inkişaf ediyor. 
Bu inkişafta; bütçelerimizdeki envestisman gider
lerinin mümkün olduğu kadar genişletilmesinin, 
bu giderlerin memleketimizin tabiî şartlan göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tanziminin 
müspet tesirleri olmuştur. Türkiye ölçülü adım
larla plânlı ve programlı bir gayretle medeni ve 
ileri bir cemiyet olmanın yolunu tutmuştur. Ya
pılmış olan envestismanlardan en mühimlerinin 
bütün neticeleriyle idraki artık çok kısa bir za
mana mütevakkıf bulunuyor. Nereden bakarsak 
bakalım, Türkiye'nin çehresi tamamiyle değiş
miştir. Bugünkü Türkiye artık o eski Türkiye 
değildir. Yarınki Türkiye bugünküne hiç benze-
miyecektir. 

Yeni Türkiye, değişen iktisadi ve içtimai bün-
yesiyle her sahada mudil meselelerin ortaya çık
masına sebebiyet veriyor. Zirai istihsaldeki artış, 
toprak mahsulleri fiyatlarının tutulması, ayar
lanması, satışlarda dış pazarlar rekabetlerinin 
karşılanması, mahsulün standardize edilmesi, vak
tinde ve ucuz fiyatlarla limanlara veya istihlâk 
sahalarına nakledilmesi, zirai kredinin ayarlan
ması, hastalıklarla mücadele, ziraat aletlerinin 
yedek parçalariyle beraber temini, akar yakıt, 
her türlü nakil vasıtaları tarifelerinin tanzimi, 
müstahsilin olduğu kadar müstehlikin de hima
yesi gibi, bâzan hattâ birbirleriyle tezat halinde 
bulunan meselelerle bizleri karşı karşıya getiri
yor. Türkiye'ye yeni bir hayat seviyesi, medeni 
ve ileri bir cemiyet manzarası verecek olan bü
yük envestismanlarm doğurduğu yeni meseleler
de hiçbir zaman zirai istihsaldeki artışın doğur
duğu meselelerden daha zayıf görünmüyor. Tür
kiye iktisadi bakımdan büyük hamleler yapar
ken, zirai istihsalin artması ile vüsati eskiye na
zaran oldukça genişlemiş olmasına rağmen, hâlâ 
mütevazı olmaktan kendisini kuftaramamış olan 
bir döviz imkâniyle mukayyet bulunmaktadır. 
Bıı döviz imkânı geçmiş senelerde cari ihtiyaç 
maddelerine yapılan tahsislerde hissedilir kısın
tılar icrası suretiyle hemen kamilen envestisman-
larnmıza tahsis edilmiş bulunuyor. Döviz im
kânlarımız ayrıca dış yardımlarla ve kredilerle 
takviye ediliyor, içerde iştira gücünün artması, 
müstehlikler sınıfının tezayüdümi zaruri kılar-
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ken yolların yapılması, ziraatin makineleştiril-
mesi, hususi sektörde sermaye terakümlerinin 
zirai ve sınai istihsale akmış olması gibi haller 
karşısında cari ihtiyaç maddelerinin ve bu ara
da yedek parça ve bâzı sanayi hammaddelerinin 
darlığı ciddî zorlukların doğmasını intacediyor. 
Yapılmış olan envestismanlardan en mühimleri
nin henüz bütün neticeleri ile idrak edilmemiş 
olması bu zorlukları âdeta artıran ve psikolojik 
sahada aksülâmellere sebebiyet veren menfi bir 
unsur halinde tesirleri icra ediyor. Bu durum 
haksız fiyat yükselişlerinin, ihtikârın ve karabor
sanın da doğmasına sebebiyet veriyor. 

Sade zirai istihsal ve iktisadi cihazlanma sa
halarına mütedair olarak tafsil ettiğimiz bu mu
dil meselelerin benzerlerine, bütün Devlet faali
yeti sektörlerinde tesadüf mümkün oluyor. Kal
kman Türkiye, iş başında olan hükümetlere ağır 
hizmetler, büyük mesuliyetler, iktihamı müşkül 
zorluklar ve sıkıntılar yüklemektedir. 

Durumun bu şekilde inkişafı, iktidarı bir hiz
met yeri, sıkıntılara ve mesuliyetlere mal oldu
ğu kadar, hizmet sahiplerine eşsiz şerefler de 
kazandıran bir makam olarak kabul etmiyenlerin 
vicdanında derin akisler bırakmakta ve onları 
menfi görüşlere ve görünüşlere sevk etmektedir. 

Her türlü istihsalin artırılması yolunda teş
viklere mazhar olmamış, bu sahada hükümetle
rinden yardım görmemiş olan eski Türkiye'nin 
bu çeşit meseleleri yoktu, olamazdı, olmamıştır. 
Onun için istihsal ettiği kadar satan, sattığından 
elde ettiği dövizlerle ancak cari ihtiyaç madde
lerini temin eden ve böylece istihsal ve istihlâk 
seviyelerinde senelerce en ufak bir inkişaf gös
termeden, nüfusunun büyük ekseriyetini nebati 
bir hayat yaşamaya mahkûm eden Türkiye'yi 
idare etmek çok kolaydı. O Türkiye'yi idare et
miş, olanlar, bugünkü Türkiye'nin hayati mese
leleriyle karşı karşıya gelmekten derin bir haşyet 
duymaktadırlar. 

Biz muhalefetin, Türkiye'nin kalkınma ham
lesi karşısındaki infialini ve heyecanını böyle gö
rüyor ve böyle izah ediyoruz. 

Halbuki, Türkiye'yi kuru, mutakabbız, gayri-
münkeşif bir iktisadi hayata mahkûm ederek, 
hikmeti hükümet adına bir kalkınma hamlesinin 
zaruri olan meselelerinden ve darlıklarından te
vakkiye çalışılmasında biz, çok derin bir gafle
tin tesirlerini görürüz. Türkiye, Demokrat Parti 
iktidarının eliyle başlamış olduğu iktisadi kurtu-
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luş hamlesini tamamlamadıkça, bunca fedakârlık
lar pahasına elde etmiş olduğu siyasi istiklâlini, 
hürriyetini ve sahib olduğu mukaddes vatanın 
bütünlüğünü dahi teminat altında bulundura-
maz. Türk vatandaşının şarhsi hayatından, Türk 
istiklâl ve Cumhuriyetinin ebedîliğine kadar her 
şey, her şeyimiz, bu iktisadi kurtuluş savaşında
ki muvaffakiyetimize sıkı sıkıya bağlıdır. Bize 
azim ve iman-veren, bütün sıkıntıları göğüsleme
ye, bütün zorluklan iktihama bizi teşvik eden 
düşünceler işte bunlardan ibarettir. Ve yine bu 
düşüncelerdir ki, Demokrot Parti Meclis Grupu-
nu, Türkiye 'yi iktisadi kurtuluşa götürmekte olan 
ve beş buçuk seneden beri mevkii tatbikte bulu
nan programının esaslarını günün ihtiyaçlarına 
göre zaruri tâdilleri yapmakla beraber, olduğu 
gibi muhafaza etmek kararında birleştirmiştir. 

Böylece, Hükümet programının, eski program
ları izah eden birinci kısmı hakkında Demokrat 
Parti Meclis Grupunun düşünce ve kanaatlerini 
arz ve izah etmiş bulunuyorum. 

Programın ikinci kısmı, günün ihtiyaç ve za
ruretlerine göre yapılan değişiklikleri ihtiva edi
yor. Bu değişiklikleri zaruri kılan haller kanaa-
tımıza göre, beş buçuk senelik bir tatbikattan 
sonra, Türkiye'nin iktisadi bünyesinde hasıl olan 
inkılâplardır. Bu inkılâpların yarattığı yeni 
durumlar, ana fikirlerde değil, fakat usulde ve 
tatbik temposunda birtakım tadilleri zaruri kıl
mıştır. 

Hükümet programında bu tadilâtın nelerden 
ibaret olduğu teker teker zikrolunmaktadır. îlk 
ele alman husus cari istihlâk maddeleri, sınai 
hammaddeler ve yedek parçalara yapılan tahsis
lerin ziyadeleştirilmesi suretiyle bu konularda 
duyulmakta olan darlığın izalesinden ibarettir. 
Bu tedbir binnetice envestismanlar ile halk ihti
yaçlarının karşılıklı olarak gözönünde tutulması
nı sağlıyacak; bununla beraber kalkınma ve na
fıa işlerindeki yatırımların seviyesi Meclisçe tas-
vibolunacak bir ölçüde muhafaza edilecektir. Cari 
istihlâk maddeleri, sınai hammaddeler ve yedek 
parlçalar mevzuunda hissedilmekte olan darlık
lar, haksız fiyat yükselişleri, ihtikâr ve karaborsa 
için memlekette müsait bir inkişaf zemini hazır
lamıştır. Yeni alman tedbirlerle bir taraftan mal 
bolluğu sağlarken diğer taraftan hususi mah
kemeler ihdasını da derpiş eden şiddetli tenkil 
tedbirleriyle iktisadi bünyenin bu mahuf hasta-
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lıklarm tesirlerinden kurtarılmasına teşebbüste 
tam bir isabet vardır. 

Tenkil tedbirlerinin iktisadi tedbirlerle takvi
yesi bize bu mevzuda elde edilecek başarının te
minatı olarak görünmektedir. 

Umumi hayatımızda, ihtikâr ve karaborsa ile 
elele yürüyen her türlü suiistimallerle şiddetle 
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 
şahsi menfaatlere kapılmadan âmmeye faydalı 
olmak endişesini memleket hizmetinde olan her
kesin, vekil, mebus, memur, müstahdem, gaze
teci, kim olursa olsun, herkesin vicdanına nak
şetmek azim ve imanında bulunuyor. Demokrat 
Parti iktidarı, şerefli memleket hizmetleri ile 
dolu tarihini ve yine şerefli memleket hizmetleri 
ile dolacak olduğuna inandığı istikbalini, suiis
timallerin karanlık gölgeleri altında bırafcmıya-
cak kadar uyanık ve kararlıdır. Hükümeti sui
istimallere karşı şiddetle mücadele etmek azim 
ve kararında Demokrat Parti Meclis Grupunun 
sonuna kadar takviye edecek olduğunu bu müna
sebetle ifade etmekte isabet vardır. (Soldan; bra
vo seskiri) 

Sanayide hususi sektörün inkişaflarını yakın
dan takibetmek için işletmeler Vekâleti yerine 
"bir Sanayi ve Maadin Vekâletinin kurulmasında 
isabet vardır. Bunun gibi, gittikçe inkişaf ede
rek bir kül halinde ve tek elden idareye ihtiyaç 
gösteren, enerji işlerimizin müstakil bir vekâlete 
havalesi uygundur. 

iktisadi gelişmelerimizde müspet bir tesiri 
haiz bulunan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nunun neticelerini daha ileri götürmek ve Pet
rol Kanununun tatbikatını sağlıyarak neticeler 
istihsal etmek konusunda Hükümet programında 
yer almış olan maddeleri tasvibe ve takdire şayan 
görmek lâzımdır. 

Hükümetin idare Cihazımızı süratle işler ve 
halkımızın hizmetine en iyi bir şekilde intibak 
eder bir tekemmüle eriştirmek hususundaki ka
naatini, idaremizde temel bir değişikliğin müj
desi olarak kabul etmek istiyoruz. Bu işe baş
langıç olarak, memur zümreleri arasında, men
fi tesir ve telâkkilere yol açtığı hissedilen teka
ütlük müddetinin 30 seneden'25 seneye indiril
mesi hükmünün tadili yerindedir. Bu ilk tedibi-
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rin idare cihazımıza mânevi bir huzur sağlıyaca-
ğma kuvvetle inanıyoruz. Bununla beraber ida
re cihazımızın tekâmülünde atılan bu adımın, da
ha müessir diğer tedbirlerle takviye edilmesinin 
bir zaruret olduğu da aşikârdır. Hükümet prog
ramının tatbikatta böyle inkişaf göstereceğini 
muhakkak saymaktayız. 

Hükümet programı, mevzuatımızda da bâzı 
tadil tasavvurlarını ihtiva etmektedir. Bunların 
başında Teşkilâtı Esasiye Kanununda yapılacak 
tadillerin 1958 umumi seçimlerine kadar intace-
dileceği yolunda vazıh kayıtlara tesadüf olunu
yor. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda, değişiklik
ler yapılması fikri Demokrat Parti ile beraber 
iktidara gelmiş olan bir fikirdir. Demokrat Par
tinin ilk Hükümet programında bu husus şı? şe-
kelide ifade edilmekteydi: «Demokratik inkılâ
bımızın bugüne kadar elde edilmiş neticelerini 
mahfuz tutmakla kalmayıp, Anayasa'da vatan
daş hak ve hürriyetlerine ve millet iradeöin'e da
yanan istikrarlı bir devlet nizamını teminat al
tında bulunduracak esaslı tadiller hazırlayıp hu
zurunuza. arz etmek kararındayız. Bunun sebebi 
bugünkü Anayasanın kuvvetler birliği esasına 
dayanması ve vatandaş hak ve hürriyetlerini kâ
fi teminat altında bulunduracak müeyyidelerden 
mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyeti yeri
ne tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni ola
mamış bulunmaktadır.» 

Anayasada gerekli tadilleri yaparak demok
rasiyi Türkiye'de istikrarlı bir devlet nizamı ha
line getirmek, Demokrat Partinin siyasi mücade
lesine hususiyet veren başlıca bir fikir olmuştu. 
Bugün 1958 seçimlerine kadar, bu fikrilı muhak
kak tatbik sahasına konulacağı düşüncesi Hükü
met programında gönüllere ferahlık veren bir 
yer işgal ediyor. Maddi sahada Türkiye'nin re
fahı ve saadeti için mücadele eden, gayretler 
sarf eden Demokrat Parti iktidarı, uğrunda en 
çetin imtihanlara katlandığı, ıstıraplar çektiği, 
feragatlarla savaştığı demokrasi prensiplerinin 
Türkiye'de ebediyen istikrar bulmasını temin et
mek suretiyle tarihî hizmetlerini tetviç etmek 
azim ve kararındadır. (Soldan, bravo sesleri) 

Böylece aziz milletimizin hürriyetlerini temi
nata bağlamak uğrunda yaptığı asırlık mücadele 
en mesut bir neticeye iktiran etmiş olacaktır. 

Demokrat Partinin uğurlu eli, Türkiye'nin 
siyasi tarihinde bir devri kapıyarak yepyeni bîr 
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devir açacaktır. Demokrat Parti hürriyet ve de
mokrasi ideallerine gönül vermiş olanların par
tisidir. Onu iktidara getiren Türk milleti köylü
süyle, şehirlisiyle, ihtiyariyle ve genciyle bu ide
al bayrağının altında el ele, gönül gönüle, kalb 
kalble çarpıştığının hâtırasını hâlâ muhafaza 
ediyor. Demokrat Parti elindeki bu ideal bayra
ğını elinden düşürmiyecektir. Hürriyetleri temi
natlara bağlamak ve demokrasiyi Türkiye'de is
tikrarlı bir devlet nizamına kavuşturmak müs
tesna şerefini hiçbir partiye, hiçbir zümreye, hiç
bir kimseye kaptırmıyacaktır. (Soldan, alkışlar) 

Anayasanın tadilâtı tasavvuru yanında, Se
çim Kanununda son yapılan değişikliklerin, ya
rattıkları menfi tesirler mülâhazasiyle, tamamiy-
le ortadan kaldırılması da Hükümet programın
da yer alan bir husustur. Bunun isabetine işaret 
etmekle iktifa ederiz. 

Son günlerde «ispat hakkı» formülü altında 
ifade edilmeye başlanmış olan neşren vâki isnat 
ve hakaretlerin gerektiğinde mahkemeler huzu
runda bir ispata mevzu teşkil etmesi imkânını 
hazırlıyacak kanunlar mevzuunda Hükümet tam 
bir tarafsızlık ifade etmektedir. Büyük Millet 
Meclisi, bu teklifleri kendi usulleri ve mer'i ka
nunların hükümleri muvacehesinde en isabetli 
bir karar şekline bağlıyacaktır. Böylece umumi 
efkârı uzun zamandan beri işgal etmiş olan bir 
mesele de kapanmış olmaktadır. 

Müşterek emniyet ve topyekûn sulh esasına 
dayanan ve bütün partiler arasında tam bir it
tifaka mevzu olan dış politikamız hakkında taf
silâta girişmeyi zait görüyoruz. 

Birleşmiş Milletlerdeki yapıcı faaliyetlerimi
ze devam ederken müessislerinden bulunduğu
muz Balkan ve Bağdat Paktlarının inkişaf etti
rilmesine çalışılacağı memnunlukla karşıladığı
mız bir husus olduğu gibi, bütün Türk milleti
nin büyük bir hassasiyetle takibettiği Kıbrıs me
selesinde, Türk görüşünün Londra konuşmaları 
münasebetiyle ifade edildiği şekilde ve aynen 
muhafaza edilmekte oluşunu tatmin edici bulu
yoruz. 

Demokrat Parti Meclis Grupu adına tafsil 
ve izah etmeye çalıştığım hükümet programının 
umumi hatlarını esas itibariyle millî ihtiyaçlara 
uygun ve şayanı kabul ve itimat gördüğümüzü 
burada açıkça ifade etmeliyiz. Programın tat
bikatının, sade Hükümeti Grup kargısında mesul 
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eden değil, aynı zamanda Demokrat Parti Mec
lis Grupunu, Türk umumi efkârı karşısında il
zam eden bir hususiyet arz edeceğine sözlerime 
son verirken bilhassa işaret etmek isterim. De
mokrat Parti Meclis Grupu bu düşünce ile Hü
kümet programına itimat reyini izhar ederken, 
programın tatbikatına hassasiyetle nigâhban ol
mak, azim ve kararını da beraberce ifade etmeyi 
yerinde buluyor. (Soldan, sürekli alkışlar). 

REÎS — Birkaç arkadaşın müştereken ver
diği bir takrir var, okutuyorum : 

16 . X I I . 1955 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
içtüzüğün 85 nci maddesine göre konuşma

ların lehte, aleyhte ve hakkında olmak üzere 
tanzim edilerek müzakerelerin bu suretle icrası
nın Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmesini 
saygılarımızla rica ederiz . 

Burdur Mebusu Çoruh Mebusu 
Mehmet özbey Mecit Bumin 

Çoruh Mebusu Muğla Mebusu 
M. önal N. Poyrazoğlu 

REÎS — 34 arkadaş söz almış bulunuyor. 
Onun için verilen bu takriri, nizamnamenin sa
rih hükmü gereğince tasvibinize arz edeceğim. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Takrir aley
hinde söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Sevgili arka

daşlarım, üç.grup huzurunuzda konuştu. Mebus 
arkadaşların fikirlerini beyan edebilmeleri için 
Nizamnamemizin 103 ncü maddesine göre hiç 

•M olmazsa altı mebusun konuşmasına müsaade edi
niz. («Bu kifayeti müzakere teklifi değil» sesle
ri) Efendim, filvaki kifayeti müzakere teklifi 
değildir ama bunun neticesi tahdide gidecek. 
(öyle şey yok, sesleri) Beyefendiler ben aleyh
te konuşacağım, iki kişi aleyhte konuştu diye 
üçüncüsü konuşamaz, diyeceksiniz. Bunun aley
hinde diğer konuşacaklara da müsaade edilebil
mesi için altı mebusun konuşmasına fırsat verin. 
Bir Halk Partisi Grupu adına ve bir de Cumhu
riyetçi Millet Partisi Grupu adına iki mebus 
aleyhte konuştu, ben de aleyhte konuşacağım. 
Takrir kabul edilirse üçüncüsü de aleyhte konu
şacak diye bana müsaade etmiyeceksiniz. (Ede
ceğiz, sesleri) 

REÎS — Ekrem Beyin noktai nazarında bir 
yanlışlık vardır. 103 hcü madde şöyle der : Ki-
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fayet takriri verilirse reye konulmasından evvel 
altı arkadaşın söylemesi lâzımdır. Konuşma hu
zur içinde serbest olarak devam etmektedir, her 
hangi bir tahdit yoktur. 

Hikmet Bayur; bu takrir hakkında mı konu
şacaksınız ? 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bu takrir 
hakkında. 

REİS — Buyurun. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, 

Hükümet programı pek çok şeyi ihtiva ediyor. 
Bu itibarla bâzı noktaların lehinde ve bâzı nok
taların da aleyhinde konuşacak arkadaşlar da 
olur. Bu bir tek mesele değildir ki bunun mün
hasıran leh ve aleyhinde konuşulsun. Onun için 
bu takriri kabul etmemek lâzımdır. Belki mu
halif partiler % 100 aleyhte konuşur, Bahadır 
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Dülger % 100 lehte konuşabilir, fakat bâzıları
nın da bu mevzuun üstünde konuşmaları müm
kündür. 

REÎS — Arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın; bir 
kere gerek lehte ve gerekse aleyhte veya üstün
de konuşacakların söz hakları mahfuzdur. (Sağ
dan; alkışlar, bravo sesleri) Icabederse sabaha 
kadar konuşulacaktır. (Bravo sesleri alkışlar) 
Onun için verilmiş olan şu takriri, yalnız söz 
alanların lehte, aleyhte veya üzreinde konuş
mak üzere bir sıraya tâbi tutulması mânasında 
anlamak üzere, reyinize arz ediyorum. Takriri 
kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. O halde sıra ile konuşmaya devam edi
lecektir. 

inikada 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 18,12 

REİS — Refik Koraltan 

KATİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

REtS — Celse açılmıştır. Söz Kocaeli Mebu
su Ekrem Alican'mdır. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; sözlerime başlarken bir hususu Yük
sek Heyetinizin dikkatine sunmak isterim. Mec
lisler Hükümet programları üzerinde itimat ve
ya ademiitimat şeklinde karara varırlarken; 
Hükümet programlarının ihtiva ettikleri esas
larla birlikte, bu esasları tatbik etmeyi vait ve 
taahhüdeyliyenlerin şahsi kabiliyet ve kifayetle
rini ve bilhassa bu vait ve taahhütlere sadık ka
lacak siyasi hüviyete sahibolup olmadıklarım da 
göz Önünde tutmak mecburiyetindedirler. 

Üçüncü Menderes Hükümetinin vazifeden 
uzaklaştırılmasında, bu Hükümetin Demokrat 
Parti programına, Demokrat Partinin 1950 se
çim beyannamesine, Hükümet programlarına ta
mamen aykırı icraatının sebebolduğunu dü
şünürsek, aynı Hükümetin bir devamı telâkki-
siyle huzurumuza gelen yeni Hükümetin itima
da liyakat derecesini kolayca takdir ederiz. 

Bana öyle gelir ki Üçüncü Menderes Hükü
metini vazifeden ayıran zihniyetin Dördücü Men
deres Hükümetine itimat reyi verebilmesinde bir 
tezat müşahede etmemeye imkân yoktur. 

Kabinenin umumi veçhesi üzerinde bu mâru
zâtımdan sonra yeni Hükümetin programında 
ifade edilen fikirleri kısaca tahlilden geçirmek 
isterim. 

Sayın Menderes politika hayatının mühim 
günlerinde Demokrat Partinin bir programı ol
duğunu hatırlamak ve bu mühim günler geçin
ce o programı bir tarafa bırakmak itiyadını ta
mamen benimsemiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
Dördüncü Menderes Hükümeti de programının 
ilham kaynağının, evvelki Menderes hükümet
leri programlarında olduğu gibi, Demokrat Par
ti programı olduğunu ifade etmektedir. 

Benim bildiğim, parti programları zaman 
zaman liderlerin siyasi edebiyatlarına ilham 
kaynağı olmak için değil, o partiler iktidara 
geçtikleri zaman cümle, cümle, hattâ kelime, 
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kelime tatbika konulmak ve bu sebeple millete 
yapılmış bulunan taahhütlerin bir vesikasını 
teşkil etmek için meydana getirilirler. 

Bu itibarla icraatla tevsik edilmiyen Hükü
met programlarının, hangi siyasi edebiyatın nu
munesi olurlarsa olsunlar hukuki bir değer ta
şımalarına imkân yoktur. 

Sayın Menderes'in bir diğer itiyadı da 1954 
seçimlerinin neticelerini, milletimizin kendisi
nin bilûmum antidemokratik icraatını tasvibet-
tiği mânasında alması ve bu çeşit icraatı tenkid 
edenlere, milletin iradesine aykırı hareket eden 
insanlar nazariyle bakmasıdır. Programında bu 
fikrini yeniden ve şu şekilde ifade etmektedir ': 

«1954 seçimlerinde program ve icraatımızın 
aziz milletimizce takdire şayan görüldüğünde 
hiç kimse şüphe ve tereddüt gösteremez.» 

Menderes'e şu hakikati açıkça hatırlatmak 
isterim ki, 1954 seçimlerinde Türk milletinin 
Demokrat. Partiye tekrar ve kahir bir ekseriyet 
le rey vermesinde, çeşitli âmiller arasında bil
hassa iki âmil mühim rol oynamıştır. 

Bunlardan biri Demokrat Parti liderlerinin 
antidemokratik temayüllerinin, o gün bugün
kü kadar bariz bir hal almamış bulunması, di
ğeri de bir partinin dört sene gibi bir zaman 
içerisinde programını tam mânasiyle tatbika 
koyabilmek imkân ve fırsatına sahibolamıya-
cağı düşüncesidir. 

Nitekim 1954 seçimlerini hemen takibeden 
günlerde alelacele çıkarılmış bulunan Kırşehir 
Kanunu, Seçim Kanunu tadilâtı gibi kanunlar 
ve bunlara muvazi icraattan sonra yapılan vi
lâyet umumi meclisi ve belediye meclisi seçim
lerinin Demokrat Parti için cidden hazin olan 
neticeleri aziz milletimizin bu parti iktidarı 
hakkındaki yeni düşüncesini meydana çıkarmış
tır. 

Bu hususları böylece tesbit ettikten sonra 
Hükümet programının tahliline devam edelim 
ve bugün memleketimizin büyük aktüel mese
lesi olan iktisadi durum üzerindeki mütalâaları 
gözden geçirelim. 

Evvelâ, bugün bu memlekette süratli bir ik
tisadi kalkınma yapılsın mı, yapılmasın mı me
selesinin münakaşa mevzuu olamıyacağı haki
katini sarahatle ifade etmek lâzımdır. Bu ba
kımdan iktisadi politikanın aksak taraflarına 
işaret edenleri, bundan evvelki Hükümetin, ik
tisadi kalkınmayı istemiyenler şeklinde vasıf-
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landırma gayretlerini, siyasi mücadelenin de
mokratik teaplariyle telif etmeye elbette imkân 
yoktur. Bütün mesele takibedilen yolun mem
leketin iktisadi ve içtimai istikrarını bozucu, 
memleketin maddi ve mânevi değerlerini yok 
edici bir yol olup olmadığını tesbit meselesidir. 
Bu fikrimi teyid ve hakiki bir iktisadi kalkın
manın mânasını vuzuhla tâyin için, 1950 umu
mi seçimleri dolayısiyle Demokrat Parti tara
fından neşredilmiş bulunan seçim beyanname
sinden şu paragrafı okumama müsaadenizi is
tirham edeceğim : 

«O halde iktisadi kalkınmanın mânasını iyi
ce kavramak ieabeder. iktisadi bünyeyi tazyik 
etmek ve zaafa düşürmek pahasına elde edile
cek imkân ve paralarla şurada ve burada şu ve
ya bu tesisi vücuda getirmek hakiki kalkınma
nın tabiî yolu olamaz. Yapılacak iş ve hizmetin 
faydası ancak millî ekonomimize temin edeceği 
fayda ile ölçülür. Taşa, toprağa gömecek, israf 
ve (heder edecek paramız ve zararı tecrübe edil
miş yollarda ısrarla kaybedilecek zamanımız yok
tur.» 

îlham kaynağını bu seçim beyannamesinden 
almış olması icabeden Birinci Menderes Hükü
metinin programı da, iktisadi bünyemizi ferah
lığa kavuşturmayı ve iktisadi cihazlanmamızı 
süratlendirmeyi, memlekette hayat pahalılığını 
önleyici, maliyetleri dünya seviyelerine yaklaş-
tırıcı, istihsali hayat pahalılığının ve yüksek 
maliyetlerin baskısından kurtarıcı, iş ve istihsal 
hacmini genişletici bir iktisadi politika ile müm
kün görmektedir. 

Vaktiyle Sayın Menderes'in kaleminden çık
tığı muhakkak olan bu tarifler dahi bize iktisa
di kalkınmanın başlıca iki şartının mevcut bu
lunduğunu anlatmaktadır. 

Bunlardan birincisi : İktisadi kalkınmanın 
iktisadi bünyeyi topyekûn tazyik etmek, daha 
doğrusu za'fa düşürmek pahasına elde edilemi-
yeceği yani iktisadi kalkınmada evvelâ iç ve dış 
finansman meselelerinin halli gerekeceği; 

Diğeri de; iktisadi kalkınmanın, yapılacak 
iş ve hizmetlerin millî ekonomimize en fazla fay
da temin edecek olanlarının tesbit edilmesi ve 
sıraya konulması ile yani umumi bir yatırım 
plân veya programına istinadetmekle mümkün 
olacağı şartıdır. 

Yatırımlarımızı dikkatli bir tetkika tâbi 
tutacak arkadaşlarımız kolayca göreceklerdir 
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ki; bugün bu yatırımların kısmı mühimmini 
üzerine almış bulunan bütçe dışı müesseseler 
ve bilhassa iktisadi devlet teşekkülleri muhtaç 
bulundukları malî imkânları kendi öz kaynak-
lariyle sağlıyamadıkları için Merkez Bankası
nın kısa vadeli kredi kaynakları bunları devamlı 
surette foesliyen bir memba halini almış ve bu 
memba kısa vadeli olmak vasfını külliyen kay
betmiştir. 

İktisadi kalkınmamızın temeli olduğunda 
müttefik bulunduğumuz ziraatimizin gelişmesi, 
şüphesiz mahalline masruf zirai kredilerle ve 
müstakar bir fiyat politikasiyle mümkündür. 
Şu kadar ki; bu kredilerin ve destekleme fonla
rının sağlanmasında Merkez Bankasının emis
yon membaınm devamlı bir kaynak olarak kul
lanılması gerekir. Bugün ziraatimizi teşvik et
mek maksadiyle verilen kredilerin mühim bir 
kısmı ve desteklemeden mütevellit zararların ta
mamı Merkez Bankasının bu kaynağına istina-
detmektedir. 

Bu mütalâalarımı teyit için birkaç misal zik
redeyim : 

1. Ziraat Bankasının 1954 takvim, yılı so
nundaki Merkez Bankasına olan taahhütleri ye
kûnu 700 küsur milyon liraya yükselmiş bulun
maktadır. 

2. Toprak Mahsulleri Ofisinin 1954 yılı 
sonundaki Merkez Bankasına olan borcu 692 
milyon lira ve Hazinenin yalnız yıl sonu zarar
larından mütevellit Ofise borcu aynı yıl sonun
da 300 küsur milyon liradır. Bu miktara 1955 
yılında bir diğer yüz milyonluk zararın ilâve 
edilmesi gerekeceği şüphesizdir. 

3. Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirke
tinin de aynı şekilde 1954 yılı sonunda Merkez 
Bankasına olan borçları yekûnu 100 küsur mil
yon liradır. 

Bütün bu maruzatımla izahına çalıştığım 
hususu, bilmiyorum, arkadaşlarıma ifade ede
bildim mi? 

Bir iktisadi bünye içerisinde normal yollar-
.la sermaye yatırımları tesis etmeyip istisnai ve 
kısa vadeli olması lâzıgmelen finansman kay
naklarını, iktisadi kalkınma yapıyoruz diye, hiç
bir kayda tâbi olmadan kullanacak olursak, ik
tisadi bünyenin istikrarını mutlaka bozar ve 
bu istikrarsızlık, kalkınmadan muradolan mâ
nanın tamamiyle aksi neticeler vererek memle-

. 1955 C : 2 
ketin hem iktisadi, hem de içtimai düzenini teh
likeye sokabilir. 

Esasen tabiî yollardan sermaye piyasası ya
ratmadan bir iktisadi kalkınma hareketini bu 
kadar süratle başarmak mümkün olsaydı, bu
gün dünyada iktisaden kalkınmamış hiçbir mem
leket kalmaz, hattâ kredi' müesseselerinin ih
dasına da lüzum hâsıl olmazdı. (Sağdan, bra
vo sesleri) 

Başvurulan usuller iktisadi nosyonu ne ka
dar mahdudolursa olsun, hiçbir memleketin 
ve hiçbir kimsenin meçhulü olan usuller değil
dir. 

Finansman şekli bu olan yatırımlarımızın 
millî ekonomimizin gerçeklerini dikakte alan 
umumi bir yatırım program ve plânı içerisinde 
mütalâa edildiğine dair de ortada her hangi bir 
işaret mevcut değildir. 

Sınai tesislerin istihsal gücümüzü en kısa za
manda artıracaklardan seçilmiş olmaları mevzuu 
bir yana, hükümet merkezimizde inşa halinde 
bulunan ve milyonlarca liralık iç ve dış tediye 
gücümüzü bel'eden muazzam umum müdürlük 
binalarını, memleketin halen içinde bulunduğu 
iktisadi müşküller karşısında lüzumlu birer ya
tırım saymağa bilmiyorum imkân var mı? 
Şimdi mevzuun bir diğer safhası üzerinde dur
mak isterim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütçe dışı 
ve büyük kısmiyle suni iştira güçlerine yıllık 
Devlet bütçelerimizin yatırımlar kısmına biraz 
da varidat membalarını zorlıyarak koyduğumuz 
yatırım rakamlarının ilâvesiyle hâsıl olan âmme 
sektörünün topyekûn iştira gücü bu memleketin 
iktisadi takatinin dışına çıkmış ve iktisadi kal
kınmayı süratle tahakkuk ettirmek mülâhazaları 
altında dış tediye imkânlarımızın iç istihsallerimi
zin kısmı küllisi âmme sektörüne tahsis edilmiş
tir. Bu hal hususi sektör için hayati ehemmiyeti 
olan sınai hammaddeleri, zaruri istihlâk madde
leri, yedek parça, sıhhi malzeme ve ilâçlar, inşaat 
malzemesi ve saire gibi ihtiyaç maddelerinin çok 
cüzi miktarlarda karşılanabilmesi gibi bir vaziyet 
doğurduğundan memlekette madde darlığı hattâ 
madde yokluğu en had şekilde kendisini meydana 
vurmuştur. 

Mahdut ihtiyaç maddelerinin vatandaşlara 
âdil bir şekild,e tevzi imkân ve usulleri de temin 
edilemediğinden iktisadi politikanın zatında mün
demiç enflâsyonist karektere bu düzensizliklerin 
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de inzımamiyle memleketimiz'bugün yakın tari
hinde görmediği bir fiyat yükselmesi, piyasa is
tikrarsızlığı ve karaborsa hadisesiyle karşı karşı
ya gelmiştir. Bütün bu iç sıkıntılar bahasına 
memlekete giren malların, bedellerinin ecnebi sa
tıcılara zamanında tediye edilememesi yüzünden 
dış itibarımızın ne derecelere kadar sarsıldığı da 
ayrıca kaydedilmesi gereken bir husustur. 

Buraya kadar olan mâruzâtımla takibedilen 
iktisadi politikanın mahzurlu taraflarına kısmen 
temas etmiş bulunuyorum. Bu yanlış politika 
sonunda bugün meydana gelmiş bulunan hayat 
pahalılığı milyonlarca vatandaşımızın geçinme 
imkânlarını değil yaşama imkânlarını dahi tehdid-
eder bir duruma girmiştir. Cemiyetimizin en 
büyük kuvvet kaynağı olan ahlâki hasletlerimiz 
de bu tazyikin tesirinden elbet masun kalamıya-
caktır. 

Üçüncü Menderes kabinesinin istifası ile ne
ticelenen D. Parti Grupunun o tarihî celsesinde 
kıymetli arkadaşlarımı feverana sevk eden hâdi
selerin başında öyle zannediyorum ki, iktisadi 
politikamızın bu elîm neticesi başlıca sebebi teş
kil etmiştir. 

Bu durumun yakın bir istikbalde bertaraf 
edileceğine dair ufukta her hangi bir işaret mev
cut değildir. Tediye muvazenemiz yıldan yıla ar
tan miktarlarda açıklarla kapanmaktadır. Eli
mizde bulunan dış tediye imkânlarımız her gün 
biraz daha tükenmektedir. Bugünkü miktarların 
halihazır açıklarımızı dahi karşılamaya kâfi ol
madığı muhakkaktır. İstihsal maliyetlerimiz her 
gün biraz daha yükselmektedir. 

Bu iktisadi neticeleri Hükümet programında 
ifadesini bulan hususi mahkemeler ve saire gibi 
gayriiktisadi tedbirlerle önlemeye elbet imkân 
yoktur. Piyasanın normal bir hukuki düzen dâ
hilinde işlemesini temin etmek her Hükümetin 
Hükümet olmak vasfının tabiî icaplarmdandır. 
Asıl tedbir bu düzensizlikleri yaratan iktisadi 
hâdiseleri ıslâh etme tedbirleridir. Bu çeşit ted
birlerin alınacağına dair ise, Hükümet progra
mında bir işarete tesadüf etmemiş bulunmaktayız. 

(Ekonomik saha dışında) idare cihazımızı ıs
lâh etme ve demokratik rejime istikrar sağlama 
mevzularında Sayın Menderes 1950 Hükümet 
programında bize çok daha tatlı vaitlerde bulun
muştur, 
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1950 yılından bu yana geçen hâdiseler De
mokrat Parti hareketinin tek parti devrinin ge
lenekleri içerisinde yetişmiş, onun itiyatlarını 
benimsemiş olan bu parti liderleri için yalnız 
siyasi iktidarı ele geçirme vesilesi olduğunu 
meydana çıkarmıştır. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar). 

Bugün dünden hiç de farklı olmıyan gayri-
mesul, her türlü murakabeden azade tek parti 
ve tek şahıs hâkimiyetine müstenit bir idare, 
devlet işlerimizi keyfî arzulara tâbi olarak yü
rütmektedir. İdare cihazımızın ve rejimimizin. 
meselelerini hal yolunda 4 ncü Menderes Hü
kümeti programında gönüllere ferahlık verecek. 
yepyeni bir zihniyet ümidine kapılanlar, ihti
yatlı, imsakli bir üslûp içerisinde kaleme alın
mış, daha çok 19ı50 yılından sonra getirilmiş 
antidemokratik hükümlere ve şekle taallûk. 
eden bir iki cümle ile karşılaşmak suretiyle 
hayal sükutuna uğramışlardır. 

Bugün idare cihazımızın içerisinde bulundu
ğu maddi ve mânevi ıstırapların giderileceğine, 
memurlarımızın D. P. başkanları sultasından 
kurtarılacağına dair programda zımni veya sa
rih bir ifadeye rastlanmak mümkün değildir. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Süratle işler, halkımızın hizmetine en iyi 
bir şekilde intibak eder bir idare cihazının ku
rulabilmesi, her şeyden evvel bu cihazı kavra
mış bulunan maddi ve mânevi ıstırapların orta
dan kaldırılmasiyle mümkündür. Yirmi beş 
senelik tekaütlük müddetinin otuz seneye çıka
rılacağı yolundaki şekle mütaallik tadil taahhü
dünün bu mevzudaki kazai murakabe noksanını 
da ihtiva etmemiş bulunması yeni Hükümetin 
taşıdığı zihniyete açık bir delildir. 

Mevzuatımızdaki tadil tasavvurları üç nok
tada toplanmaktadır. 

Birinci tasavvur Anayasa tadilâtı. Anayasa 
acaba hangi istikamette tadil olunmak istenmek
tedir1? Meselâ parti liderinin emrine muti olmı
yan partili mebusların mebusluk sıfatlarının ıs
katı da bir Anayasa tadili meselesidir. (Gülüş
meler) 

Seçim Kanununda kaybettiklerimizi buldura
caklarını v.a'dediyorlar. 

İspat hakkı mevzuunda da Meclisin en isabet
li karara varacağından bahsediliyor. Meclise ve
rilmiş bir veya birkaç kanun teklifinin meselenin 
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ea«sı hakkında müspet veya menfi mütalâa iz
har olunmadan, bir hükümetin programında yer 
almış bulunması her halde o kanun tekliflerini 
Meclise vermiş olanlara karşı yeni Hükümetin pe
şinen sempati izharı demek olacaktır. Meselenin 
esası hakkında mütalâa beyan edileydi daha isa
betli hareket edilmiş olurdu. 

Günün şartları ve hâdiselerinin zoru ile yapı
lan ve kullanılan üslûptan, programa, istemeye is
temeye geçirildiği kolayca anlaşılır bu çeşit pe
rakende taahhütlerle memleketimizin rejim me
selelerinin ve bunlara bağlı olarak topyekûn bü
tün meselelerin halledil ebileeğine inanmak elbet
te imkânsızdır. 

Bu itibarla memleketin daha fazla kaybedile
cek zamanı yoktur. Demokrat Partinin progra
mını tatbika koymak istiyenler, her şeyden ev
vel o programa inanmış insanları iş basma ge
tirmek mecburiyetindedirler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, al
kışlar) 

BEÎS — Efendim, Feridun Ergin burada 
değildir. Ama gitmeden evvel kendi imzasiyle 
verdiği bir yazıda kendi söz sırasını Turan Gü
neş'e bırakmıştır. Söz Turan Güneş'in. Buyur
sunlar. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar; 4 ncü Adnan Menderes Hükümetinin 
programının hukuki ve siyasi meselelere temas 
eden hususlarını huzurunuzda kısaca tahlil et
mek istiyorum. 

Hukuk nizamında yapılacağı vadedilen ta
dillerin, siyasi bir felsefeden mahrum bulundu
ğunu, demokratik rejimin tahakkuk ettirileceği 
hakkında en ufak bir ümit uyandırmadığını be
yan etmek gerekmektedir. 

Demokratik bir düzenin dayanacağı Anaya
sa hakkında Hükümet programı, sadece umu
mi ve gayrivazıh ifadelerden ileri gitmiyor. 
Hattâ diyebilirim ki, mevzuatımızın orasından 
burasından bâzı çok göze batıcı çıkıntıların kal
dırılacağı va'di, buna mukabil bu ufak tavizler 
mukabili, sakat ve antidemokratik esaslara do
kunmadan, keyfîlik ve sübjektiflik anahtarlarını 
elinde bulundurmak gayreti, bu Anayasa tadi-

• linin ciddiye alındığı; ciddiye alınsa bile iste
nilen istikamette olacağı hakkında büyük şüp
heler uyandırmaktadır. 

Programda, idare cihazımızın ıslah edilece-
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ği bir kelimeyle geçiştirildikten sonra, bunun 
ne şekilde tahakkuk ettirileceğine hiç temas edil
meden ve mevzu ile ilgisi tesbit olunmadan 
emeklilik haddinin 25 sene hizmetten 30 seneye 
çıkarılacağı hakkındaki beyanı, muayyen bir 
sistemin tatbikatı olarak görünmemektedir. 

Bu beyanı muhtelif şekillerde tefsir etmek 
mümkündür. Bunlardan ilk akla geleni, 25 se
ne devlet hizmetinin, memurdan kâfi miktarda 
istifadeyi sağlamadığı hususudur. Filhakika bu 
tedbir idare cihazının ıslahı fikri dolayısiyle ele 
alındığına göre, sadece personelin muhafazası
na matuf olsa gerektir. Bu zaviyeden mütalâa 
edilince tedbiri yerinde saymak belki mümkün
dür. Fakat Hükümeti bu tedbirlere sevk eden 
hakiki âmilleri araştıracak olursak, idare ciha
zımızın içinde bulunduğu vahim durumu anla
mak daha da kolaylaşacaktır. Bugün memurla
rımızın, içinde bulundukları hukuki emniyetsiz
lik ve maddi sıkıntı, devlet kadrosunun, kıymet
li elemanlardan süratle boşalmasına sebebola-
caktır. Bu şartlar altında emeklilik haddini 30 
seneye çıkartmakla iktifa etmek, devlet idare
sinde basiretin ve bilginin bir tezahürü gibi ka
bul olunamaz. Bu kabîl beyanlar programın her 
noktasındaki: vuzuhsuzluğun ve zatı meseleye 
vukufsuzluğun bir misalini teşkil etmektedir. 

Eğer 30 sene meselesi, modern idare mefhu
mu ve hukuka bağlı devlet fikriyle katiyen bağ-
daşamıyan bugünkü memur rejimimizin hukuk 
esaslarına ve teminat prensiplerine uydurulma
sı için ileri sürülmek isteniyorsa, burada daha 
da vahim bir anlayış noksanı ile, yahut pren
siplerden bilerek tecerrüdetmek niyetiyle karşı 
karşıya bulunduğumuz anlaşılacaktır. Şikâyet 
edilen husus, bugünkü iktisadi şartlar altında 
zaten müspet menfi mânasını kaybeden 25 sene 
sonunda emekliye ayrılma değildir. Hukuka 
bağlı devlet fikrine olduğu kadar Demokrat 
Partinin bir zamanlar hüsnüniyetle kaleme alın
mış programına da taban tabana zıt «Teşkilât 
Emrine Alınma» Kanunu re kazai mercilere 
müracaatı kapıyan kanuni hükümlerdir. Bun
ların kaldırılmak istendiği hakkında en ufak 
bir işarete rastlanmıyor. Teşkilât Emrine Alın
ma Kanunu, âmme hizmetlerinin vatandaşa ge
rektirdiği gibi eşitlik ve tarafsızlık içinde arz 
edilmesi için zaruri olan teminatı bir anda sil
miştir. Eğer yapılmak istendiği söylenen reform, 
ciddî prensiplerden ve esaslı bir zihniyet deği-
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sikliğinden mülhem olsaydı her şeyden evvel bu 
meselenin ele alınması gerekirdi. Binaenaleyh 
muhterem Menderes'in eski düşünce ve mizacın
da ısrar ettiği kanaatini değiştirmemiz için bir 
sebep mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet progra
mının hukukumuza temas eden diğer hususları 
da, bir Hükümette ve programında bulunması 
gereken fikir ve prensip insicamının bir eseri 
olarak görünmüyor. 

1954 seçimlerinin hemen akabinde mutlak 
bir zaruretin ve siyasi ahlâkı vikaye etme endişe
sinin eseri olarak getirildiği beyan edilen Seçim 
Kanununun lüzumsuz olduğuna program işa
ret etmektedir. Muhterem Başvekilin bu kanu
nun müzakerelerinde; «Bu kanun sadece ahlâkî-
liği ve memlekette mânevi huzuru temine matuf 
olmanın ötesinde, en küçük bir gaye dahi taki-
betmemektedir. Bunun aksini ispat edebilene 
aşkolsun demek lâzımgelir. • Ben bunu ispat ede
bileceklerine katiyen kaani değilim.» buyurmuş
lardı. Bugün bu kanunun lüzumsuzluğunu be
yan ettiklerine göre, mânevi huzuru temine ma
tuf bulunmadığını ispat etmiş bulunuyorlar. 
Kendilerine aşkolsun, demek lâzımgelmektedir. 
Bununla beraber, birçok hareketlerinin mihveri 
yaptıkları siyasi ahlâk telâkkilerini bu kanunla 
beraber değiştirme temayülünde olduklarını dü
şünerek nisbî bir sevinç duyduğumuzu ifade et
mek isteriz. 

Hükümet programında bahsi geçen perakende 
tedbirler arasında ispat hakk\ da yer almış bu
lunmaktadır. Muhterem Başvekilin Anayasaya 
aykırılıktan tutun da, bizde mevcudiyetine kadar 
türlü çeşitlerde konuşmalarına mevzu teşkil eden 
bu meselenin hallinde bugün artık bir vuzuha 
varmış olmasını temenni ederdik. Programdaki 
ifade eğer bu hususta Hükümetin bir görüşü 
bulunmadığını beyan ediyorsa, dercine ne diye 
lüzum görülmüştür? Yüksek Meclisin en isabetli 
kararı vereceği bedahatini tekrara hacet yok
tur. Bütün mevzularda Millet Meclisinin en isa
betli kararı vereceğini bir Hükümet peşin ola
rak kabul etmek zorundadır. Programdaki bu 
beyan, Muhterem Başvekilin tenakuz silsilesine 
bir yenisini ilâve etmemek endişesinden ileri gel
se gerektir. Efkârı umumiyede bu derecede ilgi 
uyandıran bir meselede bir Hükümetin sarih bir 
fikri olmaması, anlaşılır şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasaya mütaallik 
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umumi sözler bir tarafa bırakılacak olursa prog
ramın siyasi ve hukuki nizamımız hakkında ih
tiva ettikleri bunlardan ibarettir. Demokratik re
jimin bütün bu rejimi kabul etmiş memleketler
de asgari müşterekleri Hükümetin benimsemiş 
olduğuna dair hiçbir emareyi bu hükümlerden 
çıkarmak mümkün değildir. 

Hattâ günün şartları nazara alınırsa Muhte
rem Başvekilin kendi demokrasi tarifinin unsur
larını olsun tahakkuk ettirmek temayülü dahi se-
zilmemektedir. Filhakika Muhterem Başvekilin 
ifadesine göre «Bir memlekette matbuat serbestçe 
işlerse o memlekette demokrasi vardır. Bütün de
mokratik müesseseleri koyunuz, Hükümete gaze
te kapatmak salâhiyetini veriniz. O zaman bir sü
rü Mecellelere lüzum kalmaz.» 

Bugün bu salâhiyeti Hükümet fiilen elinde 
bulundurmaktadır. Filhakika örfi İdarenin 
memleketimizin başlıca basın merkezlerinde 
birçok gazeteleri kapattığı yüksek malûmunuz
dur. Ümidediyordum ki, yeni bir Hükümet ken
dine itimadın ve memleketi normal yollarla ida
re niyetinin bir nişanesi olarak beyanatında bu 
istisnai rejimin kaldırılacağını ilk cümleler me-
yanında söylesin. Bu yapılmadıktan başka Yük
sek Meclisin Örfi İdareyi kabule sevk eden se
beplerin izalesi için her hangi bir faaliyet gös
terileceği de belirtilmemiştir. Bir evvelki Hükü
metten devraldığı bir silâhı dördüncü Menderes 
Kabinesinin normal Hükümet vasıtaları arasın
da sayması endişesindeyiz. örfi İdarenin şim
diye kadarki tatbikatının Yüksek Meclisinizin 
anladığı mânalardan ileriye götürüldüğü mem
leket menfaatleri üzerinde dikkatle duran nazar
larınızdan kaçmamıştır. Anayasanın Örfi İda
reyi icabettiren sebepleri bugün mevcudolmadı-
ğına göre Yüksek Meclisin Hükümetin ihmaline 
rağmen memleketi normal şartlara kavuşturaca
ğı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet progra
mını sadece siyasi ve hukuki sahadaki hükümleri 
etrafında yaptığımız kısa tahlilin sonunda var
dığımız netice şudur : Memleketin bugün için
de bulunduğu iktisadi sıkıntılar ve bunların 
hal suretleri hususunda Hükümet nasıl vazıh fi
kirlerden ve ciddî tedbirler düşünmekten uzaksa 
bütün bunların temelini teşkil edecek olan siyasi 
rejimimizin normalleştirilmesi mevzuunda hiçbir 
ciddî adım atmak niyetinde değildir. Bugün 
bütün vatandaşların istisnasız benimsediği ve bu-
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rada sayılmasına lüzum dahi olmıyan müessese
leri kurmaya niyetli samimî, ciddî bir Hüküme
tin ekseniyet grupu tarafından iş başına getiril
mesi temennisi ile huzurunuzdan ayrılıyorum. 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Kasım Küfrevi. 
KASIM KÜFREVI (Ağrı) — Muhterem ar

kadaşlarım; bu programı tetkik etmeye imkân 
bahşeyliyen Yüksek Heyetinizi en derin şükran 
hislerimle selâmlarım. 

Aziz arkadaşlarım; 4 ncü Menderes Kabine
sinin programı üzerinde konuşuyoruz. Her şey
den evvel mazide, şu yakın mazide cereyan eyli-
yen hâdiselerin hâtıralarından ve tesirlerinden 
kendimi tamamiyle tecridederek konuşmakta ol-, 
duğumu arz ederim. 

Anayasanın 44 ncü maddesindeki ifade ile 
Hükümetin hattı hareketini ve siyasi noktai na
zarını aksettirmesi lâzmıgelen bir program var 
önümüzde. 

Muhterem arkadaşlar; acaba bu programın 
getirdiği yenilikler nelerdir? Bu hususları Yük
sek Heyetinizin huzurunda ıbelirtebilmek için 
biraz gerilere, Menderes hükümetlerinin diğer 
programlarına nazar atfetmeme müsaadenizi is
tirham ederim. Bu suretle yapacağım mukaye
selerle bugünkü programın simasını huzurunuz
da nâçiz bir arkadaşınız olarak tersim etmeye 
çalışacağım. 

Birinci Menderes Kabinesi : Aziz arkadaşlar, 
1950 senesinde asıl Türk milletinin mukaddera
tını ellerine tevdi eylemiş olduğu demokrasi 
mücahitlerinin arasında, ben de şu sıralarda 
naçiz bir arkadaşınız olarak yer almış bulun
makta idim. Hükümetin bu kürsüde okunan 
programını huşu içinde dinledik. Arkadaşlar, 
hükümet reisi devraldığı iktidarın manzarasını 
tersim ediyordu. Rejim mevzuunda, iktisadi 
mevzularda ve demokrasi mevzularında Demok
rat Partinin programındaki umdelerin nasıl 
tahakkuk ettirileceğini burada dile getiriyordu. 
Çok tatlı anlardı o anlar arkadaşlar. Bugün 
hâlâ bir vait olarak hüviyetini muhafaza etmek
te olan bir devri sabık zihniyeti yaratmayacağız 
vecizesi işte o günlerin yadigârıdır. 

İkinci programa geliyorum : Muhterem ar
kadaşlarım, on ay sonra hükümet reisi yeni bir 
kabine kurabilmek esbabı mucibesiyle istifa 
otti. İkinci kabine programı 1951 senesinin Mar
tında burada okundu. Sayın Başvekil birinci 
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hükümetin programiyle ikinci hükümet progra
mı arasında esaslı bir fark bulunmadığını beyan 
ediyordu. 

Arkadaşlar, bu programda yenilik olarak 
sadece bir siyasi üslûp halâveti vardı. Kullanı
lan tâbir ve kelimelerde yumuşaklık vardı. 
Zahir kırmızı reyler, kelimelere bir ufuk penbe-
liği veriyor. 

Muhterem arkadaşlarım Üçüncü Menderes 
Kabinesi seçimlerden sonra teşekkül etti. Bu 
kabinenin programını takdim ederken bizzat 
Muhterem Başvekili şöyle diyordu: «Huzurunuza 
yeni bir programla gelmiş değiliz. Hükümetin 
getirmiş olduğu programda iktisadi ve malî kı
sımlar malûmdur. Mevzuatımız iç rejim ve de
mokrasinin tekâmül ettirilmesi bakımındandır.» 

Muhterem arkadaşlar, bu program dört sene
lik maziyi intikal devresi olarak tavsif ediyor
du. Yeni bir mesut ufka kanat açacak ve böy
lece demakrasinin mânevi iklimini tesis edecek 
idi. Muhterem arkadaşlar, «İnsan âlemde hayâl 
ettiği nispette yaşar.» (Sağdan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, program bir hüküme
tin yapacağı işleri ve takibedeceği prensipleri 
gösterir. Mühim olan husus, bunların tatbika
tında hâkim olan zihniyet ve prensiplerdir. 
Üçüncü Menderes hükümetinde hâkim olan 
zihniyet, vatandaşı fikir ve düşünce hürriyetine 
aykırı hüküm ve tasarruflardan kurtarma bakı
mından semere vermedi. Bilâkis halkı mevcut ka
nunlar dışında vesayete muhtaç telâkki eden bir 
hüviyetle göründü. 

Vatandaşlar üzerinde türlü yollardan, türlü 
telâkkilerle Devletin siyasi ve idari hükmünü 
ağırlaştırmak, heves edilecek yollardan değildir 
arkadaşlar. 

İnsan hayatında, siyasi toplulukların hayatın
da mevsimler vardır, nitekim mevsimi geldi, 
ve üçüncü Menderes kabinesi sükût etti. 

Dünyanın nazarları üzerimize çevrildiği şu 
günlerde Demokrat Parti yüksek grupu milletçe 
arzu edilen bir Hükümetin lüzumunu zamanın
da duymuş ve bu suretle Üçüncü Menderes Hü
kümetinin sukutu yerinde olmuştur arkadaşlar. 

Hükümetin sukutu parlâmento zaviyesinden 
de yerindedir, muhterem arkadaşlarım. 

Demokrat Parti Yüksek Meclis Grupu huzu
runda ilk defa vukua gelen bu sukut hâdisesi, 
artık grup hâkimiyetine ve dolayısiyle Meclisle 
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birlikte iş görme zihniyetine açılan bir pencere 
olarak tavsif edilip takdire lâyık görülmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; Muhterem 4. Menderes 
kabinesinin buhranlı bir fetretten sonra teşekkül 
ettiği bir vakıadır. Muhterem Heyetinizin sinesin
de liyakatlariyle Hükümeti tedvir eyliyecek dü
zinelerle vekil vardır. Şu halde bu fetret asla 
bir kabine buhranı fetreti olamaz. Vâki fetreti 
bir kabine buhranı olarak tavsif etmek her şey
den evvel Yüksek Heyetinize rical fıkdanı isna-
detmek olur. Yüksek Heyetinizi rical fikdanm-
dan tenzih ederim. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar; ortada sadece ve sade
ce müşahede edilen bu fetret Muhterem Mende
res'in yüksek grupundan az kırmızı rey almak 
için başvurmuş olduğu bir tetkikten ibarettir. 
Başkaca muhterem Menderes'in vâki ziyafetler
le sizlere karşı duymuş olduğu iştiyakları iki gün 
içine sığdırmış olduğu mânasına alamam arka
daşlarım. (Sağdan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; kabinenin kuruluşunda 
ufak bir noktaya temas etmeden geçemem. Muh
terem Başvekil bu kabinede iki Bakanlığı uhde
sinde bulundurmak, tasarrufunda bulundurmak 
itiyadından kurtulamıyor. 

Aziz arkadaşlar, bu Bakanlığın Millî Müda
faa Bakanlığı olduğu hiç kimsenin dikkat naza
rından kaçmaz. Kaldı ki, Anayasanın 49 ncü 
maddesinin hükmü muvacehesinde bu asla caiz 
değildir. Bu maddenin ifadesi aynen şöyledir : 
«Mezun veya her hanıgi bir sebeple mazur olan 
bir vekile tcra Vekilleri Heyetinden bir diğeri 
muvakkaten niyabet eder.» 

Arkadaşlarım; henüz teşekkül etmekte olan 
bir kabinede daha asıîl! vücut bulmadan niyabe
tin zuhuru asla caiz olmaz. (Sağdan, gülüşmeler, 
alkışlar) Niyabetin zuhuru için mutlak surette 
aslın vücudu şarttır. 

Aziz arkadaşlar; söz buraya gelmişken şuna 
da işaret edeyim, yeni Hükümetin programında 
ihdas edilecek iki vekâletten behsediliyor. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; eğer Muh
terem Menderes vekâletlerin tasarrufunu elinde 
tutup, mesuliyetleri vekillerin omuzuna yükle
mek yolunu terk ederse bu ihdaslara lüzum kal-
mıyacağma kaaniim. (Sağdan, bravo sesleri) 

Şimdi aziz arkadaşlarım; sıra programa ge
liyor. Yüksek izniniz olursa bu programı üslûp 
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haleti ruhiye ve muhteva bakımından gözden ge
çirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; eğer bu programda be
şaret telâkki edilecek parıltılar var ise bunu her 
şeyden evvel Yüksek Heyetinizin eseri telâkki 
ederek memnuniyetle karşıladığımı ifade ederim. 
Ve yine itiraf ederim ki; bu program üslûp ba
kımından şimdiye kadar dinlediğim programla
rın en halâvetsizi olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; bir insan tahayyül buyu
runuz, bir günakâr ürkekliğiyle itirafı zünup 
odasına yaklaşıyor, içeri giriyor, fakat içeri 
girdikten sonra günahını itiraf etmenin günah ol
duğuna kaani olarak anide dışarı fırlıyor. On
dan sonra bir tövbekar insan huzuru ile meyda
na doğru ilerliyor, işte aziz arkadaşlar 4 ncü 
Menderes Hükümetinin programı üzerinde böyle 
bii' haleti ruhiye kanatlarını germiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu program cidden iti
nalı bir tertibe mazhar olmuştur. İktisadi mese
leleri öne alıp, rejime mütaallik mevzuları bun-
alrm arkasına itmek ilk nazarda muvaffak bir 
taktik kabul edilebilir. Fakat bu »yol, her cihet
le elli senesine rücu eden programın sukutunun 
tesirini hafifletemez. 

Aziz arkadaşlarım, eski Menderes Hükümet
leri nihayet sadece şeklî tebeddüller neticesinde 
meydana gelmişlerdi. Bu hükümetlerin prog
ramlarında bir yenilik olmaması bir dereceye 
kadar mazur görülebilirdi. Fakat eski kabine 
hâkim zihniyeti, prensipleri ve tedvir sistemi do-
layısiyle sukut etmiştir. Şu halde yeni kabine 
programında ileriye doğru, muhakkak surette 
yenilikler beklemek hakkımızdı. 

Aziz arkadaşlar; memleketin aıfkuna bir ten
cere kapağı gibi çökmüş olan maddi, mânevi sa
halardaki sıkıntıları kaldırarak, vatandaşı rahat
ça nefes aldırtacak her tedbir karşısında ancak 
bahtiyarlık duyarım. 

Ancak, Muhterem Hükümet Reisi, bir taraf
tan yeni Hükümetin kurulması münasebetiyle 
«İcra faaliyetlerimizin yeni bir merhaleye ula
şacağını gösterebiliriz.» derken, programın diğer 
taraftan her cihetle 1950 senesine rücu eden 
programının senelerce gayret sarf ettikten son
ra hızla kayarak başlanılan noktaya düşmesi in
sana cidden hazin geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, programda müşahede 
edilen garip bir istidlal tarzı var. Muhterem Hü-
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künıet Reisi şöyle buyuruyorlar : 

«Görülüyor ki 1950 den bu yana hükümet
lerin icraatı adım adım, safha safha yüksek tas
dik ve tasviplerinize iktiran etmiştir. Ayrıca 
yıllık tatbikat programından başka bir şey ol-
mıyan geçmiş yılların bütçeleri de bittabi tetkik 
ve tasvibinizden geçmiştir.» 

Aziz arkadaşlarım, bu iki kaziyenin bu su
retle tertibedilişi zımnen şu hükme varmanın 
zaruri olduğunu ifade etmek içindir : Şu halde 
1950 programının aynı olan bu programın ka
bulü zaruridir. 

Eski bir Aristo mantığına dayanan bu man
tığın şöyle tipik bir misali vardır : Bütün yıldız
lar gece doğar; güneş te bir yıldızdır; binaen
aleyh güneşte gece doğar. (Gülüşmeler) 

Bu istidlalin dayandığı mantık ise yukarda-
ki istidlalin mantığının aynıdır. 

Aziz arkadaşlar, bütçelerin tasdikiyle Hükü
met programlarının tasdiki keyfiyetinin vârid-
olmadığınm delili 1951 senesi bütçesinin kabulün
de görülür. Bütçe kabul edilmiş ve fakat aka
binde Hükümet istifa etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu da gösteriyor ki bütçelerin kabu
lü, Hükümet programlarının kabulünü istilzam 
etmez. 

Bütün hükümetlerin programları mensubol-
dukları partilerin umdelerini aksettirir. 

Mensuboldukları partiden ilham almıştır. 
Dünyanın her tarafında bu böyledir. Hal böyle 
iken muhterem Hükümet Reisinin «bütün pro
gramları 1950 programına irca ederken,» malû
munuzdur ki, bu program, büyük ekseriyetini 
sinesinde toplıyan siyasi partinin programının 
prensiplerinden almıştır, demesinin hikmeti ne
dir? Bu sözlerUe* Muhterem Hükümet Başkanı 
yapılan işler arasında, mucibi muaheze olanla
rın vebalini eğer parti programının üzerine yük
lemek gerektiğini ima ediyorsa, hemen söyliye-
yim ki, bu tamamiyle bâtıldır. 

Muhterem arkadaşlar; önümüzdeki Hükü
met programında rejime mütaallik meseleleri 
tamamiyle halledilmiş telâkki etmenin sessizliği 
var. 

Bu sahalardaki sükutu Hükümet programı 
için büyük bir noksanlık telâkki etmekteyim. 

İkinci, Hükümet programının müzakereleri 
esnasında Muhterem Menderes; «Bu memlekette 
öyle bir zihniyet değişikliği meydana gelmiştir ki, 
şimdi artık kanunların hükümleri antidemoikra-
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tik olsa daıhi hiçbir hükümet, hiçbir siyasi teşek
kül antidemokratik hükümleri tatbika koymayı 
imkân bulamaz. Onları demokratik olarak; tatbik 
etmek zarureti hâsıl olur.» demişti. 

Şimdi de Muhterem Hükümet Reisi Emekli 
Kanunu, Seçim Kanunu gibi antidemokratik hü
kümleri - çok şükür - kaldırmaJk lâzımgeldiği 
zaruretini duyarak yukardaki mantığı ile garip 
bir tezada düşüyor. Darısı diğer kanunların ba
şına, arkadaşlar, (inşallah sesleri). 

Aziz arkadaşlar, Muhterem Başbakan diğer 
bir konuşmalarında; «Kanun hükümleri nelerden 
ibaret olursa olsun evvelâ değişmesi lâzımgelen 
şey zihniyetler ve telâkkilerdedir.» buyuruyorlar. 
Burada tamamiyle kendileriyle beraberim. Ancak, 
tatbikatta zararı görülen 1 - 2 antidemokratik ka
nunu ilga etmek, zihniyetlerin değişmiş olmasının 
delili sayılmaz. 

Aziz arkadaşlarım, ilgası vâdedilen bu iki ka
nunu Yüksek Heyetinizin eseri telâkki ederek en 
büyük şükranlarımı arz ederim. 

Hükümet programı münasebetiyle diğer bir 
noktaya temas etmek ve bu mevzuun. Hükümet 
programında bulunmamasını nakise saydığımı 
ifade etmek isterim. Muhtar ve hür üniversitler 
dünyanın her yerinde demokrasilerin mihrakı te
lâkki edilir. 

Bu programda üniversitelerimizin durumuna 
yer verilmemiş bulunuyor. Bu yer verilmemiş 
olma keyfiyetinin halli ön-plânda bulundurulma
sı lâzımgelen meselelere karşı lâkaydi mânasında 
almak lâzımdır. Muhterem Başvekilin üçüncü 
Hükümet programında bir sözleri vardır. «Hür
riyet bir bütündür. Memleketi hürriyetsizlik 
çemberi içine almışken, sen muhtarsın veya sen 
müstakilsin demekle ne muhtariyet ve nede istik
lâl gerçekleştirilmiş olur.» Geçmiş devirleri tasvir 
eden bu sözlerin mantığı şimdi ben kendilerine 
sesleniyorum. Küllü meydana (getiren cüzüler var
dır. Cüz'ün hüviyetini kısmak külle karşı niyet
leri açığa kor. 

Geçen Devrede Büyük Millet Meclisine Hü
kümet bâzı tasarılarla geldiği malûmunuzdur. 
Bunlardan bir tanesi ve en mühimmi siyasi yazı 
yazan profesörün kalemine mâni olmayı istihdaf 
ediyor ve bunun yanında, bunun müzakeresi sı
rasında Maarif Encümeninde beliren ve siyasi 
yazı yazan profesörün unvanının nezedilmesini 
mümkün kılan bir fıkra bulunuyordu, 
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Arkadaşlar, üniversitenin kadim kanununa 

nazaran sadece muhilli şeref ve haysiyet bir suç 
işlemiş olan bir prafesörün unvanın nezedilme-
si senatonun kararın bağlı bulunuyordu. Sonra
ki hüküm, siyasi yazıyı ancak muhilli şeref ve 
haysiyet suç ile bir telâkki ederek unvanın nez-
edilmesine doğru gitti. 

Arkadaşlarım; bunu hatırlarken bir diğer hâ
tıramı huzurunuzda arz etmeme müsaadenizi ri
ca edeceğim. Bu kanunun müzakeresi sırasında, 
naçiz bir arkadaşınız olarak, tamamiyle bu son 
duruma muhalif kalmıştım. Ancak unvanın nez-
edilmesinin sadece ve sadece şeref ve haysiyeti 
muhil suçlara münhasır olabileceğini kabul et
miştim. Malûmu âlinizdir ki, mahkeme ilâmı ile 
sabit muhilli şeref suç olur. O vakit ki, Maarif 
Vekili Muhterem arkadaşım Rıfkı Salim Bur
çak arkadaşım benimle aynı noktai nazarda bu
lunduğunu ve gayet kanunun burada sözcülüğü
nü yapacak olursam kürsüye çıkıp hükümetin 
benim noktai nzarıma iştirak etmekte olduğunu 
söyliyeceğini vadetti. Aziz arkadaşlar, buraya 
geldik, oturduk, ,şu sıralardan kürsüye çıkarak 
bir takrir verdim. Hükümetin tasarısında mev
cut olmıyan ve sonradan ilâve edilen bir hük
mün konulmasını Yüksek Heyetten istirham et
tim. Ve hükümetin bana vermiş olduğu söz üze
rine benim kanaatime iştirak edeceğini beyan 
ettim. Buradan aşağı indiğim vakit Muhterem 
Başvekille vâki görüşmesinden sonra Rıfkı Sa
lim Bey kanaatime iştirak edemiyeceğini ifade 
ettiler. Bunun ıstırabını hâlâ içinde taşıyan bir 
arkadaşınız olarak huzurunuzda arz ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; üniversite profesörünün 
üç veçhesi vardır : 

Birisi, sadece kendi talebelerine müteveccih 
olan veçhesi, 

Diğeri; eser meydana getirmek, eser yazmak 
ve eser telif ve tercüme etmek veçhesidir. 

Bir diğeri de halka hitabetmek, vulgarize 
eser yazmak veçhesidir. Arkadaşlar Profesör bu 
veçhesiyle halkla irtibat temin ediyor. îşte bu 
kanunun Üniversite hocasının halkla irtibatını 
tamamiyle kesiyor. Sadece bu olsa mesele kolay. 
Bir diğer kanun üniversite muhtariyeti üzeri
ne Demokles'in kılıcı gibi duruyor. 

Aziz arkadaşlarım, bir profesörü teşkilâtı 
emrine alan bir vekil 6 ay zarfında onu iade et
mezse profesör otomatikman tekaüde sevk edil
miştir. Böyle bir kanun varken üniversite muh-
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tariyetinin mevcut olduğunu iddia etmek sadece 
kavli mücerrette kalır. 

Kaldı ki, aziz arkadaşlarım, üniversitenin 
son zamanlarda nasıl bir tazyika mâruz kaldığı
nın vesikası ortada var. Genç bir iktisat doçenti 
var. Bu arkadaşım yazdığı ilmî yazılar dolayı-
siyle vekâletin üniversiteye vâki tazyiki hakika
ten ibretamiz bir vesika olmaya değer. Bir ta
raftan Amerika'dan yardım bekliyoruz, diğer ta
raftan bu arkadaşın yazısı kendisini tecrim et
mek için Amerikan taraftarlığı yapmakla itham 
ediliyor. Üniversitenin bu vadideki cevabı hükü
metin arzusuna mutavaatkâr olmak karakteri
ni taşımıyorsa bu sadece üniversite içinde ilmî 
salâbetin mevcudiyetine izafe edilmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; ataların kutsi bir mirası 
olarak elden ele tevdi ettikleri adalet mizanını 
büyük bir hassasiyetle tatbik etmekte olan Türk 
hâkimini huzurunuzda selâmlamak, en derin 
saygılarımı sunmakla büyük bir bahtiyarlık duy
maktayım. Ve yine arz edeyim ki, Türk hâkimi
ne ve adliyesine bu kürsüden sadece kutsi duy
gularımı izhar etmek suretiyle yetinmek hakika
ten insana acı geliyor. 

Hükümet programı, hâkim teminatı ve adlî 
teşkilât mevzuunu tabu telâkki eyliyen bir hava
ya sahip bulunuyor. 1950 programından aynen şuı 
ibareleri okuyorum; 

«Adalet işlerinin yürütülmesinde başlıca esas 
teminatlı bir adaletin sağlanması, yargıçlarımı
zın Anayasadan aldıkları teminatı hakkı ile ger
çekleştirecek hükümler tesis etmenin zaruretine 
inanıyoruz. Bunun için yargıcın hukuki durumu
nu tâyin eden hükümler, yeni baştan gözden ge
çirilerek kendilerine sağlanması zaruri teminat 
verilecektir.» 

İkinci Hükümetin programında bu vaitler da
ha sarih ve katî ifadelerle yer alıyor. «Adalet teş
kilâtımızda esaslı ıslahat lüzumuna ilk progra
mımızda temas etmiştik. Üst mahkemeler ihda
sını derpiş ederek Yargıtaym bugünkü mahmul 
durumuna nihayet vermek ve müesseseyi hukuk 
yaratmak, içtihatları birleştirmek vazifesine lâ-
yıkı veçhile imkân verecek Mahkemeler Teşki
lâtı kanun tasarısı pek yakında yüksek huzuru
nuza getirilecektir.» «Bugünkü merkez teşkilâtı
na ait kanun tasarısı hazırlanmıştır.» «Yargıç te
minatını gerçekleştirecek olan kanun tasarısını 
esaslı bir hale getirmek için Yargıçlar Kanunu 
üzerinde çalışıyoruz.» 
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Muhterem arkadaşlarım, bu çalışmaların ne

ticesinde şu vecizeye varılıyor : Hâkimin temina
tı sadece vicdanında müncelidir. (Sağdan, bra
vo sesleri, gülüşmeler). 

Aziz arkadaşlarım; Hükümet programı bu 
bapta; sadece bu vecizenin kailinin bakanlar sa
fı haricinde kalmasiyle hâkimlerin kâfi bir temi
nata nail olduklarını hatırlatan bir sükûta müs-
tağraktır. (Sağdan; gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlar; Anayasa tadili bahsine gel
miş bulunuyorum. 

Anayasa tadilini zikreyliyen ibareyi değerlen
dirmek için Anayasa tadili vadinin diğer prog
ramlarda geçirmiş olduğu istihalelere göz atmakta 
fayda vardır. 

Birinci Meneders Hükümetinin programında 
Anayasanın kuvvetler birliği esasına dayanması 
ve vatandaş hak ve hürriyetlerini kâfi derecede 
teminat altında bulunduracak müeyyidelerden 
mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyeti yeri
ne tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni ol
maması hasebiyle tadil edilmesi söyleniyor. 

îkinci Menderes Kabinesi programında Baş
vekil aynen şöyle diyordu; «Anayasa hiçbir su
retle değişmemiştir. 25 - 30 senelik evvelki de
virde tek parti hükümeti ve totaliter sistem ku
rulmuş olduğu gibi yine aynı usullerin hâkim 
olduğu bu devirde bu demokratik idareyi kur
mak mümkün olmuştur.» 

Üçüncü Menderes Hükümetinin programın
da Anayasadan bahis yok. Münakaşalarda Sa
yın Başvekil aynen şöyle diyordu; «Anayasa ve 
onun tadili üzerinde düşündük. Fakat Anayasa 
tadili yapacağız dediğimiz takdirde Hükümet 
bu tadili teklif etmiş olur. Bizim bir Hükümet 
olarak böyle bir şey teklif etmemiz doğru ol
maz. «Vaktiyle böyle bir şey yapmış isek hata 
etmişizdir.» 

Aziz arkadaşlarım; ileri sürülen bu nıütena-
kız ibareleri, tâbirleri bir hükme bağlamak lâ
zım gelirse Muhterem Adnan Menderes'in Ana
yasayı değiştirmek istemediği hükmüne varıla
bilir. Kaldı ki, Anayasa tadilini, Anasayı tadil 
eyliyeceğini bahseyliyen bir muhterem şahsi
yetin bunu hangi istikamette seyrettireceğini 
Meclis huzurunda açıklaması lâzımgelmektedir. 
Kendisini bu vazifede sarahate davet etmek bir 
mebus olarak hakkımızdır. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, şimdi yakın 
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mazinin hakikaten fırtınalı bir bahsine gelelim : 
ispat hakkı mevzuuna. 

Millet ve memleket hizmetine her türlü ah
val ve şerait altında dahi nefsini feragatkârane 
vakfeylemiş olan muhterem Türk basınını huzu
runuzda hürmetle selâmlarken Yüksek Heyeti
nizin hissiyatına tercüman olduğuma inanıyo
rum. (Soldan, alkışlar). 

Eğer müsaade buyurursanız, Muhterem Men
deres hükümetlerinin diğer programlarında bu 
bahsin nasıl bir hüviyetle zuhur ettiğine bir göz 
atmak faydadan âri değildir. 

Birinci Menderes Hükümetinin programında 
matbuat hüriyeti müspet ifadelerle yer almıştı. 
Bil âhara. Basın Kanununun bâzı hükümleri çı
karılmış, fakat bu hükümler hemen aynen Ce
za Kanununun hükümleri arasına serpiştirilmiş
tir. İkinci Menderes Hükümetinin programının 
da münakaşaları sırasında Muhterem Mende
res aynen şöyle ifade etmekteler : «Biz matbu
at hüriyetini hattâ bütün hürriyetlerin teminatı 
telâkki ediyoruz. Ancak Ceza Kanununda yapı
lan tadilâtı ele alarak bunun matbuat hürriye
tinin tahdidine doğru gidildiğine delil göster
menin doğru olmadığını ifade etmek mecburi
yetindeyim. Ceza Kanununda yapılmakta olan 
tadilât, komünizme karşıdır, diktatörlüğe karşı
dır.» 

Diktatörlüğe karşı iyi ki bu tedbirler alın
dı arkadaşlar. Yoksa memleketin hali ne olurdu? 

Aziz arkadaşlarını; neşren hakaret dâvala
rında. hakikat maddenin ispatına hizmet eyliyen 
bir teklife imza koymuş ve bu teklifi B. M. Mec
lisine tevdi eylemiş arkadaşlarınızdan biriyim. 

Aziz arkadaşlarım, yaz ortasında Muhterem 
Menderes'in bu teklife imza koymuş arkadaşları 
konsantrasyon kampına sevk eden bir zihniyet
le nasıl isticvabeylediğini huzurunuzda ifade 
edecek değilim. Ancak bu noktada şuna temas 
etmek isterim. 

Basın hürriyetine karşı muhterem Mende
res'in taşıdığı niyetleri ortaya koyan bu hare
ketler herkesçe malûm olmasına rağmen prog
ramdaki ispat teklifine iştiraki ifade eden be
yanları karşısında memnuniyet duymaktayım. 
Maziye intikal etmiş olan hâdiselerin teşrihine 
asla mahal yoktur. Her şeyden evvel ifade ede
yim ki, şayet Muhterem Menderes programında is
pat hakkında iştirak etmişse bunun delâlet etti
ği bir tek mâni vardır, Yüksek heyetinizin te.-~ 
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mayülüne münkadolmuştur. Kendisi istekli ve
ya isteksiz Yüksek Heyetinizin temayüllerine 
münkadolması bakımından bunu buraya ithal 
etmiş olsa bile bu şekli vermesi bakımından yi
ne de teşekkür ederim. Felek ehlidili handan 
eder amma neden sonra. (Gülüşmeler.) 

Aziz arkadaşlarım, dünyanın bugünkü ahvali 
muvacehesinde haricî siyasetler her memlekette 
ön plânda gelen ve bütün milleti alâkadar eden 
bir kıymete sahiptir. Bu itibarla haricî siyase
timizin ana hatlarında hükümeti tamamiyle des
teklemeyi millî bir borç telâkki etmekteyim. 
Fakat metotlarda ve tedvir usullerinde münaka
şaların bu yüksek Meclis huzurunda daima caiz 
olduğuna inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bütün demokrasilerde ar
tık hikmeti Hükümet düsturu ortadan kalkmış
tır. Bunun yerine sadece hikmeti Meclis düsturu 
hâkim olmuştur. Bu usulün memleketimizde de 
hâkim kılınması lâzımdır. Hükümet programında 
Kıbrıs meselesine temas edilirken şöyle bir ifade 
var; «Bu mesele hakkındaki görüşlerimizi olduğu 
gibi muhafaza ediyoruz.» Bu görüşlerin nelerden 
ibaret bulunduğu hakkında bir ilgi mevcut de
ğildir. Zihinlerde birtakım müphemiyet hâkim
dir. Hükümeti bu bapta, bilhassa Kıbrıs meselesi 
babında sarahate ve vuzuha davet ediyorum. 

Aziz arkadaşlar; Kıbrıs meselesi üzerinde bi
raz daha tevakkuf etmeme izin vermenizi rica 
ediyorum. 

Arkadaşlar; Kıbrıs meselesini bu ayın bütün 
İngiliz gazetelerinde, okuyun, ayın dördünden 
itibaren memleketimize gelmiş olan bütün İngiliz 
gazetelerinde okuyun. B'irkaç gün evveline kadar 
Avam Kamarasında Kıbrıs meselesi hakkında mü
nakaşalar cereyan ediyordu. Kıbrıs meselesinde 
Kıbrıs'ın muhtariyeti lehinde yaratılan cereyanın 
bayraktarlığını Makarios yapıyordu, bu cereya
nın bayrağını Makarios taşıyordu. Şimdi Avam 
Kamarasında, Makarios ile müştereken varılan 
kararların münakaşalarından bahsedeceğim. 

Arkadaşlar, Makarios Kıbrıs'ın şelf determi
nation ile idaresini, yani Kıbrıs halkının kendi 
kendisini idare etmesini istiyordu. Kendisi bu gö
rüşte musirdir. Avam Kamarasındaki münakaşa
lar hakkında İngiliz gazetelerinde şunları oku
yoruz: İngiliz Hariciye Vekiline sadece İşçi Par
tisinden değil, aynı zamanda kendi partisinden 
de sualler tevcih ediliyor. Makarios ile vâki gö
rüşmelerinin nelere müncer olacağı soruluyor. 
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İngiliz Hariciye Vekilinin verdiği cevap şudur: 

| Evvelce kendisi ile Kıbrıs'ın Commonwealth'e 
dâhil bir dominyon olmasında mutabakata vardık. 
Fakat kendisi mutlak surette halk iradesiyle muh-

j tariyete gitmek mânasında şelf determineyşinde 
i ısrar ediyor. Kendisine vâde verdik, prensipte 
' mutabıkız, diyor. Şimdi aziz arkadaşlar Kıbrıs 
| evvelâ Commonwealth'e dâhil bir Hükümet ka-
! bul edilecek. 5 sene sonra kendi iradesiyle idare 
j salâhiyetine kavuşacak. Bu vesile ile arz edeyim 
| ki Parlâmentolararası Birliğin bu seneki toplan-
! tısında ekseriyetle şelf determination karara rapte-
j dilmiş bulunmaktadır. Kıbrıs, beş sene sonra 
i muhtar bir Devlet olarak kendi kendini idare et-
| mesi prensibi İngilizler tarafından kabul edil-

iniştir. Ve Taymis ve Deyli Telgraf gazetesinin 
yazdıklarına göre 38 milyon isterlin sarf edilmek 
üzere adaya gönderilmiş bulunmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında eski görüşümüzü müdafaa edi
yoruz demenin ne mânası vardır? Ben Hükü
metten sarih olmasını istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu noktaya kadar olan 
mâruzâtımı şu neticeye raptetmek isterim. Hü
kümet programı tamamiyle 1950 ye rücu ediyor 
ve bizi uzun bir ömür, arkasından, gönül sür
düğümüz vaitlerin lâbirentine sokuyor. Bu 
vaitler karşısında, gül endamlı vaitler arka
sından uzun zaman şu beyti terennüm ettik : 

O gül endam bir al şâle hürünsün, yürüsün, 
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün. 

(Gülüşmeler, sağdan alkışlar) 
Aziz arkadaşlarım, milletin yegâne penahı ve 

yegâne necat mercii olan Büyük Meclisinizden 
rica ediyorum; bizim ömürlerimizi bu vaitlerin 
arkasından süründürmeyin. 

SAMED AĞAOĞLU (Manisa) — Çok güzel 
okuyorsunuz. 

KASIM KÜFREVİ (Devamla) — Muhterem 
Samed Bey arzu ederlerse daha başka şiirler de 
okuyabilirim. 

Aziz arkadaşlarım; huzurunuzda şunu ifade 
edeyim ki, vazife şuuru ile mütehalli olan ve 
Yüksek Meclisin temayüllerini ön plânda bulun
duran bir Hükümete hakikaten mütehassirim. 
öyle bir Hükümet, ki milletin hak ve hürriyeti 
bahis mevzuu olduğu vakitte, milletin hüviyet 
ve mukadderatını alâkadar eden bir hâdise mey
dana geldiği zamanda; olacağını biliyorduk ama 
ne zaman olacağını bilmiyorduk (Sağdan, 
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bravo sesleri, alkışlar) demiyen bir Hükümete 
mütehassir olarak karşınızdan ayrılırken, bura
da zevk duyduğum bir noktaya temas etmeme 
müsaade buyurmanızı istirham ederim. 

SAMED AĞAOĞLU (Manisa) — Buyurun. 
KASIM KÜFREVl (Devamla) — Buyur

mayı size terk ettik, biz dinliyeceğiz. 
Arkadaşlarım, Bay Babadır Dülger'e grup 

sözcülüğü sırası geldiğini müşahade etmekle cid
den bahtiyarım. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri) 
Ama muhterem arkadaşlarım hâlâ ve hâlâ böy
le bir hükümete karşı tasvir ettiğim böyle bir 
hükümete karşı duyduğum iştiyak ve hasreti mu
hafaza ederek huzurunuzdan ayrılırken hepinizi 
en derin hürmet ve sevgi ile selâmlarım. (Soldan, 
alkışlar, bravo sesleri). 

REÎS — Söz Başvekilindir. 
(Başvekil Adnan Menderes, soldan sürekli 

alkışlar arasında ikürsüye geldi.) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet programı münasebetiyle Halk Par

tisi namına yapılan tenkidleri, Cumhuriyet Mil
let Partisi adına yapılan tenkidleri ve kısa bir 
zaman evvel aramızdan ayrılmış olan arkadaşla
rımızın yaptıkları tenkidleri dinlemiş bulunuyo
ruz. 

Müsaade buyurursanız asıl üzerinde duraca
ğım tenkidler, Halk Partisi namına yapılmış olan 
tenkidler olacaktır, iki bakımdan bunda fayda 
görmekteyim : Birisi, diğer tenkidleri de ihtiva 
etmekte olduğundan dolayı Halk Partisine ola
cak cevabımla yapılmış olan diğer tenkidlere de 
cevap vermiş olacağıma kaani bulunmaktayım. 

ikincisi, en serti, en ilerisi olmak itibariyle 
diğer tenkidleri de ihtiva eder mahiyette olabi
leceğine kaani bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet programı 
münasebetiyle yapılmış olan tenkidleri, progra
mın çerçevesi içinde kalmış olarak mütalâa et
mek imkân ve ihtimali mevcut değildir. Prog
ram bir tarafa bırakıldı ve şimdiye kadar gö
nüllerde ve eteklerde ne kadar tariz, sitem ve 
hücum arzu ve istidadı birikmiş ise getirilip bu
rada ortaya döküldü. 

Muhterem ismet Paşanın... (Soldan, alkışlar) 
Muhterem ismet Paşanın tenkidlerini ele alırken 
her şeyden evvel bunları kısaca vasıflandırmak 
lâzımgelir. Ben bunları siyasi ve bir parlâmen
toda yapılması, işitilmesi, dinlenmesi mûtadolan 
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tenkidler olmaktan ziyade bir tahrip vasfı ile 
vasıflandırmak mecburiyetindeyim. Biz hiçbir 
zaman program ve icraatımızın herkesçe en gay-
rifcabili tenkid olan ve en kolayca tasvibedile-
cek olan kısmı hakkında dahi küçücük bir tasvip 
bekler değildik. Fakat bu derece tahripkâr bir 
tenkid ve hücuma mâruz kalacağımızı tasavvu
rumuzun dışında bulunduruyorduk. Bunu hü
zün ve elemle söylemek mecburiyetindeyim. 

Bu konuşmanın ikinci vasfı ise, bir politika
yı tamamiyle şahsileştirmiş olmasıdır. Dikkat 
gözünüzden kaçmamış olacaktır ki, Muhterem is
met Paşa dahi, döndü dolaştı bütün bir politi
kayı, bütün bir programı, bütün bir partiyi va
hide irca etti ve işe Adnan Menderes ile başladı, 
Adnan Menderes ile bitirdi. 

Memlekette demokratik bir idare hâkim oldu
ğuna, partiler karşılıklı mevkilerini almış bu
lunduklarına ve nihayet bir parlâmentoda ko
nuşulmakta olduğuna göre, millî şeflik devrin
de olduğu gibi, politikaların ve idarelerin şah-
sileştirilmesi hususunun varit ve caiz okuyaca
ğını bilmek icabeder. Şahsım hakkında tevcih 
buyurmuş oldukları iltifatları, daha doğrusu 
bir politikayı bu derece şahsileştirmek ve ilti
fatlarının mağduru yapmak suretiyle beni he
def ittihaz etmiş olmalarını cevaba değer telâk
ki etmiyorum. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Bu hususu tamamiyle bir tarafa bırakmakta
yım. 

Çok muhterem arkadaşlar; takibedilen poli
tika, prensipleriyle, programlariyle ve Hükü
met icraatiyle apaçık parlâmentonun tasvibine 
mazhar olmuş, hattâ partinin vücuda gelmesi ile 
beraber programı milletçe tasvibedilmiş, 1950 
seçimlerinde bu sebeple bir ümidolarak Demok
rat Parti iktidara getirilmiş, 1954 senesinde ay
rıca 4 senelik icraatı muhakeme edilip mizana 
vurulduktan sonra yine onun iş başında kalma
sı milletçe tasvibolunmuş, onu mütaakıp yine 
Hükümet parlâmento huzuruna programı ile 
gelmiş, bunlar okunmuş ve nihayet geçen sene-
ki bütçesi bütün îasılalariyle, teferruatı ile Mec
lis komisyonlarına tetkik edilmekle kalmamış, bü
yük meclisin huzurunda olduğu kadar efkârı umu-
miyenin huzurunda da tetkik edilmiş, tasvibedil-
migtir. Vaziyet ve manzara böyle iken bir Hükü
met programının tenkidi sırasında mütemadi
yen Adnan Menderes diye tek adam olarak bah
setmek hakikaten caiz değildir. 
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B«n bundan sonraki konuşmalarında; huşu- î 

si maksatla bir politikayı şahsileştirmeleri ye
rine gayrişahsi olarak bizzat politikanın kendi- I 
sini tenkidetmelerinin yerinde olacağını ifade 
etmekle bahsimi değiştirmekteyim. 

îsmet Paşa Hazretlerinin, evvelâ dış politi
kaya temas eden tarafından tenkidlerini ve tah
ripkâr hücumlarını ele alayım. 

Yedi eylül hâdiselerini bahis mevzu etmek 
suretiyle o kapıdan girerek Yunanlılarla olan 
münasebetlerimizin çok kötü ve bozuk olduğu
na, oradan da umumi dış politikamıza intikal 
etti. Şimdi müsaade ederseniz ben de bu man
tıki silsileyi takibedeyim,. 

Yedi eylül hâdiselerini öylesine bahis mev
zuu etti ve öylesine takdim etti ki, bunun üze
rinde ehemmiyetle durmak, vatan menfaatleri
ni müdafaa etmek mânasına alınmak lâzımgelir. 
Herkes bilmez, bizim birbirimizi vurmak için, 
birbirimizi kötülemek için şakacıktan hâdisele
ri tahrif etmekte olduğumuzun farkına varmaz, 
bu söylenen sözleri ciddiye alırlar ve bütün 
vahameti ile aleyhimizde kullanılmaya kalkışır
lar. Bu sebeple 7 Eylül hâdiselerine kısaca te
mas etmek ve defi'lerde bulunmak mecburiyetin
deyim. Bir ara şayialar vardır dedi, bir ara 
re'sen iddialar dermeyan etti. Hangisi iddiadır, 
hangisi şayiadır, metni alıp içindekileri tetkik 
etmeden bunları birer birer tefrik etmek güçtür. 
Fakat söyledikleri iddia olsun, şayia olsun, kül
liyen aslü esastan âridir ve ciddiyetle reddedil
mek iktiza eder. Kendisini aynen ve kemali 
ciddiyetle reddetmek mecburiyetinde bulundu
ğum için özür dilerim. Ve bundan dolayı çok 
müteessifim. 

Şayia veyahut iddialara bakınız: istanbul 
valisi ile - daha kimler, belli değil - bir araya 
gelinmiş ve bir hâdise tertibedilmek istenmiş. 
istanbul valisi buna taraftar olmamış, «Onun 
içindir ki» diyorlar, «istanbul valisi istifa ettiği 
halde bunun istifası kabul edilmemiş; onun 
içindir ki, hâlâ istanbul valisi makamında tu
tulmuş.» 

Sevgili arkadaşlarım; böyle bir hareket vak
tiyle olurdu. Tertiplenmiş nümayişler devri çok
tan geçmiştir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar ) 
Mazide dahi olsa; ben her hangi bir Türk hü
kümetinin böylesine tedbirlere girişebileceği ih
timalinin bu Meclis kürsüsünde hatırlara geti
rilmesini büe §©k vahîm bir hâdise olarak kabul | 
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'ederim. (Soldan, bravo sesleri) Uzun yıllar 
Hükümet Reisliği, Devlet Reisliği yapmış olan 
bir zatın, Hükümeti ve Devleti bimuhaba yer
lere serecek tahripçi bir konuşma yapmış ol
masını çok vahîm görmekteyim. Ve hiçbir delile, 
hiçbir akli ve mantıki esasa istinadetmiyen bu 
iddiaları ve şayiaları hattâ nefretle telâkki et
mekteyim. ingiliz Hariciye Nazırı bizim orada
ki delegemize şunu söylemiş, falan şunu yapmış, 
öteki bunu yapmış gibi bir zihnî imal vetiresi, 
bir el çabukluğu ile hiç alâkası olmadığı halde, 
alâkası bulunmasından zerre kadar menfaati 
bulunmıyan, aklü mantığın kabul edemiyeceği 
bir husus olmasına rağmen mahirane, burada 
hükümeti bir isnadın altında bırakmış olması 
hakikaten çok fecidir. Hükümet ve Devlet men
faatlerini bunca zaman korumak mevkiinde 
bulunmuş olan bir zatın böylesine konuşacağını 
havsalaya sığdırmak çok acıdır. Yunanlılarla 
olan münasebetlerimizin kötü olduğundan bah
sediliyor. 

Bakın, insanların, mutlaka kötülemek niyeti 
ile konuşurlarsa, objektif olmaktan ayrılmayı 
berveçhi peşin vicdanlarına sindirmiş olurlarsa. 
farkına varmadan türlü tezatlara düşmeleri mu
kadderdir. Bir taraftan Yunanlılarla münase
betlerimizin kötü olduğundan bahsediyor ve 
iyileşsin diyor, bir taraftan da diyor ki; «Yunan
lılarla münasebetlerimizin kötü olmasının asıl 
sebebi Kıbrıs meselesidir; Kıbrıs üzerindeki 
menfaatlerimizi terkettirmek istiyorlar, Yunan
lılar; bugünkü yaygara bunun içindir.» diyor. 
«Bundan bizi sarfınazar ettirmek gayretinde-
dirler.» diyor . 

Demek oluyor ki, Yunanlılarla münasebeti
mizin kötü olmasının Kıbrıs meselesinden imbi-
as etmekte olduğundan ve yapılan hücumların 
bir politikanın iyi idare edilmemiş olmasından 
değil, (muayyen bir maksat ve menfaatin istih
sali gayretlerine dayanmaktan ileri geldiğini) 
ifade ediyor. Buradaki tezat aşikârdır. 

Ondan sonra Yunanlılarla münasebetlerimi
zin iyileşmesine taraftar gibi görünürken iki 
memleketi birbirinin aleyhine kışkırtacak söz
lerde ve beyanlarda bulunmaktan da asla fera
gat etmiyor. 

Bayrak hâdisesini ele alarak Türk milletini, 
haysiyetinden ve izzetinefsinden tahrike çalışı
yor. 
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Bayrak meselesini arz edeyim arkadaşlar i 

Beynelmilel kaidelerde, beynelmilel taamüllerde 
hakarete uğrıyan bir bayrak şereflendirilmek 
suretiyle tevkir olunur ve mesele böylesine hal
ledilir. Bir tarziye ve tazmin hiçbir zaman kü
çültücü bir hâdise değildir. Türk milleti gibi 
ahlâki necabete ve uzun siyasi ananelere sahib-
olan bir memleket için bir yerde başka bir dev
letin bayrağı hakarete uğradığı takdirde o ha
kareti tazmin yolunda ihtiyar olunacak hattı 
hareketinde Türk milletince tasvibedilmiyeeeği-
ni ve bunun tahrik vesilesi yapılabileceğini san
mak, zannediyorum ki, sureti kafiyede hatalı
dır. 

îşin esasına gelince; meseleyi şöylesine izah 
etmek mümkündür : Biliyorsunuz geçen Eylül 
ayında veya Ağustos ayında Pakistan ile Afgan
istan arasında çok karışık hâdiseler zuhur etti. 
Tafsile hacet yok; Pakistan'ın ittihaz ettiği bir 
politika, bir hattı hareket yüzünden büyük kı
yamlar oldu. Afganistan'da, Kabil'de Pakistan 
sefarethanesindeki Pakistan bayrağı indirildi, 
yırtıldı, tahkir edildi. 

Türkiye Pakistan ile dosttur. Türkiye Af
ganistan ile dosttur ve müttefiktir. Bu iki dost 
ve müttefik memleket bizim aracı olmamızı ar
zu ettiler. Afganistan Hariciye Nazırı Türkiye'
nin bir hal şekli bulmasını bizden istedi. Biz ara
cı olduk ve bu hâdisenin tazmini yolunda takar
rür ettirdiğimiz ve tatbik edilen esaslar aynen, 
bizde de vâki olan hâdisenin tazmini yolunda 
tatbik edilmiş olan hareket hattının ta kendisi
dir. Kabil'de Afgan Hariciye Nazırı Pakistan 
Sefaretine geldi ve Pakistan bayrağını kendi 
eliyle indirildiği yere çekti ve orada uzun bir 
nutuk iradetti. O nutkunda Pakistan vatandaş
larının Afganistan'daki mallarının, mülklerinin, 
maddi, mânevi bütün varlıklarının ve mevcudi
yetlerinin teminat altında bulunduğunu ve Pakis
tan menfaatlerinin korunacağını ifade etmeyi 
de unutmadı. Bizim İzmir'de yaptığımız da bun
dan ibarettir. Dostlarımıza bir şekli hal olarak 
tavsiye ettiğimizi evleviyetle kendimizin tatbik 
etmemiz yerinde bir hareket olurdu. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Ben bunda Türk Devle
tinin, Türk milletinin, Türk Hükümetinin zerre 
kadar haysiyetinin küçülmüş olduğu kanaatin
de değilim; bilâkis kendi bayrağımıza her yer
de ve her zaman gösterilmesi lâzımgelen hür
metin bu hareketle teyidedilmiş olduğu kanaa-
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tindeyim. Dünyada hâdiseler eksik olmaz. Allah 
göstermesin, dünyanın her hangi bir yerinde ay
nı şey bayrağımıza yapılmış olabilir. Binaena
leyh bunların tazmini ve tarziyesi böylesine bir 
usule bağlanmış ve tarafımızdan tatbik edilmiş 
olursa aynı şeyi milletlerarası münasebetlerde 
talebetınek hakkımız olur. 

Muhterem arkadaşlarım; İsmet Paşa gazete
lerin aleyhimize hücum etmekte olduklarından 
bahsediyor ve diyor ki : «Bize şiddetle hücum 
ediyorlar'.» O gazetelerin hücumlarına esas teş
kil eden termler bugün Muhterem İsmet Paşa 
tarafından bu kürsüden maalesef ifade edilmiş 
oldu. Ben acıyorum, bu manzaradan elem duyu
yorum. Onların dedikleri de, demek istedikleri 
de budur. Bütün dünyanın malûm düşmanları 
hariç, bir komünist tahriki olarak kabul etmiş 
bulunduğu bir hâdiseyi Türk Hükümetinin bir 
tertipgerdesi olarak dünyaya takdim etmek ve 
bunda büyük bir muhalefet partisinin reisi ola
rak şahidiâdil vazifesini yapmak, şayet bir gaf
let değilse, vahim bir hatadır. (Soldan, bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) Tenkicl yaparken tah
ribe gitmemek, hususiyle millî menfaatleri dai
ma göz önünde bulundurmak birinci derecede 
mühim olan bir esastır. Bu esastan İsmet Paşa 
Hazretleri inhiraf etmiştir. Vatan kendisinden 
bu hususta davacıdır! (Soldan, bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Partinin 
dış politika üzerindeki görüşlerine sözlerimi in
tikal ettireceğim. Lütfediyor, diyor ki : «Esasta 
beraberiz. Metotta ayrıyız.» Kendi metotları
nı söylemiyor. Bizim metodumuzun maceracı, 
tahripçi olduğunu ifade ediyor. Bu güzel vasıf
larla vasıflandırdığına göre biz de takibettik-
leri dış politikanın vaktiyle aczin, za'fm, (Mes
kenet sesleri) O kelimeyi telâffuz etmek istemi
yorum, rüküdete istinadetmekte olduğunu ifade 
etmekte kendimizi haklı görmekteyiz. 

Ele aldığı Kıbrıs meselesinden başlamak su
retiyle keyfiyeti izah edeyim : 

Bir taraftan Kıbrıs'taki Türk menfaatleri 
müdafaa edilecektir diyor ama, 12 ada üzerinde
ki... (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
(«Onları kendisi verdi» sesleri.) 

Ama 12 ada üzerindeki jeopolitik alâkamı
zın neden ibaret olduğu üzerinde bir kelime 
dâhi söylemiyor: Ve kendisi mesuliyetsiz ola-
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rak memleket idaresini elinde bulundurduğu 
sırada 12 adanın bir elden başka ele in
tikal etmesini bir aezü zail' içinde uğurlamak
tan ve tescil etmekten başka hiçbir hareket 
göstermiyor. (Soldan, bravo sesleri) 

Kibrisin stratejik ve jeopolitik ehemmmiye-
tinden bahsederken 12 adanın stratejik ve jeo
politik ehemmiyetini tamamiyle unutmuş görü
nüyor. Eğer vaktiyle 12 adanın stratejik ve 
jeopoiltik ehemmiyeti bakımından bâzı tedbir
ler alınmış olsaydı Kıbrıs'ın bugünkü durumu, 
jeopolitik ve stratejik bakımdan bu derece 
ehemmiyet arz etmezdi. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, «Asılda beraberiz, 
metotta ayrıyız.» dedi, îsmet Paşa hazretleri. 
Fakat yaptığı tenkidleri dinlediniz, acaba ay
rılık metotta mı? Ayrılık esastadır, fakat söy
lemek kolay olmuyor. Daha geçen sene dış po
litika bahis mevzuu olunca Bütçe konuşmala
rında beraber olduklarını ifade ettiler. Şimdi 
kolayca baştan aşağı tenkid edici bir nutuk 
söylemek kolay değil. Onun için metot ve esas 
farkını ortaya koymak suretiyle sözleri ve ten
kidleri mazerete bağlamak lâzımgeliyor. îşte bu 
ihtiyaçla bu tefriki yaptılar. 

Ben tenkidlerin heyeti umumiyesini gözden 
geçirince farkların esasa taallûk etmekte oldu
ğunu müşahede etmekten kendimi alıkoyama
dım. 

Şimdi, devletin mesuliyetlerinin genişlemiş ol
duğunu söylemenin, metoda değil esasa taallûk 
eden bir keyfiyet olduğunu söyliyecek olursm 
farkların metotlarda değil, esasta olduğunu der
hal takdir buyurursunuz. 

Çift ölçü kullanmak kötüdür, insanları teza
da ve haksız mevkie düşürür. Mesuliyetlerin ge
nişlemiş olmasını, emniyetin genişlemiş olması
na bağlamış bulunsa idi bu derece haksız bu
lunmazdı. 

tnsan bu tenkidi duyunca şu zehaba varıyor: 
Türkiye durup dururken dış m esuyiy etleri artı
rılmış bir hale sokulmuştur. 

, Muhterem arkadaşlar; hâdise bu değildir. 
Türkiye, Demokrat Parti iktidarından evvelki 
politikasında mesuliyetsiz olayım derken tecer-
rüt haline düşmüştür, işte millî iradeye ve 
umumi efkâra dayanmadığını bilen bir ikti
dar olarak, her hangi bir mevzuda ihtiyat na
mı altında mesele çıkmasın diye rehavete, za'fa 
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ve acze giden bir politikanın içine düşmüş bu
lunuyordu. 

Onların zamanında idi ki, Rusya bizimle it
tifakını bozdu. 

Onların zamanında idi ki, bizden arazi talep
leri yapıldı. En hassas noktalarımızdan üsler 
istendi. 

Onların zamanında idi ki, buna kendi gaze
telerinde cevap dahi verdirmek cesaretini göre
mediler. O zaman muhalefet partisi olan De
mokrat Partiye müracaat olunarak buna cevabı 
bizim ağzımızla verdirmek yolu takibolundu. 

Onların zamanında idi ki, bu devletin millî 
mevcudiyeti, mevcudiyetimiz hiçbir esasa ve te
minata bağlı değildi. Ve Türkiye'nin bu yalnız
lık içinde birtakım tehlikelere mâruz bulundu
ğu hakikati kendilerini de, hepimizi de endişe 
içinde yaşatıyordu. NATO 'ya alınmak kimsenin 
aklından geçmiyordu. 

Metotta ve aslında fark vardır. Çünkü, haki
katen o devir devam etmiş olsaydı Kore'de ko
lektif emniyeti müdafaa eden Türkiye ile kar
şılaşmak mümkün olmazdı. Kore'de kolektif em
niyeti müdafaa etmek tıpkı kendi hudutlarımızı, 
millî mevcudiyetimizi müdafaa etmek mânasın
da idi. Şayet bugün kolektif emniyet yapılma
mış, kolektif emniyet namı altında müdafaa teş
kilâtı vücuda getirilmemiş olsaydı en ziyade teh
likeye mâruz bulunacak devlet Türkiye olurdu. 
Bunda hiçbir şekkü şüphe yok, bunu katiyetle 
söylüyorum. Çünkü Kore Harbi münasebetiyle 
yapılan neşriyat, bu çatı altında açılmış olan is-
tihzah, dediklerimi, kendi sarih ifadeleriyle de, 
teyidetmiş bulunmaktadır. 

Balkan Paktından bahsetti, Yugoslav Devle
tinin bu paktın askerî vasfını ikinci plânda tut
tuğunu veya onun askerî vasfını kabul etmedi
ğini söyledi. Zannetmek icabeder ki; bu ifadeler 
Balkan Paktının za'fma işaret etmek içindir. Biz 
vaktiyle karşı tarafla beraber hareket ediyor 
manzarasını veren Yugoslav Devletinin oradan 
ayrılarak bir Balkan Paktı vesilesiyle (bu paktı 
askerî mahiyette telâkki etmemiş olsa dahi) Bir
leşmiş Milletler Paktına istinaden kurulmuş olan 
NATO ve sulhsever devletler camiası içine, tarafı
na teveccüh etmiş olmasını büyük bir kazanç te
lâkki etmekteyiz. Öyle dahi olsa elde edilmiş olan 
bu netice küçük değildir. Ben bunu küçümsemek 
istiyen zihniyete karşı geçmişin Balkan Paktını 
hatırlatmak isterim. Hattâ Sadabat Paktı namı 
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altında bir takım teşebbüslerin bugünkü muh
kem ittifaklarımız karşısında birer hevesten iba
ret olduğunu belirtmek isterim. Şimdi, bugünkü 
Balkan Paktını beğenmiyen; Bağdat Paktını be-
ğenmiyen, Türkiye'nin NATO camiası içinde 
ehemmiyetli bir mevkii bulunduğunu kay de de
ğer telâkki etmiyen zatm vaktiyle bu hevesler 
peşinde ve bu heveslerin zebunu olduğunu ifade 
etmek tenkidde haksız düşünmenin örneğini ver
mek demek olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Bağdat Paktına ge
liyorum, Bağdat Paktına Suriye niçin girme-
mişmiş. Bağdat Paktına bir Arap devleti girmiş 
de niçin diğerleri girmemiş, Suriye niçin Bağdat 
Paktının dışında imiş? Amerika girmedikçe Bağ
dat Paktı bir mâna ifade etmezmiş. Bu kadar ku
sur kadı kızında da bulunur. (Gülüşmeler) Za
manın, bu gibi mühim teşekküllerin vücuda ge
lip tekâmül etmesinde ne dereceye kadar mü
him bir unsur olduğunu unutmamak icabeder. 

Bakınız Bağdat Paktı akdedildiği zaman iki 
Devlet beraberdi. Bugün Bağdat Paktında altı 
devletiz, üzerinden bir sene geçmeden, İngiltere 
dâhil olmuştur. Yalnız o kadar değil. Amerik: 
iptidaen Bağdat Paktının Daimî Konseyinin ilk 
toplantısına müşahit olarak iştirak edeceği kara
rını bildirmişken süratle kararını değiştirdi ve 
Bağdat Paktı ile irtibat tesis edecek olan memu
runun konseyimizde hazır bulunmasını takarrür 
ettirdi ve bu paktı mümkün olduğu kadar takvi
ye etmek istediğini ifade edici beyanlarda bulun
du. Hattâ zamanı geldiğinde bu pakta gireceğini, 
şimdi girmiyorsa bunun bir zaman meselesinden 
ibaret bulunduğunu söyledi. 

Eğer sergüzeştçi politika, tahrikçi politika 
Bağdat Paktını yapmaksa; hâdise ve hakikatin 
bunun tam aksine olduğunu ifade etmekte haklı
yız sanırım. 

Muhterem arkadaşlar, ismet Paşa Hazretleri 
diyor ki, tahrikçi ve sergüzeştçi bir müttefikten 
müttefikleri uzaklaşır. Bizim Bağdat Paktını 
yapmamız, Balkan Paktına çalışmamız, NATO 'ya 
dâhil olmamız ne suretle bir tahrik ve sergüzeşt 
politikası olarak vasıflandırılabilir, bilmiyorum. 
Hakikaten burası muhtacı izahtır. 

Kore müşterek müdafaasına iltihakımız mı 
tahrikçiliktir? 

NATO'ya girmemiz mi tahrikçiliktir? 
Bağdat Paktına girmemiz ve bı paktın mü-

be§şiri olmamız mı tahrikçiliktir? 

.1965 d : % 
Türk m jiletinin huzurunda muhalefet lideıû 

nin bu mevzuda sarih olarak noktai nazarını be
lirtmesi lâzımgelir. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar; bir millî şef edası ile; 
«Siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum, dinleyin be
ni!» şeklinde konuşuyor. Münasip görmedim, 
izah edersem bana hak vereceksiniz. Diyor ki; 
«Hükümet daima dış politikayı sizden, Meclisten 
uzak tutuyor, onun için hâdiseleri bilmiyorsu
nuz, ama ben biliyorum, size anlatayım ve öğre
teyim.» Bu sözleri söyledikten sonra da dış poli
tikanın birsürü tafsilâtına giriyor. Bu reva de
ğildir arkadaşlar. Bunlar herkesçe takibedilen, 
herkesçe okunan, herkesçe bilinen şeylerdir. Bun
da bir gizlilik, bir mahremiyet, şu ve bu, asla 
mevcut değildir. Bu sözler böylesine bu kürsü
den sarf edildiği için Büyük Millet Meclisinin 
huzuruna dış politikamızı ana hatları ile belirt
mek için geleceğiz. Bundan malûmatınız yoktur 
diye bir defa bahsedip böylesine bir istifham 
memlekette yaratılmak istendiği için pek kısa 
bir zamanda onu da bütün hututu ile tenkid et
melerine, hattâ ellerinden geldiği ölçüde tahrib-
etmelerine imkân ve fırsat hazırlamak için bü
tün hututu ile huzurunuzda izah edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, ekonomik ve malî mev-
zuiardaki tenkidlerine geliyorum. 

Müsaade ederseniz Örfi İdare hakkında bir
kaç kelime söyliyeyim. (Soldan, lâzımdır sesleri) 
Çok iyi hatırlıyacaksmız, mutantan bir beyanla 
vaktiyle şöyle dendi : Makale mi idi, nutuk mu 
idi? (Beyanname sesleri) Evet beyanname.. Ora
da dendi ki; (Şimdi mesele şanlı kumandanları
mızın elindedir) O şanlı kumandanlar ki vaktiy
le İsmet Paşa Hazretlerinin, Hükümetin elinde 
birer vasıta haline getirilmişti. Dün böyle, bu
gün böyle.. Bunu burada böylece konuşmaları 
katiyen reva değildir. 

«Adnan Menderes'in, Bay Adnan Menderes'
in eline bir de İdarei örfiye geçti.» buyurdular. 
Ben, İsmet Paşanın elinden İdarei örfiyenin 
düştüğünü görmedim. 1948 senesine kadar örfi 
İdare memlekette hâkim oldu. Ondan evvelki 
idarei örfiyelerin tesis edilmediği devreleri ise 
Takriri Sükûn ve İstiklâl Mahkemeleri Kanun
larının hükümran olduğu devre olarak vasıflan
dırmak lâzımdır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
1945 te h,arb fiilen bitti, 1946 da seçimler ok-
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eak. Muhalefet partisi kurulmuş, buna mukave
met imkânı bulunamamış, menedilememiş. Denil
di ki §u îdarei örfiyeyi kaldırın. Çünki 7 bölge
de îdareî örfiye hâkimdi. Şimdi 3 ayda niçin 
kaldırmadınız diyorlar. 6 bin mevkuf, bunlar 
üç bin küsura indi. örfi idare iş görmüyor de
ğil, işin hacmma bakınız. Fakat şu 1946 da 1947 
de 1948 de niçin yedi bölgede örfi İdare temadi 
ettirildi, niçin? 

Arkadaşlar; bu tevkif hâdiselerine filân te
mas sırasında intiharlar, tecennünlerden bah
settiler. Burada Bekirağa bölüklerim, tabutluk
ları tekrar etmeye lüzum görmiyorum. (Soldan, 
alkışlar) Bunları bir tarafa bırakıyorum... 

Sağdan bir ses — Bu sizin için bir mazeret 
olamaz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, sinirlenmeyin. 
Müzakere ve münazarada bir insan bir nokta
da tereddüdederse, (Kişi ikrariyle ilzam edilir 
fehvasınca), bunu söyliyebilmek için vicdan hu
zuru jçinde bulunmak lâzımdır. Bu noktayı te
barüz ettirmek için söyledim. (Soldan, bravo 
sesleri) Milliyetçilerin nasıl takibe mâruz bıra
kıldığını ve onlara nasıl işkenceler yapıldığı 
unutulmamıştır, henüz hafızalardadır. 

Bugün bu büyük iş hacmmdan bir an ev
vel kurtulmak ve bir an evvel işi neticeye bağ
lamak için elden gelen bütün gayret sarf edil
mektedir. Fakat suçun taayyününde, suçlunun 
tesbitinde memleketin hakkı vardır. (Soldan, 
bravo sesleri) Biz bunda lüzumsuz bir istical 
ile hakikatlerin ortadan kaybolup gitmesini as
la tecviz edemeyiz. 

Şurasını katiyetle yüksek huzurunuzda ve 
millî efkâr huzurunda arz edelim ki, örfi İda
re Kumandanlığı üzerinde Hükümetin edna bir 
baskısı, edna bir tazyiki asla bahis mevzuu de
ğildir. Biz hâkimlerin ve örfi İdare Kuman
danlığının kendi takdirleriyle hareket etmesi, 
yalnız askerin müdahalesi lâzım olan ehemmi
yetli bir husus olursa, Hükümet olarak ancak o 
zaman takdir hakkımızı kullanma yolunu ta-
kibettik. Bunu bütün vicdan huzurumuzla ifa
de etmek imkânını böyle bir hattı hareketi ta-
kibetmiş olmaktan almaktayız. Eğer böyle ha
reket etmemiş olsaydık - burada açık olarak 
ifade ediyorum - böyle hareket etmemiş olsay
dık şimdi karşınızda huzuru vicdan içinde böy
lesin* konuşmak benim için mümkün olmazdı. 

.1955 Û : â 
Tariz, taarruz vâki olursa biz de söyliyeee-

ğiz, bizi de dinliyeceğiniz tabiîdir. 
Şimdi sözlerimi iktisadi mevzulara intikal 

ettiriyorum . 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Ankara'dan 

Îdarei örfiyeyi kaldırmak için bir teklif getire
cek misiniz? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Paşam. Ankara'da Îdarei örfiyenin kal
dırılması hususunda ısrarlı talebiniz olduğu 
için bu talebi nazarı dikkate alıp meseleyi tet
kik edeceğiz. (Bravo sesleri). 

Fakat arkadaşlarım, buna mukabil Paşa Haz
retlerinin bir lûtfunun muntazırıyım. 1947 se
nesinde İzmir'de geçen bir hâdise var, ben bu 
hâdiseyi hatırlatırsam, kızmasınlar. İstediğim 
lütuf budur. İzmir 'e gelmiştik, merhum Baş
bakan Recep Peker'le bir gazinoda aramızda top
lanmıştık. Binlerce silâh atılmak suretiyle halk 
dağıtıldı ve ertesi gün bir beyanat yapıldı, onu 
unutmasınlar. Denildi ki : «İstiklâl Mahkemele
ri Kanunu henüz meriyettedir.» Evet, bu teh
dit o beyanat vesilesiyle sarf edildi. Bunlar 
gazete koleksiyonlarına şöyle bir el atınca der
hal bulunup ortaya çıkarılacak şeylerdir. Bu 
kadarını hatırlatayım. Ben de örfi idarenin An
kara'dan kaldırılması için bir mâni mevcudolup 
olmadığını tetkik edip derhal bir neticeye bağ
lıyacağımı kendisine bir defa daha ifade etmiş 
olayım. 

Muhterem arkadaşlar; iktisadi bahislerde ga
yet umumi konuşuluyor, umumi söyleniyor. 
İktisadi cihazlanma mı koloy, iktisadi kalkınma 
mı kolay? O, yüz senedir, siyaset adamlarının 
malûmudur. Malûmdur ama bir tek köye su 
getirilmemiş, bir 25 sene dört tekstil fabrikası 
ile, dört şeker fabrikası imaliyle geçirilmiştir.. 
Ne gam!... Şimdi işte yüz seneden beri bütün 
siyaset adamlarının malûmu olan, yüz seneden 
beri konuşulan1 fakat bir türlü tahakkuk ettiri-
lemiyen hususu sözden fiile cesaretle intikal et
tirmek için Demokrat Parti, programı ve vait-
leri mucibince, kendisini vazifeli görmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; ayrı ayrı düşünmese 
idik, saflarımız, yerlerimiz ayrı olmazdı. Elbet
te onların bir iktisadi politikası olacak, bunu 
biz beğenmiyeceğiz, elbette bizim bir iktisadi v© 
malî politikamız olacak, bunu da onlar beğen-
miyeeeklör. Bu, gayet tabiîdir. 
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Fakat, «Memleketi yokettin, yıktın, küfret

tin, hain oldun» tarzında tenkide tahammülü 
yoktur. Biz onların gidişini beğenmediğimiz 
için bir başka partinin, bir muhalefet partisi
nin içinde toplanmış, birleşmiş insanlarız. Bu
nun üzerinedir ki şurada ahzi mevki ettik. Ara
daki farkları söyledik, biz bu yoldan gideceğiz, 
dedik. Bu seferki Hükümet programımızda da 
söylediğimiz ıgibi adım adım, safha safha bütün 
işlerimizi milletin önüne serdik. Esasen görme
mek istiyenler dahi bu memlekette nereye gider
lerse gitsinler, mutlaka Demokrat Parti iktida
rının bir eserine başlarını vuracaklardır. Hiçbir 
yer bulamazlar ki, oraya gidip te Demokrat Par
ti iktidarının eseriyle karşılaşmış olmasınlar. 

Şimdi yüz seneden beri bunlar malûm imiş. 
Kendi devrini kendisi müdafaa etsin. Fakat, on
dan evvel bu iktisadi kalkınma ve cihazlarıma 
üzerinde acaba yüz seneden beri bilinen bu mev
zu üzerinde neler yapılmış, söyleyiniz bana? Hiç
bir şey. Hiç. 

Şimdi bu iktisadi kalkınma meselesine müte-
ferri olmak üzere iki hususu dermeyan ediyor, 
Bunları da tetkika tâbi tutmak lâzımgelir : Bi
risi, plân meselesi, bir de borçlanma meselesi... 
Borçlanma meselesine misâl olarak, gayet tipik 
ve karakteristik bir örnek verdiler. Bunları tahlil 
etmemiz lâzımgelir. 

Sadrazam Mahmut Nedim Paşanın, borçlan
mış olduğunu ve bu borçların itfası için 70 sene 
çalışıldığını, 20 sene bizzat kendisinin bunda 
gayreti mesbuk bulunduğunu serdü beyan etti. 

Sevgili arkadaşlarım; Mahmut Nedim Paşa 
acaba istikrazları niçin kullandı? İşin karakte
ristik olan diğer tarafı şudur : İstikraz, borçlan
ma demektir. Bu, kaçınılacak bir tâbirdir. Borç
lanma biraz ürküten tâbirdir, istikraz ise daha 
cazip gelen bir tâbirdir. Netice itibariyle ikisi de 
aynıdır. Şimdi borçlanma, borçlanma diye bizi 
tahzir etmek istiyorlar. Arz ettiğim gibi borçlan
ma haddizatında bir istikrazdan ibarettir, istik
razın iyisi olur, kötüsü olur. Eğer yapılan borç
lar gelir getirir mevzularda sarf edilmiş olursa 
bu fevkalâde iyi, fevkalâde güzel bir şeydir. 
Dünyanın hiçbir memleketi iktisadi gelişmesini; 
çok geniş zamanlarda ve nesiller boyunca temadi 
ettirmek fırsatına ve imkânına sahip bulunmala
rına rağmen, kendi kaynaklariyle yapmış değil
lerdir. 

Paşa Hazretlerinin zihniyetinde ya iktisadi 

l. 195§ 0 : 2 
kalkınmanın böyle bir zarureti de icabettirdiğini 
tarnamiyle takdir etmediği için veyahut da istik
raz yapacak kaynak bulmaktan tarnamiyle nâ-
ünıidoldıığu içindir ki uzun yıllar kendi yağı
mızla kavrulacağız parolasını bu memleketin ik
tisadi gidişinin mesnedi olarak kullandı ve ha
kikaten memleketi kavurdu. 

REFET AKSOY (Ordu) — Lozan Konfe
ransında istikraz yapmıyacağım diye Lord Gür-
zoıı'a söz verdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlar, plân mesele
sine geliyorum. Bu plân meselesi efsanevi bir 
mahiyet iktisabetti. Demokrat Partiye hücum 
için bir silâh ve kılıç haline getirildi. Şimdi ben 
yirmi beş sene kayıtsız şartsız memleketi idare 
etmiş olan Paşa Hazretlerine sizin plânınız var 
mıydı diye sorsam bana cevap verir mi acaba? 

Paşam plânınız var mıydı ? (Bravo sesleri, al
kışlar). 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Biz ne yaptıy
sak plâna istinaden yapılmıştır. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Mebus
ken siz bu suali sormuş muydunuz? 

REİS — Arkadaşlar rica ediyorum, sıralar
dan hatibin sözünü kesmeyin, arzu edenlere söz 
vereceğim. (Bravo sesleri). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Yani bunlar insana ciddî gibi geliyor. 
(Gülüşmeler) Konuşula konuşula ciddiyetine, 
kailinin kendisi de kaani olmaya başlıyor ve an
cak böyle zayıf bir vetireye giriyor. Plân plân 
deyince, bizim de işlerimiz plâna bağlıydı, fik
riyle buna mürtebit olarak zihinlerde yer bıra
kıyor. Halbuki hâdise böyle değildir. Bilmiyo
rum, Paşa Hazretleri bilmiyorlar mı? Ben de 
bir vesika okuyayım. Hariciye Vekâleti dosya
larından.. Tarih 1949. «Esasen 1946 da böyle bir 
tecrübe geçmiş ve uzun süren bir çalışma sonun
da Türkiye'nin umumi kalkınma plânı adı altın
da, Türkiye kaynaklarının tam bir envanterini 
ihtiva etmemekle beraber (yani şöyle üstünkö-
rü) , bu kaynakların durumunu ve inkişaf etti
rilmeleri için alınması gereken tedbirleri umumi 
hatlariyle bir araya toplıyan bir plân tasarısı 
hazırlanmıştı. Fakat bir taraftan etüdlerin 
kifayetsizliği ve daha fazla derinleştirilmesi 
zarureti, diğer taraftan finansman membaları
nın mahdudiyeti dolayısiyle bu plân taslağı plân 
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haline getirilmemiş ve tatbik mevkiine konma
mıştır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Yalan mı Paşa? (Gülüşmeler). 
Muhterem arkadaşlar, bundan çıkarı mâna 

şudur : Açık olmasına rağmen bir defa daha 
söylemekte fayda vardır. Çünkü bu, o kadar çok 
tekerrür ediyor ve bir tokmak, bir balyoz hali
ne getirilmiş Demokrat Partinin zavallı başına 
mütemadiyen havale edilmektedir. Bunu bura
da keselim.. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — O Hükümetin 
başında, Demokrat Partinin değil. (Sağdan, gü
lüşmeler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ah Paşam, başımıza gelenler. (Gülüşme
ler). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 1946 da mem
leketin kaynaklarının bir envanterini üstün-
körü yapmak teşebbüsüne geçtik ve uzun uza-
dıya çalıştık. Baktık ki, böyle bir plânı vücu-
dc getirmekte kifayetimiz yoktur diyor,bu yazı. 

Ondan sonra farzediniz ki, böyle bir plânı 
vücude getirdik; para yok; neye yarar. Plân 
şöyle dursun. Söz, bu. Resmen yazılmış yazı bu. 

Şimdi plân bahsini burada bırakayım. 
Sevgili arkadaşlarım, bu devletin bütün ic

raatı devlet bütçesinde, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin plânlarında yine devlette, devletin 
içinde çalışan organların, heyetlerin âtiye mu-
zaf olan tetkiklerinde devletin gideceği yol tes-
bit edilmiş ve bunlar muayyen bir görüşle ve 
muayyen rakamlara istinadedilerek yürütül
mekte bulunmuştur. Bu plân bahsi; yarın büt
çe Meclisin komisyonlarında tetkik edilmeye 
başlanacaktır; ve nihayet merak buyuruyorsa, 
İsmet Paşa Hazretlerinin birkaç celse Bütçe Ko
misyonuna teşrif etmesini ve orada hangi husus
ta, ne gibi plânları öğrenmek istiyorsa gelip su
al sormasını ve o sualleri münakaşa etmesini ri
ca ederim. Teşrif etsinler. 

Şimdi; plân yok, plân yok, o sözün tesiri al
tında şimdiye kadar yapılmış olanları bertaraf 
edebileceği kanaatini taşıyorlar. Adapazarı Şe
ker Fabrikası mı iktisadi faideyi mucip değil; 
Kayseri Şeker Fabrikası mı, Afyon'da yapıl
makta olan çimento fabrikası mı, akla gelen, gel-
miyen binlerce işler; bunların acaba hangisi 
plânsız,, verimsiz ve millî ekonomiye uygun de
ğil, zararlıdır diye tavsif etsinler. 13u millet hu
zurunda şahadet parmağını göstererek; şunlar, 
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şunlar, şunlar yazık olmuştur, yapılmamalı idi 
diye işaret etmelerini rica edeceğim. Ve o zaman 
işi müşahhas olarak konuşmak mümkün olur. 
Umumiyetten kaçınmak ve birtakım iphamlar 
altında hakikatleri gizlemek yoluna düşmemek 
ancak böyle mümkün olur. Şu rantabldır, bu 
rantabl değildir; bu yapılacağına bu, bu yapıl
malı idi şeklinde birtakım sarih ve müşahhas id
dialar ileri sürülecek olursa bunlar üzerinde ko
nuşmak çok kolay olur ve o zaman bârikai ha
kikat müsademei efkârdan çıkar. Böyle bir mü
zakereden, münazaradan çıkar. Umumi beylik 
lâflarla hakikatler örtülemez arkadaşlar, örtü-
lemez. (Soldan, alkışlar) Şimdi, muvakkat olan 
birkaç maddenin sıkıntısı; hattâ tahrik edilmiş 
olan sıkıntıları ortaya atarak % 80 i ikmal 
edilmiş olan bir kalkınma hareketinin birinci 
safhasının topyekûn kötülenmesi reva değildir. 
Bunlar, Türk milletinin emeğinden husule gel
miş bulunuyor. Bunlar için yapılan dış borçlan
malar, şayanı tenkid olmaktan ziyade bu para
ları nasıl bulabildiniz, dıştan bunu nasıl te
darik edebildiniz, demek lâzımgelir. Bakınız bir 
plân yapılacağı zaman 1949 da, para yok ki, plâ
nı niçin yapalım, diyorlar. Şimdi harıl harıl işler 
yapılıyor ve bunlar bitiriliyor. Tekrar söylüyo
rum, hepsi bitirilecektir. (Soldan, alkışlar) Se
nin karnın aç, senin karnın aç, senin karnın aç, sen 
sefalet içindesin, sen sefalet içindesin, sen sefa
let içindesin der gibi bu kalkınma, senin takati
nin üstündedir, diye mütemadiyen Türk milletinin 
karşısına geçip bunları söylemek, mütemadiyen va
tandaşları bu yolda tahrik etmek, büyük bir dâva
nın içinden yüzaklığı ile çıkmayı birtakım tered
dütlere sevk edecek hususlardandır. 

Ben, bu mevzularda seneler senesi ağız aç
tı rmıyan paşa hazretlerinden lütuf kâr olmala
rını ve Türk milletinin gayretlerini teşvik et
mesini rica. ederim. (Soldan bravo sesleri) Kim 
ne derse desin, bu işler olmuş bitmiştir. Dün
yada ödenmemiş borç kalmamıştır. Bu muaz
zam kalkınma hareketinde şayet borç olarak 
% 10 - 15 bırakmış ve % 80 - 85 millî iktisatta 
bugüne kadar ödemiş bulunuyorsak bunun en 
büyük nimet olduğunu, anlamak lâzımgelir, 
Biz aldığımız paraları muhterem Halk Partili 
mebusları da dâhil, bütün vatan sathında kal
kınmanın mihraklarını tesis etmeye sarf ettik, 
onlar da arzu ettiler. Bunlar Mahmut Nedim 

Paşanın istikrazına benzemez. 
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Muhterem arkadaşlar, hanginizin, burada 

bu salonda mevcut bulunan arkadaşlarımızın, 
Halk Partili arkadaşlarımız da dâhil, hangi
nizin kendi intihap dairelerinizde, komşula
rınız veyahut da memleketin size uzak köşele
rinde yapılmakta olan işlerin hangisine itira
zınız vardır? Hangisine itirazınız vardır, söy
leyiniz. Onların yapılmakta olduğu yerlerde 
oturanlar ve toptan Türk milleti sizin davacınız 
olacaktır. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri) Bun
ları açık olarak ifade etmek lâzımgelir. Van 
yoluna mı itiraz ediyorsunuz? Sarıyar barajı
na mı itiraz ediyorsunuz'? istanbul limanına mı 
itiraz ediyorsunuz, çimento fabrikalarına mı 
itiraz ediyorsunuz! Hangisini rantabl bulmuyor
sunuz, hangisini hesapsız buluyorsunuz? Allah 
aşkına, millet huzurunda söyleyin, bilelim. 
(Soldan, Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Bun
lar yapılırken herkes memnun, hattâ daha ya
pılsın deniyor. Kaç kilovat Van'ın elektriği? 
160 mı! (Ortadan bir ses: 75) 75 kilovat elektrik, 
vilâyet merkezinde. Bir sinemayı işletecek elekt
rik. 

Muhterem arkadaşlar, diyor ki, nesiller 
boyunca... 1880 senesinde yaşamıyoruz 1955 in 
içinde yaşıyoruz. Nesillere yüklemek sözdür. 
Hangi nesiller? Dünya atom devrine girdi. Biz 
1923-1930-1940 mevcudolan mesafeyi kat'et
mek şöyle dursun, genişletttik dâhi. Hesap 
ederken bir defa dünyanın umumi gidişi ile bi
zim iktisadi kalkınmamızın seyrini başkalarının 
millî ekonomiye yaptıkları yatırımların, işba 
halinde bulunan memleketlerin dahi bugün millî 
gelirlerinden yüzde kaçını kalkınma mevzuları-
ııa sarf ettikleriyle bizim millî gelirimizin yüz
de kaçını sarf ettiğimizi mukayese ederek ko
nuşmaları lâzımdır. 

Plân fikri buradan başlar. Ne biliyoruz, zira
at senesinin kötü gitmesinin tesirleri veya bâ
zı' işlerin tahakkuk etmemesiyle; şurada burada 
görülebilecek, derhal kabili telâfi, aksaklıkları, 
kalkınmanın hızını ve hacmini kesecek bir şe
kilde çalakamçı bu yolda yürümek katiyen caiz 
değildir. Ben hiçbir mütalâa dermeyan etmeden 
hayat pahalılığının 1950, 1951, 1952 ve 1953 te 
bugün olduğu gibi Muhterem Paşa Hazretleri 
tarafından ve partisinin sözcüleri tarafından 
tenkid edilmekte olduğunu vesikalariylc ortaya 
koyabilecek vaziyetteyim. Hayat yalnız 1949 da 
pahalı değildi. Çünkü onlar iktidardaydı. 

. 1955 C : 2 
Arkadaşlar, o zamana ait birçok vesikaları 

da ortaya koymak mümkündür. 
Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız 

bu iktisadi sıkıntıların giderilmesi için ne yapı
lacaktır, buyurdular. Yüksek malûmlarıdır ki, 
tedbirler iki türlüdür, kısa vadeli tedbirler, 
uzunca vadeli tedbirler. Programımızda bunu 
ifade etmiş bulunuyoruz. Uzunca vadeli tedbir
ler, işte o iktisadi kalkınma diye ortaya konu
lan, ne varsa bunların hepsi, istihsalin genişle
tilmesine, madde bolluğuna, rahat yaşamaya gö
türen tedbirlerdir. Bir memlekette kömür is
tihsali üç milyon tonda kalırsa, bir memlekette 
nüfus başına elektrik istihlâki 36 kilovatta ka
lırsa, bir memlekette şeker istihsali 100 000 ton
da kalırsa, bir memlekette giyim eşyası istihlâ
ki şurada kalırsa, çimentosu 300 000 tonda ka
lırsa, bilmem ne, bilmem nede kalırsa, sayın 
hepsini, baştan aşağı, 1950 seviyelerinde kalırsa 
o memlekette refahtan bahsetmek imkânı yok
tur. Belki, muayyen yerde, muayyen sınıfın ra
hatça vakit geçirmesine mukabil eti, ekmeği, 
buğdayı giyim eşyasını kullanan insanların çok 
mahdut istihlâk seviyesinde bulunması tamamiyle 
feramuş olunarak muayyen bir yerdeki manza
raya bakıp hükme varmak, insanı hataya düşül
müş olur. 

Bugün, eti, ekmeği, yiyeceği; eşyası ve bütün 
istihlâk maddelerini vatanın bütün efradı kud
retleri nispetinde iştira imkânında bulunuyor
lar, dün, bu, böyle değildi. 

Ankara sokaklarına gelen muhterem köylüle
rimizi ana caddelerimizden geçirmezdiniz, po
lisler menederdi (Soldan : Alkışlar, bravo ses
leri) Şimdi yok. Benim sözl'eriimde bir tariz var 
mı arkadaşlar? (Soldan; yok, sağdan; var ses
leri). 

Muhterem arkadaşlar; Paşa Hazretleri, dış 
ticaret açığından bahsettiler. Bana hangi mem
leketi gösterebilirler ki, büyük envestisman dev
rinde, malî ve iktisadi kalkınma devrinde olsun
lar da, dış ticaret açığı vermesinler. Bu eski
den kolaydı. Basit bir politikaları vardı. Sat
tığımız kadar alacağız. Basit.. Bundan basiti yok 
ki. Eğer bu demokrasi devrinde biz sattığımız 
kadar alacağız politikasını beş sene, on sene da
ha devam ettirmiş olsaydık, halimiz nice olurdu? 
Vaitlerinizi yerine getirmediğiniz lâfı o zaman 
haklı olarak söylenirdi. Demokrat Parti, geniş 
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bir iktisadi kalkınmanın vaitçisi olarak iş başı
na gelmiştir. Biz başka bir politikanın insanla
rıyız. Bizi beğenmiyeMlirsiriiz, sizin düşüncele
riniz uzun senelerin tatbikatında şeklini ve man
zarasını almış bulunuyor. 1950 Türkiyesi, onla
rın manzarasını temsil etmekte, göstermektedir. 
Bugünkü Türkiye, o Türkiye'den başkadır ve 
başka bir istikamete teveccüh etmiştir. Telefo
na bakınız, abonesi beş misli artmıştır. Yani ne
sine bakarsanız bakınız... (Sağdan, gülüşmeler, 
gürültüler). 

Beğenmediniz değil mi? Şimdi biraz düşü
neceğim ve sizin beğeneceğiniz lâflar edeceğim, 
merak etmeyin. 

Dış ticaretimizden bahsederken bir de tediye 
muvazenemiz var, onda da açığımız var, ondan 
bahsetmediler. Elbet de açık olacaktır beyler. 
Yani biz eğer sattığımız kadarını almak gibi se
nelik tahditlere kendimizi mahkûm edecek olur
sak 10 sene, 20-sene sonra Türkiye'nin bulun
duğu yerden bir arpa boyu ileri gitmesi mümkün 
olmazdı. Bizim politikamız bu değildir. Biz bu
nu açık olarak ifade etmekteyiz. Paşam bunda 
gizli, kapaklı bir şey yoktur. Biz, yarın çimen
toya para vermiyeceğiz, biz yarın sökere para 
vermiyeceğiz, * biz yarın tekstile para vermiye
ceğiz. Şuna, buna para vermiyeceğiz. îç pazar 
namütenahi genişlemektedir. 1956 nm, 1957 nin 
Türkiye'si bu manzaranın gereği gibi tecelli etti
ği bir memleket olacaktır. O zaman yüksek se
viyede bir muvazenenin teessüs etmeye başladı
ğını göreceklerdir, inşallah sevineceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar; dolar on liraya çık
mış, sekiz buçuk liraya çıkmış. Ben burada Halk 
Partisi hükümetlerinin başkanlarının, hükümet 
reislerinin, kaç defalar, altın bir metadır, altın
la Türk parasının mukayesesi refah değildir, de
diklerini işittim. İsterlerse zabıtlardan çıkartı
rım. Ben üşenmem çalışırım, bunlar üzerinde. 
Buldurur çıkartırım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim memleke
timizin dıştan aldığı ve dışa sattığı hacım yekû
nu umumisinin % 95 - 97 si doların (283) kuruş 
üzerinden hesabı yapılmaktadır. Şimdi bunun ge
risinde çok para kazanmış bir adam Avrupa'ya 
gidecek, Devletin ona vereceği döviz mahdut. 
Fazla döviz istiyor. Gitmiş karaborsadan döviz 
almış. Buna mümasil hususlarda veyahut da ihra
cını favorize etmiş maddelerde, üç numaralı bent 
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gibi, narenciyeyi teşvik etmek gibi bir nevi imti
yazlı alışverişe inhisar eden muamelelerde farklı 
fiyat göstermektedir. Bu, doların, % 95 - 96 sının 
(283) kuruş üzerinden alıp satılmakta olduğu 
hakikatini perdelemez. 

Bir enfilâsyon hastalığı Adnan Menderes'te 
var diyor. Şimdi, bu hastalıktan kendimi tedavi 
ettirmek için bu hastalığın tahliline bir nebze gi
reyim. 

Muhterem arkadaşlar; dünyanın gördüğü en 
mühim enfilâsyon hâdiselerinden birisi Türkiye'
de vâki olmuştur. Ama bugün değil. Bu 1940 
1945 arasındadır. Diyecekler 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. Eğer altın biriktirmekte Mer-
kantilistler gibi, bilmem kimler gibi bir hevesleri 
olsaydı 1940 a kadar zamanı idarelerinde her 
halde 25 tondan fazla biriktirmeleri lâzımdı. Bu 
rakamları belki Paşa bilmez fakat sordursunlar. 
180 milyon lira civarında bir para hacmi, '1943 
te 1 milyara yaklaşmış. Para hacmi beş misli art
mış, fiyatlar beş misili çıkmıştır. Paranın 
kuvvei iştirakiyyesi beşte bire düşmüştür. 
Enfilâsyon budur. Bunun karşılığında bir 
taş dikilmemiş. Aksine D. Demiryollarına 
lâzım olan tamir ve termimi, mevcudolan 
fabrikaların yedek parçalarını, şunları, bunları 
bütün iktisadi cihaz tamamen envestismandan 
mahrum bırakılmış, muayyen bir tarihteki, mu
ayyen bir mebdedeki, seviyeleri, kıymetleri daha 
aşağıya düşmüştür. 

Şimdi bizim para hacmmdaki genişliğimiz % 
60 veya 70, bilmiyorum, bilenler vardır, fakat 
her halde % 100 değildir. Biz ne yaptık? Bir 
defa para hacminin hiçbir tesire tâbi olmadan 
mühim nispette genişlemesi bir zaruretti, zaru
rettir. Sebebi: Türkiye 'de iş hacmi ve hızı geniş
lemiştir. Türkiye 1950 nin Türkiye'si değildir. 
Dış ticaret iki milyon tondan c^ört milyon tona 
çıkarken, iç ticaret şu kadar genişlerken paranın 
aynı miktarda kalmasını beklemek doğru olmaz. 
Bu yanlış bir husus, tamamen yanlış. O takdirde 
bütün memleketlerin ekonomik bünyelerindeki 
farklar ne olursa olsun tedavül edecek para 
hacminin yekııasak olması lâzımgelir. Veyaut da 
zaman içinde hiçbir tahavvül göstermemesi lâ
zımgelir. Ne o, ne bu. İş hacmi genişledikçe; 
istihsal, istihlâk arttıkça; tedavül edecek em-
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tia miktarı yükseldikçe paranın hacmmda da 
bunun tesir yapmamasına imkân yoktur. Basit 
kaide bu, basit kaide. 

Onun yanmda büyük envestismanlar yapan 
bu memleketin para hacmmda hissedilir bir şiş
kinlik olması tabiîdir; Devletin cari masrafları
nı karşılamak üzere. O da neden? Devletin cari 
masraflarını bile bulamıyoruz o zaman; 1940 
falan. Neden? Çünkü memleketin istihsali ve 
istihlâki asgari seviyede tutulmuş, 1930 ile 
1950 arasında gerek istihsal rakamlarında, ge
rek istihlâk rakamlarında hiçbir fark müşahede 
etmezsiniz. İkinci Cihan Harbi başladığı za
man ellerimiz bomboştu, iki buçuk kuruşa köy
lüden buğday alacağım diye onları sefalete 
mahkûm etmiş, işte budur deflasyonist politika. 
Gelsinler burada, 1930 ile 1950 arasındaki is
tihlâk ve istihsal farklarının nelerden ibaret 
olduğunu söylesinler. O zaman dış ticaret aynı 
seviyede idi, istihsal rakamları aynı seviyede 
idi, istihlâk rakamları aynı seviyede idi. Tür
kiye'miz büyümiyecek mi? Türkiye'de bu mev
zularda lehe bir fark kaydedilmeyecek mi? O 
zaman manzara maalesef bu şekilde idi. Buna 
cevaben, harb vardı derler. Eğer harb başladığı 
zaman memleketin istihsal seviyesi yükseltilmiş 
olsaydı, iştirak edilmiyen bir harb bize ekono
mik bakımdan hattâ birçok faydalar temin 
ederdi. Fakat elde avuçta bir şey yok. Yiyecek 
dahi yok. öyle yüksek bir konjonktür var ki 
satacak bir şey yok elde.. Tradition haline gel
miştir, Birinci Cihan Harbinde harbe girme
di diye isviçre'nin, ispanya'nın zengin oldukla
rı birer vakıa, birer misal olarak zikredilir du
rur. Türkiye'ye böyle bir nimet müyesser ol
madı. Neden? istihsal en aşağı seviyede tutul
muştur da ondan. 

Şimdi kendi zamanlarında para ha emmi 
beş misline yükselten bir politika neden enflâs
yon olmuyor, ona temas edeceğim. 

iktisadi inkişafa mâni bir politika tatbikatı
nın adı sözde, para istikrarı olup Meclise mal 
olunmuyor, fakat Demokrat Parti iktidarı ikti
sadiyatımızın tarsisine matuf bir iş yapıldı mı 
- Allah göstermesin - iş yaptı diye kabahat yük
leniyor, kabahatli oluyor. Yani acaip bir komp
leksin içine sokulmak isteniyor. Memlekete iş 
yaptı diye ve bu paraları işe basrü tahsis etti 
diye kabahatli oluyor. Halbuki bizim sarf etti
ğimiz paralar- en kısa zamanda randıman vere-
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cek, en kısa zamanda mukabilini ödiyecek ne-
videndir. Bakınız deste deste fabrikalar ve te
sislerin millî ekonomiye katılmalarına, faaliye
te geçme devresine geldiğimizi nekadar müşah
has olarak görmekteyiz. Bugün işletmiye açıl
masını kısa zamanda beklediğimiz pek mühim 
eserler vardır. Bunlar beyhude mi, bunlar za
ruri değil mi? Bunlar, yarının saadetini, yarı
nın refahını yapacak olan tesislerdir. Bunlar 
vücuda getirilmedikçe, yol yaptırılmadıkça, 
köprü yaptırılmadıkça, liman yaptırılmadıkça, 
silo yaptırılmadıkça, şeker fabrikası yaptırılma
dıkça, çimento fabrikası yaptırılmadıkça, pa
muğunu kendin işlemedikçe, pamuğunu asgari 
fiyatla dışarı satıp 5 misli fiyata mamulünü 
memlekete getirmiye devam ettikçe Türkiye 
denilen memleketin belini doğrultmasına imkân 
ve ihtimal olmadığı gibi belini doğrultmak için 
uzak bir ümitle de olsa bağlanmaya dahi im
kân yoktur. Enfilâsyon hikâyesi, işte bu. Müsa
ade ederseniz biraz daha tafsil edeyim. Kimin 
enflâsyoneu olduğu m,eydana çıkar. Enflasyonu, 
cari masraflar için para hacmini beş misline çı
karmak suretiyle kendileri yaptılar. Bunun bü
yük bir kısmı, iş hacminin genişlemesinden ileri 
gelmiştir. Cüzi bir kısmı da envestismandadır. 
Envestismanlar, mukabilini derhal verir, biz 
bütçeleri yaparız. Birer seneliktir. Bu bir tek
nik zarurettir. Bir memleketin kalkınması, mu
hasebesi bir senenin seyri içinde mütalâa edilir. 
Bu bir devirdir. Yatırıma başladığımız zaman
dan o yatırımın mevzuu olan tesislerin, işletme
yi; açıldığı zaman idinde birinci devre ikmal 
edilmiş olur. 1950 - 1953 yatırımlarının netice
lerini idrak etmişizdir. Bunların hepsi yarının 
imkânlarını ve yarının saadetini temin edecek 
olan unsurlardır. 

Para istikrarı; bir dolar. 123 kuruştu. Ne 
zaman tesbit edilmiş? Diyelim ki 1938, tam ta
rihini bilmiyorum. Tedavüldeki para hacmi 5 
misline çıktı, iştira kuvveti beşte bire düştü. 
Stabilizasyon; devalüasyon, o zaman düşünülü
yor. 7 eylül kararı. O zaman biz, yani paranın 
dolarla sözde paritesinin tesbit edildiği devirle 
7 Eylül Kararlarının alındığı tarih arasında te
davüldeki para hacminin da 5 misli fark yaratıl
mış olmasına rağmen devalüasyonun doğru ol
madığı fikrini müdafaa ettik. Bugün kaçak do
larlar üzerinden rakamlar gösterilmek suretiyle 
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çıkarın büyük gösterilmek istenilmesine rağmen 
para hacmmda gösterilmek istenen fark asla 
mevcut değildir. 

Dış ticaretin açığından bahsetti, Paşa Haz
retleri. Şimdi bunun da nasıl bir seyir takibet-
tiğini arz edeceğim. 1945 - 1946 senesinde harb 
senelerinin zaruretiyle teraküm etmiş elde bir 
miktar altm ve bir miktar döviz var. Bunların 
mecmuu dış tediye olarak yedi, sekiz yüz mil
yon, belki bir milyar. Harb senelerinde madde 
alamamaktan dolayı teraküm etmiş bir miktar. 
Baylar çürümüş, köprüler çürümüş, atelyeler 
yedek parçasız kalmış bir halde. Bu şekilde te
raküm etmiş. Çünkü ondan evvel 25 ton oldu
ğunu söyledik. Arz ettiğim zaruret sebebiyle Bu, 
214 tona yükselmiş. 1950 de iş başına geldiği
mizde 126 ton altm vardı. Demek ki harb biter 
bitmez memleket, ihtiyaçlarını tedarik edecek 
bir hale geldiği andan itibaren derhal açık ver
meye başlanmıştır. Açık, bizim zamanımızda 
değildir. Ya o dolarlar, o sarf edemediğimiz is-
terlinler, İsviçre frankları. Onlar da vardı. Bun
ların hepsi mevcuttan yenmiştir. Binaenaleyh 
1950 senesine gelinceye kadar ortada bir şey gö
rülmüyor. Dışardan borçlanma diye bir şey gö
rülmüyor. Sebebi? Muayyen bir teraküm var. O 
yeniyor. Fakat hakikatte memleketin bünyesi 
açık vermektedir. Bu açık envestisman için de
ğil, müstehlik maddeleri almak için geniş tah
sisler yaptılar. Basma için, çaput için, şeker 
için. Yani bir defada istihlâk edilip gidecek 
maddeler için yapılan tahsislerle memleketin bir 
zaman mevcudolan dış iştira gücü iki buçuk se
ne içinde tamamen erimiş bir hale gelmiştir. 

Bir milyar, 200 veya 250 milyon liralık haki
ki bir gelir, 173 milyon liralık bir bütçe açığı, 
500 - 600 milyon liralık bir Millî Müdafaa mas
rafı, Devlet memurlarının özlük hakları. Bunun 
yanında envestisman... sıfır. Bütçede birtakım 
tamir ve sıvalar da envestisman gibi bütçeye 
konmuş. 173 milyonluk açık için ancak 173 mil
yonluk envestisman yapmak lâzımdır, diyebili
riz. Bütçe gelirleriyle cari masrafları karşıla
dık. Şunu bunu da envestisman için yapıyoruz 
denilse, yani şurada burada toplanmış olan ha
kiki envestisman mahiyetinde olmıyan şeyleri 
derleyip toplayıp bir araya getirmek suretiyle 
bütçenin açığını kapıyabilirsiniz. Ama köyün
de mektebi, suyu olmıyan, hattâ Ankara'da has
tanelerde hastalar ikişer üçer kişi bir yatakta 
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yatar, veremlilerin dörtte üçü sıra beklerken 
ölürdü. 1 100 verem yatağı vardı, Türkiye'de. 
Şimdi kaç misline çıktı! Umumi yatak sayısı 
kaç misline çıktı? Su gelmiyen kaç köy kaldı, 
elektrik olmıyan kaç kasaba kaldı? Çimento gi
bi, demir gibi, boru gibi, şeker gibi, yekûn teş
kil eden esas ihtiyaç maddelerimizden hangisi 
kaldı ki, memlekette bunların bugün, yarın is
tihsal edilmesi için bildiğiniz tedbirlere başvu
rulmuştur, yarını ümitle beklemek hakkımızdır. 

Sual soran arkadaşıma ifade edeyim, uzun 
vadeli tedbirlerimiz ve iktisadi kalkınma mev
zuunda aldığımız tedbirler bunların ta kendisi
dir. 

Kısa vadeli tedbirlere gelince, bir zaman mu
ayyen sebeplerle raslanılan sıkıntıları, istihlâk 
maddelerine daha geniş tahsisler yapmak sure
tiyle ortadan kaldıracağımızı ifade ediyoruz. Bu 
mevzuda aldığımız tedbirlerin rakamlarını ver
meye hazırız, buyursunlar Bütçe Komisyonuna. 
Orada bütün tef erruatiyle; ne eksik, hangi mala 
ne kadar sipariş verilmiştir. Bunlar ne zaman 
memlekete gelmiş olacaktır, sureti tevzii ne ola
caktır. Bütün bu hesapları sarahatle ve teferru
atına varıncaya kadar vermek vazifemizdir, bu
nu seve seve yapacağız ve birtakım fikirleri, ön
ceden verilmiş hükümleri bertaraf etmek imkâ
nını bulursak çok bahtiyar olacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, zirai kalkınma dâvası, 
artık bunlar bugün umuru tabiiyeden oldu. 
Türkiye'nin ziraati nerede idi, nereye geldi, eki-
liş sahası iki misline çıktı; tohum tevzii ise on 
misline çıktı. Bilmem nesi nereye çıktı? Bunlar
dan bahsetmeye lüzum görmüyorum. Allah aş
kına Halk Partili mebuslar.. Sizler söyleyin. 
Pahalılık teranesi yanında memnuniyetle mü
şahede ettiğimiz Hükümet icraatı yok mudur,? 
Mustafa Ekinci sen hiçbir şey görmedin mi ? Me
selâ hiç mi birşey yapmadık (Soldan ve sağdan 
gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, size plân, plân diye 
bahsedilen dış mütehassısların söylediklerinden 
5 - 10 satır okuyayım. Türkiye'nin böyle kal
masını arzu eder miydiniz? Bana söyleyin lüt
fen.. 

Dünyanın hiçbir memleketinde, bakınız ihra
cat. 1949 da yazılıyor, bu. Bu yazıdan bir parça 
okumak mümkündür: İhracat, bugün içinde bu
lunduğunuz malûm müşküller dolayısiyle sizin 
için hayati mahiyettedir. Onu behemahal artı?» 
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mak imkânlarını aramalısınız, ihracat ne ile ar
tar. Mal mevcudoldukça artar. Malı istihsal et
mek lâzım. Malı nasıl istihsal edeceksiniz. Dün
yanın hiçbir memleketinde Türkiye'deki kadar 
nefis ve lezzetli meyva bulmaya imkân yoktur. 
Meyva ihracatı sizin için derhal başarılması 
mümkün bir hedeftir. Buna rağmen siz eliniz al
tında mevcut servetleri ihmal edip yeni yeni pro
jeler peşinde koşuyorsunuz. Bu projeyi daha ba
şarılı bir şekilde ele almak için sizin de, bir za
man bizde olduğu gibi, evvelâ istismarı kolay 
olan imkânlarla işe başlamanız çok iyi olur. 
«Meyva, balık bu meyandadır.» 

Şimdi bize tavsiyeler, çimento fabrikası, şe
ker fabrikası yapmayın diyorlar, sanayie gitme
den ihracatı artırın diyorlar. Peki bunlar ol
mazsa ihracat ne suretle artar? Meyvacılık, ba
lıkçılık yapın diyorlar. Meyvacılığı, balıkçılığı 
istisgar etmiyorum, onlar üzerinde de çok esaslı 
tedbirlerimiz vardır. Fakat bunların bizi, dünya
nın en nazik yerinde oturan bu memleketi, mo
dern bir orduyu elinde tutacak ve süratle kal
kındıracağına inanıyor musunuz? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Müsaade bu
yurur musunuz, raporu kim yazmıştır? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Raporu mu Paşam, Kalkınma Bankası
nın mütahassısları yazıyor. 

Ben bunu Türkiye'nin bir kalkınma plânı, 
eğer anladıkları şekilde kalkmalım mı kalkm-
mayalım mı, yapalım mı yapmıyalım mı şekli 
mevzuubahis olsa idi, Meşrutiyette çok iyi hatı-

' urlarsınız ordu mu, donanmamı, demiryolu mu, 
şose mi münakaşaları gibi ele alsaydık hiç el sür
meden on seneyi tüketmek gibi bir vaziyetle kar
şılaşmak mukadder idi. 

Bakınız yine mütehassıs yazıyor; «Şahsi dü
şüncem; Türkiye'ye yapacağımız ikrazı iki dev
reye bölmek; birincisini 30 - 40 milyon Dolar 
olarak hükümete vermek. Bu istikraz akdinden 
sonra yeni müracaatınız üzerine hususi teşebbü
se hasredilmek üzere ikinci istikrazı yapmak. Bu 
ikinci istikraz dokuz milyon dolarlıktır ve 
Sanayi Kalkınma Bankasına verilmiş olan ser
mayedir. 30 - 40 milyon dolarla bir şey yapaca
ğız, bir baraj yapacağız, iki silo yapacağız, bir 
liman yapacağız bu da bilmem kâfi midir? (Kâ
fi değildir sesleri) Asla kâfi değildir, dış tediye
leri bile ödemez. Şimdi bu esas üzerinde Türki
ye'nin kalkınma plânını, kalkınma plânı nasıl 
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olur? Muayyen bir iktisadi görüşe, yani herkes 
tarafından kabul edilmiyen biçilmiş kaftan olmı-
yan, sizin yaptığınız hamleye göre, Paşa Hazret
leri buyurduğunuz gibi nesillere yüklememek 
lâzımdır. Genç nesillere yüklemek ne demek, biz 
bunu 3 - 5 sene içinde dış tediyelerini de ödiyerek 
bitirmiş olacağız. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu, 
emrivaki haline gelmiştir. Bunları 1957 de tama
men bitirmiş olacağız. Bunları memnun olasınız 
diye söylüyorum. Dikkat buyurunuz, biraz etra
fınıza bakınız, biraz bizi dinleyiniz. (Bravo ses
leri, alkışlar) Hesapları getirtiniz, bakınız he
saplara. Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarınıza 
sorunuz, orada ne dinliyorlar, ne konuşuyorlar. 
Nüvit Yetkin yanınızdadır sorunuz Nüvit Yet
kin 'den. 

Muhterem arkadaşlarım; daha fazla söylemek, 
hepsini ayrı ayrı tahlil etmek, cevap vermek 
mümkündür, iki politika görüşü, iki memleket 
görüşü karşı karşıyadır. Bunu kabul etmek lâ-
zmıgelir. Eğer görüşlerimiz ayrı olmasaydı ayrı 
saflarda olmazdık. Bir parlâmentoda bu iki gö
rüş biribirine, sen kâfirsin ben müminim deme
den pekâlâ yapılabilir. Bize, taarruz, Paşa Haz
retlerinden, kendi görüşlerine iltifat etmediği
miz ve iktidarda olduğumuz için kendi görüşle
rini değil kendi görüşümüzü tatbik etmekte ol
duğumuz için bizi iktisadi kâfirlikle suçlandır
makta olmasından ve böylesine bir lisan kullan
masından ileri gelmektedir. Bir de, Meclis var 
Meclis yok. Siz varsınız Adnan Menderes var, o 
şöyle yapacak. Bunların hiçbirisi doğru değildir. 
Hükümetimizle Grupumuzun arasını, Meclisle 
Hükümetin arasını açmak gibi beyhude gayret
lere istinadeden sözlerin mâkes bulmıyacağı aşi
kârdır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Parti Reisi, Devlet Reisi, Meclis Reisi hepsi 
var. Fakat hepsi vahide irca olunur ve Meclis 
ortadan kalkardı. Meclis eskiden hakikaten yok
tu. Paşa hazretlerinin zamanı idaresinde şeklen 
Meclis vardı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizin gibi... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Sizin gibi.. Sizin gibi... Bunlara cevap 
vermeye değmez, takdir buyurursunuz. Bunlar 
söylenir. Biz bugünkü merhaleyi dahi terakki 
ettirmeyi lüzumlu görmekteyiz^ Bunda hiç şekkü 
şüphe yoktur. Fakat tenkide uğradığımız zaman 
hiç değilse «Dinime dahleden bari Müslüman ol
sa» sözünü söylemekte haklı değil miyiz? 
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Arkadaşlar, bu, Muhterem ismet Paşadan ge

lecek olursa benim böyle söylemeye daima hak
kım olacaktır. 

Paşam, Muhterem Paşam, zaımıanm tesiri 
hiçbir vakit inkâr olunamaz. Üç günde en mü
tekâmil demokrasilerin seviyesini aşmayı söylü
yorsunuz. Fakat siz 1943, 1944, 1945 ve 1946 
Meclis açış nutuklarınızda: «Başka yerde taham
mül ©dilen söz hürriyetine bu memlekette taham
mül edilmez; başka yerde gayet tabiî telâkki 
edilen hürriyetler bu memleketin şurasında, bu
rasında ateş çıkmasına sebebolur.» Zamanın 
hükmünü bu suretle ifade eden sizlersiniz. O 
günlerden bugün ne kadar uzaktayız. Bugün 
böyle bir şeyi bir kimse telâffuz etse lincedilir, 
evvelâ' ismet Paşa tarafından lineedilir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; yıkıcı ve tahripçi 
olmadan, memleketimizin yüksek menfaatlerini 
göz önünde tutarak, beğenmedikleri tarafları 
söylesinler, yaptığımız işlerin hiçbirisinin ya
pılmamış olarak gösterilmesinde, tenkid etme
lerinde hiçbir şikâyetimiz yok. Bunu fevkalâde 
tabiî telâkki ederiz. Fakat bir millî şef edası 
ile, mutlak bunu yapacaksınız, ben başta olarak, 
yapacaksınız, ben başta olmadıkça hiçbir şey 
yapılamaz, benim dediğim yapılmadığı zaman 

.bu memlekete günâh edilmiş olur, zihniyetinin 
değişmesi lâzımgelir. 

^Muhterem arkadaşlar; icabederse tekrar hu
zurunuzu işgal etmek üzere sözlerime burada ni
hayet veriyorum. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli, 
sürekli alkışlar). 

RElS — Arkadaşlar; saat yirmi bir buçuk. 
(Devam, devam sesleri) Arkadaşlar, nasıl arzu 
edersiniz? (Devam, devam sesleri) Müzakerelere 
devam edilmesini veyahut bir saat fasıla veril
mesini reyinize arz edeceğim. 

Müzakerelere devam edilmesini arzu eden ar
kadaşlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Bir saat ara 
verilmesini arzu eden arkadaşlar ellerini kaldır
sınlar... Müzakerelere devam edilmesi kararlaştı. 
Devam ediyoruz. 

Devlet Vekili Celâl Yardımcı söz istiyor. 
DEVLET VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, huzu
runuzda gayet kısa ve gayet sakin bir iki nok
taya mahsus mâruzâtta bulunacağım: 

Muhterem ismet Paşa programa karşı ta'm-
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nı ve tenkidini ifade buyururken meselelerin 
prensibi içinde kalsa idi, esaslara sarılsa idi, 
sözlerini programın tenkidine tevcih etse idi; 
iyi, doğru yolu gösterip eğri yol üzerinde nok-
tai nazarlarını izah etse idi emin olunuz ki, hu
zurunuza çıkmazdım. Başvekil bey programa 
matuf noktai nazarları cevaplandırdılar, on
dan sonra esasen söz söylemek bana düşmezdi 
Fakat Muhterem ismet Paşa programa karşı 
aldığı sözde şahsiyata ve bilhassa benim şahsı
ma dokundu. Adnan Menderes'in üniversite 
muhtariyetini baskı altma almak istediğine, 
niyetinde sabitkadem olduğuna işaret etti ve 
bilhassa bu baskıyı benim delâletimle tahakkuk 
ettirdiğine ve bundan sonra da Devlet Vekâle
tine almak suretiyle daha yakın salâhiyetlerle 
beni bir nevi vasıta ve alet etmek istediğine te
mas ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bilmiyorum bu söz ve 
bu isnat komutan ismet Paşanın, Başvekil is
met Paşanın, Devlet Reisi ismet Paşanın ya-
şiyle ve başiyle kabili telif midir? Ben, bir za
man evvel de kendisiyle karşılaştığım zaman arz 
etmiştim, siz tecrübeli bir devlet adamısınız, 
ben siyaset hayatına henüz atıldım demişim. 
Hattâ son zamanlarda bu mütevaziane sözüm 
damadı şehriyari tarafından bir sermayei mekal 
de edinilmişti. (Sağdan, sesler). 

Arkadaşlar, bunu burada tekrar edeyim: 
Hakikaten muhterem, Devlet Reisliği yapmış 
bir adama bu söz yakışır mıydı? Hâdiseyi tet
kik ettim, düşündüm, muhterem ismet Paşa, 
dercengi evvel neticei iddiayı tekzibediyor. Üni
versite muhtariyetine karşı selliseyf kalmak 
istiyen bir adamsam o halde benim Maarif Ve
kâletinden alınmamam ieabederdi. G-örülüyor 
ki, ne üniversite muhtariyetine müdahale var 
ve ne de her hangi bir kimseye emirde bulun
mak hususu vardır. Üniversite muhtariyetine 
karşı baskı yaptığım hakkındaki iddiayı kemali 
samimiyetle reddederim. Ben üniversite muh
tariyetine karşı hiçbir zaman cephe almadım. 

Üniversitenin ilmî muhtariyetine karşı bu şe
kilde alınacak bir cephe, bu şekildeki bir hare
ket memleket irfanına, memleket fikirlerine, 
memleket hürriyetine set çeken bir hareket olur. 
Bunu ben bir vatanperver olarak asla düşünme
dim, katiyen yapmadım, bu yoldaki iddiaları 
reddederim, ismet Paşanın anlattığı adam ben 
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değilim. (Sağdan gürültüler, «öyleyse o kim» I 
sesleri) 

Şu halde İsmet Paşa bunu niçin söyledi? Af 
buyursunlar; (Dervişin fikri ne ise zikri de odur.) 
diye bir söz var. Olsa olsa İsmet Paşa bu fikrin 
tesiri altında bunu söyledi. 

Ben düşündüm, bugünkü üniversiteler İsmet 
Paşanın zamanındaki üniversiteler değildir. Bu
günkü üniversiteler hiçbir zaman iradei şahane 
ile, hattâ başka bir tâbirle gecekondu üniversite
ler değildir. Bugünkü üniversite mensupları ira
delerle, helikopterlerle gelen profesörler değildir. 
(Sağdan, gürültüler) Bugünkü üniversiteler il-. 
min, irfanın kariyerinden, ilmî iktisaplardan 
geçmiş ilim adamlarından teşekkül etmiştir. Bun
ların ilmî muhtariyeti vardır. 

ŞEREF KÂMİL MENGÜ (Ankara) — Üni
versiteler gecekondu üniversitesi değildir. Kendi 
kendini reddetmektesin. Sen de oradan geldin, 
biz de oradan geldik, ayıptır. (Soldan, gürültü
ler) 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Bugünkü üniversiteler; arz etti
ğim gibi, ilmin bütün icaplarından, bütün mer
cilerden geçmiş ilim adamlariyle mücehhez, mem
leketin irfanına hizmet etmekle vazifeli memle
ket müesseseleridir. Onlara karşı ancak hizmeti 
düşünmüş, onlara karşı ancak vazifelerimizi on
ların muvaffakiyeti uğruna yapmış bulunmak
tayız. 

Ben gene şunu düşündüm : İsmet Paşanın 
bu şekildeki konuşmasından sonra, kendisine şu
nu hatırlatırım ki, bugünün vekilleri, bugünün 
idaresi hiçbir zaman İsmet Paşanın hizmetinde
ki, emrindeki vekiller değildir. Ve İsmet Paşa
nın... (Sağdan, şiddetli gürültüler).. Müsaade 
buyurun konuşayım. Meseleleri tetkik için üni
versite muhtariyetine müdahale şeklinde şurada 
burada birtakım iddialar söylenmektedir. Ben 
bunu İsmet Paşa gibi tecrübeli bir Devlet Reisi
ne yakıştıramadım. Mesnetsiz iddialara dayana
rak bir Hükümet programının tenkidini yapar
ken burada bunu da ifade etmekten kendilerini 
alamadılar. 

Ben ne yapmışım arz edeyim : Elimde bir ka
nun vardır. Hattâ bu kanunun son tarhli Hükü
metten dahi gelmiyen, mebus arkadaşlar m memle
ket ihtiyaç ve realitelerini, memleket demokrasisi
ni, memleketin siyasi inkişaflarını nazara alarak 
getirdikleri bir tadildir. Bu tadil Büyük Millet 
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Meclisinden geçmiştir, Hükümetin getirdiği bir 
teklif değildir. 

Şimdi arkadaşlar; önümde bir kanun var ve 
bu Üniversite Kanunu hükümleriyle mesuliyet ve 
vazife almış olan yeni bir mesuliyet ve yeni bir 
murakabe ve denetleme vazifesiyle mükellef bir 
vekil var. Elbetteki bu kanunun icapları, bu ka
nunun tatbikatı, bu kanunun mesuliyeti zaman 
zaman bu vekile sorulabilir. Şimdi size arz ede
yim : Bu mülâhaza ile ve bu endişe ile burada 
tamamen hüsnüniyete matuf olarak bu kanunun 
tatbikatı üzerinde vazifelerimi ifa ederken bu
rada, ne ismini açıklıyabileceğim, ne de hâdise
leri tafsile mezun bulunduğum iki hâdise vardır. 

Hâdisenin birisi arz ettiğim gibi, muhtelif se
bepleri yüzünden ele alman ve fakat kısa süren 
bir vekâlet emridir. Bir üniversite mensubunun 
terfii hakkında olup bilâhara refedilen, huku
kuna asla halel getirmiyen ve ref'inden sonra da
hi terfii ciheti samimiyetle kabul ve tatbik edi
len bir hâdise. Hâdisenin biri budur. (Sağdan, 
«ya diğerleri» sesleri) 

Arkadaşlar, hâdisenin ikincisi; yine bir üni
versite mensubunun bir yazısı sebebiyle, arz et
tiğim gibi, ayni mesuliyet, memleket endişesi, 
memleket menfaatleri bakımından vâki olmuştur. 
Bir içtihat ile üniversiteden bir mütalâa iste
mekten ibarettir. 

İşte arkadaşlar, koskoca üniversite camiası 
içinde, bir buçuk senelik bir hizmet devresi için
de yapılan ve «üniversite muhtariyeti, ilim muh
tariyeti zedeleniyor, üniversiteye söz hakkı tanı
nıyor» diye velvele koparmalara mesnedolan iş, 

• bu iki iştir, arkadaşlar. 
MEHMET KARTAL (Malatya) — Yalan 

söylüyorsun. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Müsaade buyurun arz edeyim. Sa
mimiyetle arz edeyim ki, arkadaşlar, üniversite
lerde bunun dışında, arz ettiğim gibi, kanunun 
verdiği bütün salâhiyetlere rağmen 25 hiz
met yılını doldurmuş, 30 hizmet yılını dol
durmuş, hattâ 65 yaşını , dahi doldurmuş tek 
profesör, tek üniversite mensubu tekaüde sevk 
edilmemiştir. Bir kısmında 70 yaşma kadar da
hi intizar olunmuştur. Üniversitelerin doçentliğe 
inha, profesörlüğe inha, ordünaryüs profesörlüğe 
inha şeklindeki tekliflerinin hiçbirisi reddedil
memiştir, hepsi is'af edilmiştir. (Soldan; bravo 
sesleri.) 
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Üniversite hocalarının terfileri, maaş derece

leri, bütün teklifleri Ünüversiteler Kanunu hü
kümleri dâhilinde olan, vesaiki ikmal edilen ter
fi ettirilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan redde
dilmiş, nehyedilmiş hiçbir şey yoktur. 

Üniversitelerin bütçelerine âzami itina göste
rilmiş, üniversite mensuplariyle daima temas 
edilmiş, görüşülmüş ve arzuları, ihtiyaçları âza
mi derecede yerine getirilmiştir. Üniversite men
suplarının memleket içi ve milletlerarası müna
sebetleri âzami seviyede teshil olunmuştur. Bü
tün bunlar karşısında üniversite muhtariyetini 
bu mahiyetlerini biraz evvel arz ettiğim iki se
bebi ileri sürerek ihlâl ettiğimi iddia etmek gü
nahtır. 

Arkadaşlar, bunu, kanunun tahmil ettiği me
suliyetle, kanunun ifade ettiği murakabe vazi
fesinin ilham ettiği endişelerle ve tamamen 
hüsnüniyetle vuku bulmuş bir hareket olarak 
telâkki etmek lâzımdır. Bunun dışında eğer bu 
bir hata olmuş ise hüsnüniyetle vâkidir, asla 
kasta makrun değildir, üniversite muhtariyeti
nin ihlâli katiyen düşünülmemiş ve düşünülmi-
yecektir. (Soldan, bravo sesleri) Binaenaleyh 
hakikat bu merkezde iken burada adımı bahis 
mevzuu ederek beni bu şekilde teşhir etmek is-
tiyen Sayın İsmet İnönü'nün iddiasında isabet 
ve hakkaniyet bulunup bulunmadığını evvelâ 
Allah'a »sonra da Büyük Türk Milletinin büyük 
mümessilleri olan Yüksek Meclise bırakıyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sual soraca
ğım, gitmeyin. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Buyurun. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Teşkilât em
rine alınmaya matuf kanunun encümene sevk 
edilen şekli üzerinde siz bugünkü şekle çevril
mesi hususunda bir teklifte bulundunuz mu? 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Bu, kanun mevzuudur. Kanunu Bü
yük Millet Meclisi yapar, siz bana icraat hak
kında sual sorabilirsiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bülent Nuri 
hakkında senatonun vermiş olduğu rapor ne ma
hiyette idi? 

Osman Okyar hakkında fakültenin... (Sol
dan gürültüler, sual soramazsın sesleri). 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — İsimden bahsetmeyin. Bu sorduğunuz 
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mesele hakkında sorulan bir yazı ile üniversite
nin mütalâası sorulmuştur. (Soldan, bravo ses
leri, şiddetli alkışlar). 

• (Riyaset makamına Reisvekili Fikri Apaydın 
geçti) 

REİS — Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALÎŞlROĞLU (Kırşehir) _ Muh

terem arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarının 
Dördüncü Hükümeti de Adnan Menderes tara
fından kuruldu. 1950 den bu yana icrayı Hükü
met eden Sayın Menderes'in kifayetsizliği ve mu-
vaffakıyetsizliği aşikâr bulunduğundan istifası 
daha doğrusu, istifaya zorlanması halk efkârın
da müspet karşılanmış, fakat kendisinin kabineyi 
tekrar kurmaya memur edilmesi ve grupundan 
güven almış olması beliren iyimser havayı sil
miş ve memleket sathında yeniden endişe yarat
mıştır. Çünkü iktidarı müddetince zihniyeti, ic
raatı ve istikameti gibi faaliyet ve hususiyetleri 
gayet iyi anlaşılmış bulunduğundan faaliyetle
rinin maddi ve mânevi cepheleri ile muhasebesi 
yapıldıkta kendisinin muvaffak olmuş bir dev
let adamı olmadığı, içinde bulunduğumuz iktisa
di ve siyasi buhranı giderecek kifayette bulun
madığı, fikirlerinde istikrara varamadığı, tena
kuslara düştüğü, vaitlerinde sebat etmediği ve 
demokrasiye inanmış bir insan olmaktan ziyade 
bunu cerh eden bir temayüle malik bulunduğu 
müşahede edilmiş ve bu minval üzere devam 
eden hareketleri sebebiyle bir Hükümet buhranı 
ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu sebeple tekrar 
Başvekil olarak vazifelendirilmesi isabetli görül
memiştir. Umumi politikasının tenkid edildiği ve 
kabinedeki suiistimallerin delilleri ile ortaya kon
duğu sırada arkadaşlarını istifaya zorlıyan Sa
yın Menderes'in yeni kabinesine istifa ettirdiği 
arkadaşlarının yarısını alması da ciddî ve umu
mi efkâra kıymet veren bir devlet adamının 
hattı hareketi olamaz. Zira akıl ve mantık mu
vaffak olmuş vekillere yol verilmesini tecviz et
mediği gibi muvaffak olmamış vekillerin tek
rar bu sıfatlarla tavzifini de mümkün görmezi 
işte kabinenin teşkili sırasında Adnan Mende
res'in düştüğü ve izahı gayrimümkün tenakuz 
budur, ikinci hata, hariciyede muvaffak olama
mış ve çok zaman Başvekili de müşkül duruma 
sokmuş bulunan Fuad Köprülü'nün tekrar o 
makama getirilmesidir. Bunun kuruculuk sıfatı
nın temin ettiği bir imtiyaz olduğu takdir buyu
rursunuz ki gözden kaçmamaktadır. 
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Devlet vekâletlerinin adedinin dörde çıkarıl

masını ve yeni bir vekâlet ihdasını lüzumsuz ve 
yeni bir israf kapısı olarak mütalâa etmekteyim. 

Anayasanın 49 ncu maddesine rağmen Baş
vekilin Millî Müdafaa Vekilliğini uhdesinde bı
rakmasını da bir vehme kapıldığına, korkulu an
lar geçirdiğine delil telâkki edilmektedir. Biz 
kendisine haber verelim, Türkiyemizde ne bir 
suikast, ne de bir darbei hükümet olur. Böyle 
menfur bir hareketi irtikâbedeeek tek şahsın 
çıkacağım zannetmemekteyiz. Onun için Sayın 
Menderes korkmasın. Millî Müdafaa ve Dahili
ye vekâletlerine yakınlarını değil ehil olanları 
getirsin. Ayrıca vaktiyle siyasi bir dâvada ikti
dar nam ve hesabına gayret sarf etmiş, hukuku 
politikaya feda etmiş bir zatın kabineye alınmış 
olmasını da bu itiyadın devamı mânasına alı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu mâruzâtımla kabi
nenin teşkilini ve terekküp tarzını tasvibetmedi-
ğimi ifade etmiş bulunuyorum. Şimdi program 
üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim; mâruzâtta 
bulunurken programdaki sırayı takibedeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Menderes beş bu
çuk senede birbirinin devamı olan dört Hüküme
tin reisi olarak bazan birbirinin devamı, bazan 
birbirini cerh eden, çok zaman geçmişi kötüliyen 
ve her zaman bol vaitleri ihtiva eden dört prog
ramla Türk milletinin ve Yüksek Meclisin karşı
sına çıkmıştır. Bu programların muhtevasını ve 
beş buçuk senenin verimsiz hattâ kısır ve tena
kuslarla dolu icraatını hulâsa olarak gözden ge
çirecek olursak Adnan Beyi ve arkadaşlarını da
ha iyi tanımış oluruz. 

Muhterem Başvekil, birinci Hükümetinin 
programında «Biz bir partinin birbirini takibe-
den hükümetlerinden değiliz» demek suretiyle 
hükümetlerin yekdiğerinin devamı olmasını 
tenkid ettiği halde bugün kendime sabık Baş
vekil dedirtmem, diyecek kadar ileri gitmekte 
ve bu mevkide kalabilmek için Anayasa hüküm 
ve teamüllerini çiğnemekte, arkadaşlarını feda 
ettikten sonra tek başına grupunun atıfet ve 
merhametine sığınmayı siyasi ahlâka uygun gör
mektedir. 

Kurduğu hükümetlerinin programlarının 
yekdiğerinin devamı olduğunu, yeni bir prog
rama lüzum olmadığını beyan ettikten sonra Hü
kümet programının parti programiyle tetabuk 
ettiğini, hükümetlerinin siyasi noktai nazarları-
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nın partinin ana görüş ve prensiplerinde mül
hem olduğunu da ileri sürmektedir. Bu hususta 
da Sayın Menderes'le hemfikir değiliz. Çünkü 
Hükümet değişikliğinde Hükümetin yeni bir hat
tı hareket ve yeni bir siyasi noktai nazar ile 
Meclisin huzuruna çıkması Anayasanın 44 ncü 
maddesinin emri icabıdır. Zira aslolan Hükü
met reisinin değişip değişmemesi değil Hüküme
tin yeniden teşkilidir. 

Hükümet programının parti programından 
mülhem olması doğru ise de bunun bir plân ve 
düzene bağlanması, ehemmininin mühimmine 
tercihi suretiyle sıraya konması da iktiza eder. 
Aksi halde Hükümet icraatında bir başıboşluk 
ve istikrarsızlık görülür. Bugüne kadar Adnan 
Menderes hükümetlerinin icraatında görülen de 
bundan başka bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar, programı, muhtevası 
ve Hükümetiyle tearuz halinde bulunduğum me
seleleri itibariyle iki kısımda mütalâa edeceğim. 
Birinci kısımda zirai, iktisadi, ticari hayatımız
daki aksaklıkları kısaca, ikinci kısımda da re
jim meselemizi ele alacağım; 

1. Sayın Başvekil, 1950 deki programda be
yan ettiği zirai ve iktisadi politikayı aynen mu
hafaza ettiğini ifade ediyorlar, halbuki biz bu 
politikanın terkedilmesini veya hiç olmazsa re
vizyona tâbi tutulmasını beklerdik. Filhakika 
bugünkü sıkıntılar bu politikadan doğmuştur. 
Bir tarafta köylü borca müstağrak, diğer tarafta 
en zaruri ihtiyaç maddelerini teminden âciz du
rumdadır. Hayat pahalılığının süratle artışı 
karşısında buğday fiyatları âdeta dondurulmuş 
durumdadır. Nazari olarak yapılan bir iki ku
ruşluk zam da türlü sebeplerle köylünün eline 
geçememektedir. Bu durum karşısında kredi im
kânlarının artırılması yerinde olmakla beraber 
kuraklık sebebiyle teraküm etmiş borçların tak
site bağlanması zarureti aşikâr bulunmaktadır. 

Toprak tevzi işlerinde hâkim olan politik 
hislerin terki icabeder. 

İthal edilen traktörlerin çeşitli olması, kali
telerinin tetkika tâbi tutulmaması, lâstik ve 
yedek parça yokluğu gibi sebeplerle memleket 
bir traktör mezarlığı haline gelmiştir. Bu ha
lin de en kısa zamanda giderilmesi lâzımgelir. 

İktisadi cihazlanmamız ve iktisaden gelişe
bilmemiz hakkındaki vaitler ise iflâs etmiş bir 
politikanın tekrarından başka bir şey değildir. 
Bugün iktisaden ne kadar mahvolduğumuz ve 
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nasıl perişan bir duruma düştüğümüz yaşanan i 
bir vakıadır. 

Dış tediye vasıtalarımızın tükendiği, vâdesi 
gelmiş borçlarımızın ödenemediği, devlet borç
larının 2,5 milyarı aştığı ve halen zaruri ihti
yaç maddelerinden sıkıntı çektiğimiz bugünler
de Hükümet Reisinin - hâlâ, yatırımları genişle
teceğiz, sıkıntısı çekilen maddeleri de geniş tah
sislerle temin edeceğiz, demesini ciddî bir taah
hüt olarak kabul etmemekteyim. 

İhtikâr ve karaborsanın da şiddetli müeyyi
delerle ve hususi mahkemeler teşkili suretiyle 
önleneceğini zannetmemekteyim. Bunda muvaf
fakiyetin tek yolu hüsnüniyettir. Bugüne ka-
darki icraatta göremediğimiz de maalesef bu tar
zı harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda hulâsa 
olarak diyeceğim ki, Adnan Menderes hükümet
leri ziraatte, ticarette, iktisadi ve sosyal mese
lelerde muvaffak olamamıştır. Çünkü hayat 
pahalılığı giderilememiş, dış ticarette istikrar 
sağlanamamış, tekel maddelerinin fiyatlarında 
indirme vadedildiği halde ayarlama namı al
tında yeni zamlar yapılmış, grev ve orman dâ
vaları tahakkuk ettirilmemiş, paranın kıymeti 
korunamamış ve enflâsyon durdurulamamıştır. 

2. Rejim meselesi : 
Muhterem arkadaşlar; rejim meselesi bir is

tikrar meselesidir. Sayın Başvekilin ikinci Hü
kümet programında ifade ettikleri gibi vatan
daşın hürriyet ve masuniyetlerin nimetlerinden 
faydalanabilmeleri müstakar bir devlet hayatı
nın temin edilmiş olmasına bağlıdır. Haricî iti
barımız da bu istikrarı takibeder. Fakat maal
esef henüz bu istikrara kavuşmuş değiliz. Sı
kıntılarımızın membaı bu <bulıra.ndır. idarede, 
hukukta, iktisatta ve siyasetteki' boeallaıma<mız 
rejimimizin teminatsız oluşumdandır. Hattâ 
Adnan Menderes'in Hükümet Reisi olarak mu
vaffak olamayışının sebepleri arasında rejim 
buhranı da bulunmaktadır. Çünkü aziz arkadaş
larım rejimimiz istikrar bulsaydı, teminat mü
esseselerimiz kurulup işleseydi, başka bir ifade 
ile hukuk devletinin teşkili cihetine gidilseydi 
bu nizam, her hak ve salâhiyet karşılığında bir 
vecibe ve mesuliyet tahmil edecek ve Başvekil 
Adnan Menderes de bu vecibelerin ifası mecbu
riyetini ve ifa edilmemesi halinde de mesuliyeti
ni idrak edecek ve hattı hareketini de ona göre 
ayarlıyacak idi. Halbuki bugün elinde bulundur-
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duğu salâhiyetlere rağmen mutlak bir sorumsuz
luk içinde bulunduğu cihetledir ki icraatı, his ve 
heyecanları istikametinde ilerlemiş ve bu yüzden 
de muvaffakiyetsi'zliğe uğramıştır. 

Muhterem arkadaşlar, rejim mevzuunda Ad
nan Menderes'in zaman zaman tezada düştüğü
nü, D. P. nin kurucusu, Genel Başkanı 
ve memleketin Başvekili olarak ayağı yer 
ettikten ve kuvvet kazandıktan sonra de
mokratik nizama alenen cephe aldığını 
görüyoruz. Birinci Hükümet programında 
Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine ve 
millet iradesine dayanan istikrarlı bîr Devlet ni
zamını teminat altında bulunduracak esaslı ta
dillerden, antidemokratik kanunların, itiyat ve 
telâkkilerimizin bu tadillere intibakından, mah
kemelerin istiklâlinden, hâkim teminatından, ida
renin iktidar değişmesinden ve tesirlerinden ma
sun ve yalnız kanun emrinde ve milletin hizme
tinde bulundurulmasından bahseden sayın Men
deres, sonraki Hükümet programlarında bu mef
humlara yer vermemiş, bilâkis başka istikametler
de fikirler ileri sürmüştür. 

REİS — Üç dakikanız kaldı. 
I OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Üçüncü 

Hükümet programının müzakeresi sırasında bu 
meseleler ileri sürüldüğü zaman «birinci progra
mımızda Anayasa tadiline yer vermiş isek de 
hata etmişiz çünkü bu, bîr" Hükümet programı 
meselesi değil, bir Meclis faaliyeti meselesidir 
demiştir. Muhterem arkadaşlar, aynı Hükümet 
Reisine soruyorum acaba şimdi niçin Anayasa 
değişikliğine programında yer vermiştir? Ceva
bını kendileri veremez, çünkü hangi fikrinde ka
rar kılacağını henüz kendisi de bilememektedir. 

Sonra bilmek isteriz, Anayasanın tadilinden 
neyi kasdediyorlar, yeni Anayasanın fikir nüve
si ne olacaktır; hangi müesseselere yer verilecek
tir, bu müesseseler vatandaş hak ve hürriyetleri
nin teminatı mı olacak, yoksa teşriî organın iste
nilen istikamete şevkini temine mi matuf buluna
caktır? Meselâ kulağımıza geliyor, Reisicumhura 
parlâmentoyu fesih salâhiyeti verilmesi fikri mü
dafaa edilecekmiş?. (Soldan, gürültüler) (Değil 
sesleri) Eğer doğru ise bu, mebusluktan ıskatın, 
hem de toptan ıskatın yeni bir çığırı olacaktır. 

i Hükümet, bu tadil hakkındaki görüşünü 
açıkça ifade etmelidir. Şayet bu hususta henüz 
bir görüşe varamamış ise bunu da itiraf etmeli
dir. 
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Hâkim teminatına gelince, yukarda da işa

ret ettiğim gibi Adnan Menderes iktidarının ilk 
günlerinde bu fikre taraftar görünmüş fakat 
Üçüncü Hükümet programında bu teminatı red
detmiş ve hâkimin teminatı mevzuatta değil, vic-
danındadır, demiştir. Sayın Başvekile sormak ye
rinde olur; vicdani teminatı hukuki teminat ile 
tahkim ve takviye etmenin ne mahzurları vardır? 
Elbette ki mahzurları olamaz, ancak bir tek mah
zuru olabilir. O da o zaman Sayın Menderes vic
danları baskı altına alamaz ve muhalefet liderle
rini istediği zaman yere seremez. Başvekil bu ka
darla da kalmamış Emeklilik Kanunu ile bu te
minatı daha da daraltmış ve Meclis kürsüsünde 
mahkeme kararlarını tenkid, hâkimlerimizi de it
hama kalkışmıştır. Hattâ kilit mevkilerindeki hâ
kimlerimizin. demokratik anlayışlarının za'fına 
da işaret etmiştir. 

Bu programında ise hâkim teminatından tek 
kelime ile dahi bahsetmemiştir. Hâkim tekaüdi-
yesinin 30 seneye eıkarılmasiyle teminatın sağla
nacağı ileri sürülüyorsa bu görüş hatalıdır. Çün
kü hâkim teminatı bir bütündür. Onun tâyini, 
terfii, nakli, azli, tekaüdiyesi, tecziyesi, tahsi
satı ve kararlarının siyasi otoritenin ve her tür
lü tecavüz ve müdahaleden masun bulundurul
ması teminatını teşkil eder. 

Pragramda idare cihazının süratle işler hale 
getirilmesinden de bahsedilmektedir. Birinci ve 
İkinci Hükümet programında idarenin demok-
ratlaştırılması ifade edildiği halde Üçüncü ve 
Dördüncü Hükümet programlarında bundan da 
bahis yoktur. İdarenin daha çabuk işler hale ge: 

tirilmesinden kasıt, iktidarın propagandasını 
yapmak, partizanlığı idari hizmetlere kadar sok
mak ve kendilerine verilen imkânları seçimlerde 
millî iradeye karşı kullanmak ise bu hizmet bu
gün eksiksiz ve kusursuz olarak ifa edilmektedir. 
Daha birkaç gün evvel cereyan eden belediye se
çimlerinde bu tarzı faaliyetin tezahürlerine şahit 
olduk. 

REİS --- Ali. Bey müddetiniz tamam olmuş
tur. 

OSMAN ALİŞİROĞLr (Devamla) — Yarım 
sayfa kaldı. Müsaade edin de bitireyim. 

REİS — Size demin üç. dakikanız kaldığını 
söyledim. Nizamname sarihtir. Her mebusun ni
zamname hükümlerini bilmesi gayet tabiîdir. Ya
zınızı bu müddete göre ayarlamalıydınız. 
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OSMAN ALÎŞİROĞLU (Devamla) — O hal

de şifahen konuşacağım. 
REİS — Bu iş pazarlık mevzuu değildir. 
Buyurun Kenan Akmanlar. 
KENAN AKMANLAR (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Başvekilimizin çok gü
zel izahından sonra burada konuşmak - bilhassa 
muvafakate mensup bir milletvekili için - ha
kikaten müşkül olduğunu biliyorum. Bununla 
beraber konuşmamı yarıdan fazla taksir ederek 
yalnız bir mevzua temas etmeme müsaadenizi ri
ca edeceğim. Gayet kısa keseceğim, bundan emin 
olabilirsiniz. 

Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar : 
İsmet Paşa Hazretlerinin buradaki ifadele

rinden anladığıma göre; bizim ne malî ne de ik
tisadi politikamızı anlamamaktadırlar. Üzerin -
ne eğilip kaldıkları artık çoktan beri terk edil
miş klâsik nazariyelerden aldıkları ilhamlarla 
yazan, konuşan bu zatın memleketimize gelip bi
zi Park Otelden veya Hiltondan temaşa eden ya
bancı mütahassıslar kadar içtimai ve iktisadi 
bünyemizi bilmemekte olduklarını söylemekte 
hata olmaz. Bir enflâsyondur, tutturmuşlardır. 
Emisyon miktarına bakarak enflâsyon vardır, 
demenin kolaylığı içindedirler. Beri tarafta mil
lî istihsalin, millî gelirin kredi ve mevduat ha
cimlerinin iç ve dış ticaretin nereden nereye gel
diği zahmet edilip tetkik olunmuyor. 

Beş seneden beri Bütçe Komisyonunda Mali
ye ve İktisat vekâletlerinin raportörlüğünü ya
pan bir arkadaşınızım. Beş bütçe içinde bu ve
kâletlerin takibettikleri politikalara ait yazdı
ğım raporlar Meclis, Umumi Heyetine arz olun
muş ve bütçe kanunu müzakerelerinin zabıtla
rına geçmiştir. 

Bugün paranın iktisadi hayattaki rolüne ve 
faiz ve ücretler üzerindeki tesirlerine dair ya
pılan araştırmalar bütün klâsik ananeleri teme
linden sarsacak bir neticeye varmış bulunuyor. 
İktisadi buhranların kifayetli olan bir seviyede 
tekarrür ettirilecek olan bir nevi murakabeli 
enflâsyon usulü ile sona erdirileceği ise ispat 
dahi edilmiş bir hakikattir. Bu hakakati 1955 
Maliye Vekâleti Bütçe raporunda şöyle kaydet
miştim : 

«İşte arkadaşlarım, hükümetin Türk milleti
ni refaha kavuşturacak tesislere devam oluna
cağı hakkındaki beyanatın ve bu beyanatın isti-
na<(ettiği malî ve iktisadi politikaya devam olu-
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nacağı hakkındaki teminatını bu bakımdan ye
rinde bulmamak mümkün değildir.». 

Arkadaşlarım; bugün içinde yaşanılan şart
ların ağır olduğunu kabul etmek lâzımdır. Va
tanımız baştan başa teçhiz edilmektedir. İstih
sale matuf olan bu yatırımların birer işletme ha
line inkılâbedeeeği günlere intizaren birtakım 
tedbirlerin alınması lâzım gelmektedir. Piyasada 
en çok darlığı çekilen bâzı istihlâk maddelerini 
tedarik ve tevzi etmekten daha çok haksız fi
yat tereffülerine meydan vermemek kolay bir iş 
olmıyacaktır kanaatindeyim. 

Fiyat murakabesi ve tevzi sistemi, İkinci Ci
han Harbi içinde tecrübe edilmiştir. Bugün dahi 
mer'i olan müeyyidelerle bu işlerin yürütülemi-
yeceğini bilmek lâzımdır. Hele İkinci Cihan 
Harbinde tatbikat yapmış teşkilât ve elemanlar
la bu işlerin aksamadan yürütülebilmesi asla 
mümkün değildir. Halbuki bu mevzularda hü
kümetimizin muvaffak olması, millî menfaatle
rimiz bakımından mutlaka lâzımdır arkadaşlar. 
Onun içindir ki, hükümetin alacağı tedbirlerin 
isabetini temin hususunda büyük bir titizlik is
temekte kendimizi haklı buluyoruz. Bilhassa İk
tisat ve Ticaret Vekâleti bugünün icaplarına gö
re yeniden teşkilatlandırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirme
den şu ispat hakkına temas etmeme müsaade
lerinizi rica ederim. (Soldan, Vazgeç sesleri) 
Ben hukukçu değilim. Fakat araştırdım, hukuk
çulara sordum, ispat hakkı diye bana dünya hu
kuk literatüründe bir tâbir olmadığını söyledi
ler. Yalnız «tahallüs beyyinesi» diye tercüme 
edebileceğimiz «Le preuve de libertoir» tâbiri
nin mevcut olduğunu bildirdiler. Bu tehallüs 
beyyinesi, şahsa, şeref ve namuslara isnat ve if
tira yok... Bunlar doğrudan doğruya memnu. 
Yalnız âmme hizmetlerine taallûk eden hususlar
da tehallüs beyyinesi' var. Yani bir gazeteci âm
me hizmetlerinden ötürü isnatta bulundu mu 
hâkim ona bir külfet tahmil ediyor. İddia ve is
nadını ispata davet ediyor. 

Arkadaşlar, vakit geçmiştir. Müsaade eder
seniz sözlerimi burada bitiriyorum. 

REİS — Hikmet Bayur. 
(Kifayet takrirleri var, Reis Bey, reye ko

yunuz, sesleri). 
REİS — Peki efendim muttali olduk koya

cağız. Buyurun Hikmet Bayur.. 
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i HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar, önce ekonomik durum üzerinde duraca
ğım. Çünkü buhran oradan çıktı. 

Hakikaten son beş yıl içinde yurdumuzda 
büyük işler görülmüştür. Ancak tatbik edilen 
usulleri yenilemezsek bir tıkanıklık olacaktır, 
nitekim olmaya başlamıştır. Bunun üzerinde 
durmak lâzımdır. Programda bâzı yenilikler 
vardır. Fakat bunlar köksel değildir. Ve hâsıl 
olmıya başlıyan tıkanıklığı giderecek durumda 
değildir. 

20 nci 100 yıla ayak uydurmak için yatırım
ları kısmak değil, çoğaltmak lâzımdır. (Soldan, 
bravo sesleri) çoğaltmak için de yeni yeni usul
lere başvurmak lâzımıdır.. 

Başbakan geçmişe ait birçok şeyler hatırlat
tı. Bunları birer birer ele alalım. Başbakan ye
rinde olarak zirai kalkınmadan bahsetti. Bü 
büyük bir gerçektir, ama bugünkü durum ne
dir? Zirai kalkınmanın temelleri arasında buğ
day fiyatının yükseltilmesi gelir. Böylelikle 
köylümüzün en büyük kısmının daha müreffeh 
bir hayata kavuşturulması işi sağlanılmıştır. 
Ama bugün şehir malı olan kumaş, ayakkabı ve 
saire o kadar yükselmiştir ki, köylünün temin 
ettiği kazanç zarara münkalibolmuştur. (İşi
temiyoruz sesleri). 

REİS — İşitilmediği söyleniyor, biraz daha 
mikrofona yaklaşınız. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Şimdi bu
na rağmen köylü içinde ihracat malı yetiştiren 
müstahsili ele alalım. İhracatçı olarak çalışan 
müstahsil malını dış piyasaya dolar üzerinden 
satar. Ama kendisine parası resmî fiyat üzerin
den ve Türk parası olarak ödenir. Ama müstah
sil ne alırsa doların resmî fiyatından alamaza 
Çünkü memlekette her şey pahalılaşmıştır. Do-
layısiyle ihracat için çalışan müstahsil pamuk
çu diyelim; üzümcü diyelim, tütüncü diyelim, 
yağlı tohumcu diyelim, bütün bunlar aldıkları 
malları yüksek fiyatla alırlar, fakat mahsulle
rini sattıkları zaman cihan piyasasına dolar fi
yatına satarlarsa da kendilerine verilen Türk 
parası resmî kur üzerindendir. Binaenaleyh 280 
den malı satar dolar 8 - 10 lira imiş gibi içerde 
malı, yedek parçayı, ilâcı ve saireyi alır. Bun
ların çaresi bulunmadıkça eskiden yaptığımız 
kalkınma üzerinde ısrar etmek, bunu ileri sür
mek yanlıştır, siyasada minnet beklemenin mâ
nası yoktur. Halk o zaman müteşekkir kalmış-
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ti, Demokrat Partiye bize iyilik ettiniz, diyor
du. Bu sefer zararını görünce kızıyor. Bu böyle 
devam edecek olursa sonu ne olacak bilinmez. 

Hükümete dostluk, keyfiyeti ihtar etmektir, 
çarelerini aramasını söylemektir. 

Müstakar fiyattan bahsetmiştir, bir zaman 
doğru idi, fakat bugün müstakar fiyat var de
nebilir mi? Bunun çareleri bulunmalıdır. 

Başbakan özel teşebbüsten bahsetti, özel te
şebbüsü Demokrat Parti teşvik etmişti, onu ile
ri götürmüştü, ama son bir iki yılda özel teşeb
büs felce uğramak yolundadır. Niçin? Çünkü 
hiç kimse yeni fabrika açmak için para toplamı
yor, imkân bulamıyor vesaire. Neden bulamıyor? 
Ne vakit transfer yapılacak? Mal gelecek mi, 
gelmiyecek mi? Bilmiyor. Bu muamma halinde 
şirket kuracaksınız, para yatıracaksınız, ondan 
sonra transfer için müracaat edeceksiniz. Bu 
nasıl olacak, kimse bilmiyor. Binaenaleyh, özel 
teşebbüs felce doğru gidiyor. 

Sonra, fabrika açacaksınız, hammadde bula
bilecek misiniz, bulamıyacak mısınız? Yedek 
parça bulabilecek misiniz, bulamıyacak mısınız? 
Ne oluyor o vakit sermaye? Vurguna gidiyor, 
-ıbir misalini ileride arz edeceğim- yahut arsaya 
tgidiyor. Ne yapalım diyor, adam. Fabrika ku
rayım mı, kurmıyayım mı? İşletemem diyor, ar
sa alırım, altın alırım, diyor, ve saire. Dolayısiy-
l'e ekonomik şartlar gitgide zararlı biçimde işle
meye başlamıştır. 

Başbakan yine sermaye terakümünden, istih
salin artmasından bahsettiler. Son haftaların 
bir olayını anlatayım: Bu yaz pamuk müstah-
Bilı, Ege'de 320-330 kuruştan çekirdeksiz pamu
ğunu sattı. Hemen bütün pamuk mahsulü tüc
car eline geçince ve artık müstahsilin elinde he
men hiç kalmayınca, bundan bir, iki hafta ev
vel, pamuğun kilosu 380-390 kuruşa çıkmıştır. 
Yani tüccar elinde toplandımı derhal fiyatı fır
latıyorlar. 

Şimdi düşünün, sermayesi olan bir adam ni
çin gitsin tarlada çalışsın, istihsal etsin, yetiş
tirsin, 300 bin liraya pamuk alır, bir ayda 60 bin 
lira kazanır. Bundan sonra aynı sermayeyi tü
tüne bağlar, bir, iki hafta içinde 50-100 bin li
ra kazanır ve saire. Binaenaleyh bu sözlerimle 
şunu söytemek istiyorum, bugünkü şartlara gö
re sermayenin istihsale akmasını beklemek yan
lıştır. 
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Yine Başbakan yatırımların millî gelirimizle 

mütenasibolması üzerinde durdular. 
Arkadaşlar, bunun böyle olması için bâzı 

kısıntılar olması lâzımdır. Bu kısıntı idari mas
raflardan mı yapılacaktır, ordudan mı, yatırım
dan mı yapılaeaktır ? Şimdi ileri sürülen söz
lere bakıyorum, memlekette, burada, hattâ ikti
dar partili arkadaşlarım arasında, yatırımlar 
bize ağır geliyor, bundan kısmak lâzımdır di
yenler çoktur. Muhalefet de tamamiyle bunları 
söylüyor. 

özel olarak. Başbakanın dediği gibi muazzam 
sonuçlar alındı. Ama doğrusu istenirse tıkanık
lığa doğru da gidildi. Bu hal bâzı eksik tedbir
lerden ve daha çok da tedbirleri zamanın gidi
şine göre değiştirmemekten hâsıl oluyor. Hal
buki böyle eksik tedbirlerle davranıldımıydı doğ
ru yolda gidildiği halde o yoldan vazgeçmek 
mecburiyeti hâsıl olabilir. Bu ise bir felâkettir. 

Keza Başbakan hamle yaparken sıkıntı çek
mek zaruretinden bahsetti. Bu genel olarak doğ
rudur. Ama bugün çekilen yaTnız sıkıntı değil
dir. Yani, yaşayış sıkıntısı değildir, özel teşeb
büs kırılıyor, dolayısiyle yeni hamleler yalnız 
Devlet müesseselerine münhasır kalıyor. Hal
buki biriken servetler istihsale yönelse muazzam 
işler görülebilir. Bu olmuyor. Binaenaleyh sı
kıntı istihsal üzerinde müessirdir. Yalnız yaşa
yış üzerinde değildir. Demin dediğim gibi, bi
riken sermaye vurguna, arsaya, altına akıyor. 
Şunu da söyliyeyim ki, sıkıntının bir kısım ya
tırımdan doğuyor, öbür kısmı ise vurgundan 
doğuyor. Bunu görmek için ekonomik hamlelerin 
parasının nerelerden geldiği göz önüne getirme
liyiz. Bu ekonomik hamlelerin parası evvelâ ver
gilerden çıkıyor, yani Devlet bütçesinden, şu 
bütçeden, bu bütçeden. İkincisi paranın değeri
nin düşmesi ile tasarruf yapanlardan çıkıyor. 
Para biriktirenin parasının bir kısmı elinden 
âdeta alınıyor ve memleket kalkınması için har
canıyor. Ancak genel menfaate ait bir iş için 
bir zümreyi zarara sokmak haksızlıktır. 

Ekonomik hamle için harcanan paranın bir 
üçüncü kısmı da ihracat malı yetiştiren müstah-
sıldan çıkıyar. O, malını satıyor doları 280 den 
alıyor. Fakat o aldığı malları dolar 8 - 1 0 lira
dan imiş gibi satın alıyor. Bu üç ekonomik se
bepten birincisi tabiîdir. İkincisi ile üçüncüsünün 
elden geldiği kadar önlenmesi şarttır. Eğer ham
lelerin devam etmesi isteniyorsa 

318 — 



î : 15 16.12 
Demin paranın değeri düşüyor dedim. 
Paranın değeri hem mala nispeten, hattâ 

Hükümetin imal ettiği mala nispeten düşüyor, 
hem altma göre düşüyor, hem de umumiyetle 
düşüyor, dövizlere göre düşüyor. Haydi bunlar 
kaçak diyelim. Fakat hep düşüyor. Bu düşüşten 
kimler istifade ediyor. Hükümette dediğim gibi 
istifade ediyor fakat daha fazla vurguncular 
faydalanıyor. Keza ihracat mahsullerinden hâsıl 
olan paranın bir kısmı yalnız müstahsıla verili
yor, başka kısmım da Hükümet yatırımlara har
cıyor. Fakat müstahsıldan kesilen bir paradan 
en çok faydalanan ithalât tüccarıdır. O Hükü
metten doları 280 den alıyor getirttiği malı bize 
pahalı intikal ettiriyor. Hepiniz bilirsiniz, pek 
az ithalât tüccarı vardır ki doları 2'80 den almış 
gibi mal satar. Üç yıl evvel satılan mal bin lira 
ise bugün üç bin lirayadır. Binaenaleyh ihracat 
malı yetiştiren müstahsıldan alman para ihti-
kârcıya verilmektedir. 

Ekonomik gelişmeyi ve hattâ yaşayışı kısa
cak şeyler üzerinde görünüyor. Fabrikaların ham 
maddesi, yedek parça, nal, mıh gibi şeyler yok.. 
Bu sıkıntı her türlü geçim eşyasında da görü
lüyor. 

Bir iki nokta daha var ki,-bunlar üzerinde 
durmak lâzımdır, ilâç sıkıntısı, yokluğu mev
cuttur. Kimsenin üzerinde durmadığı bir sıkın
tı daha var. Kitap. Dünyanın her hangi bir 
yerindeki ilmî bir hareketi, son neşriyatı taki-
betmek güç, hattâ imkânsız olmuştur. Ben gidi
yorum, bir kitapçıya elli lira para veriyorum, 
bana şu kitabı getirtin diyorum, getirtemiyor. 
Benim imkânlarım vardır belki Maliye Vekiline 
giderim elli liralık döviz temin ederim, kitabı 
getirtebilirim, fakat bu herkesin yapacağı ve 
herkes için mümkün olacak bir kefiyet değildi ,\ 
Halbuki ' kitap esastır. Medeniyetin gidişine 
ayak uydurabilmek için kitap lâzımdır. Bilir
siniz ki, Osmanlı Devleti sıkı bir taassup yü
zünden birkaç yüz yıl memlekete Avrupadan 
kitap sokmadı, medeniyetin gidişini takibede-
medik. Bir padişah zamanında onun vehmi yü
zünden de takibedilmemiştir, çünkü kitap so
kulmamıştır. Şimdi döviz sıkıntısı yüzünden 
sokulamıyor. Bu acı bir şeydir. 

Başvekilin ordu hakkındaki sözlerine geli
yorum, isterseniz aynen okuyayım: 

«Memnuniyetle beyan edelim ki, memleketi
mizin içtimai ve iktisadi istikbalini inşaya mas-
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ruf olarak bugüne kadar ele aİmmış bütün ya
tırımlarımızın aksamadan tamamlanması temi
nat altındadır. Böylece hem milletçe nispî bir 
refah seviyesine bir an evvel ulaşmamız, hem 
de mevcudiyetimizi muhafaza ve dâhil bulundu
ğumuz müdafaa camiasına karşı da taahhütle
rimizi yerine getirmeyi mümkün kılacak mo
dern bir orduya kendi imkân ve kaynaklarımıza 
dayanarak sahibolabilmek gibi milletçe en bü
yük bir bahtiyarlık teşkil edecek mukaddes bir 
gayeyi elde etmemiz tahakkuk yolunda bulu
nuyoruz.» 

Programın ekonomik parçası yerindedir, bü
yük hamleler yapıyoruz. Ama orduya ait kısmı 
yersiz bir iddiadır. 

Modern ordu neye dayanır? Her şeyden 
önce ağır sanayie dayanır. Bugünkü yatırımla
rın hiç birisi ağır sanayii geliştirecek esaslı bir 
hamle yaptıracak özde değildir. 

Bâzı istisnalar var; onları da söyliyeceğim.. 
Ağır sanayi demire, kömüre, enerjiye dayanır. 
Demirde, kömürde hamle yoktur. Enerjide var- , 
dır. Demir ve kömürde hamle olmadıkça ener
ji boşa işliyeeektir. Bugünkü yatırımların so
nuçlarının alınması, bize her bakımdan kendi 
kaynaklarımıza dayanan modern bir orduyu 
yaşatma imkânını vermiyecektir. ileride bunu 
yapabiliriz. Fakat bugünden bu şekilde beyan
da bulunmak doğru değildir. 

Sonra; yatırımların fazla olduğuna dair pro
paganda memlekette işitiliyor ve yer tutuyor. 
Buna da göz yumamayız. Esasen ağır sanayi ol
madıkça sanayileşiyoruz tâbirini kullanmak da
hi caiz değildir. Şeker, çimento, şu, bu yalnız
ca sömürge ekonomisi durumundan kurtulma 
hamleleridir. Yurda lâzım olan asıl sanayi ağır 
sanayidir, her şeyin temeli odur ve büyük ser
vet getiren ve kazanç getiren de o dur. Şimdi 
orduyu böylece ele alınca şu müşahedede bulun
maktan kendimi alamıyacağım bizim ordumuz 
Fransa'nın Beyaz Ordusundan daha kalabalık
tır. Almanya'nın tasavvur edilen ordusundan 
daha kalabalıktır. Fransa'nın beyaz nüfusu bi
zimkinin iki misline yakındır. Almanya'nın ki 
bizimkinin iki mislinden fazladır. Bunların ser
vetleri bizimki ile ölçülmiyecek kadar büyük
tür. 20 - 30 mislinden fazladır. Şimdi bir örnek 
alalım; çelik istihsalimiz 10 bin ton civarında
dır. Fransa'nın 10 milyon tondur. Bin mislidir. 
Almanya'nınki bundan da fazladır. Bizim btk 
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seneki kömür istihsalimiz, ben pek iyi bilmiyo
rum ama, 4 - 5 milyon tondur. Almanya'nın 
200 milyondur. Elli mislidir. Dolayısiyle bugün
kü vaziyette bâzı şeyler düşünmek lâzım. Son
ra askerî bütçe nispeti de çok bir şey ifade et
mez. Denilebilir ki, falanca devletin askerî büt
çe nispeti bizimkinden yüksektir. Bu belki ola
bilir ama onlar çok zengin devlettir mjaldan ve
rir biz candan veriyoruz. Sonra öyle devletler 
vardır ki, onlarda devlet yatırımı yok gibidir; 

Biz 300 milyon kredi istediğimiz zaman bu
na karşı dışarıdan bir sürü tenkid ve bir mik
tar da tersleme ile karşılaştık. Ama bu tenkidi 
yapanlar arasında, ayağınızı yorganınıza göre 
uzatınız dedikleri vakit bunu orduya da teşmil 
etmiyorlar. Bu hayret edilecek bir şeydir. Ame
rikalı mütahassıslar şu sanayii kurmayın, bu
nu yapmayın fazla masraf ediyorsunuz diyor
lar ama demiyor ki, Almanya'dan, Fransa'dan 
fazla ordu besliyorsunuz bu nenize gerek. Bu
nu söyliyene ben raslamadım Hükümet rasla-
mış ise bize bildirir, elbette. Esasen ordumuz ken
di kaynaklarımıza dayanmadığı içindir ki, Millet
lerarası toplantılarda, dünyanın genel siyasetini 
tesbit eden toplantılarda, Bağdat Paktı müstes
na bizim sözümüz duyulmamaktadır. Biz bu or
duyu kendi kaynaklarımızla ayakta tutabilecek 
büyük devletlerden biri oluruz. Yakın bir âtide 
bunu da ayakta tutacak durumda olamıyacağız. 
Halbuki biz ne hizmetler görüyoruz! Medeniyet 
ve hürriyet dünyası lehinde komünizme Akdeniz 
yolunu kapıyoruz. Yani komünizmin Afrika'ya 
doğrudan doğruya nüfuz etmesini önlüyoruz. Biz 
komünizme Süveyş yolunu kapıyoruz, biz komü
nizme Arap memleketlerindeki petrol yollarını ka
pıyoruz. Bu petrollerin maddi değeri kaç 300 
milyon, kaç 300 milyar, kaç 300 tirilyonu bul
maktadır. Eğer bu Arap petrolleri komünist 
dünyasının eline geçerse bugünkü denklik bozu
labilir. Çünkü komünist dünyasını en çok düşün
düren, hareketlerini durduran akar yakıt darlığı
dır. Arap petrolleri onun bu endişesini bertaraf 
edecektir. Fakat biz mâni oluyoruz. Bunu biz ya
pıyoruz. 

Şimdi bir de şu nokta üzerinde duralım. Bi
ze bir saldırı olursa, yani komünist dünya
sı bize bir saldırırsa bu, onun genel savaşı göze ; 
alması demektir. Yani komünist dünyası bizimle | 
başbaşa kalamaz. Çünkü Nato'ya bağlıyız. Son- \ 
ra şunu bilmeliyiz ki, milletlerarası mukaveleler 
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karşılıklı menfaatlerin devam ettiği müddetçe fii
len devam ederler. Tarihte bu böyle olmuştur. Fa
kat ben daha çok bunu iyi bilmemiz için söylüyo
rum. Lehistan'ın durumu bunun en yeni örneği
dir. Biz bunları iyi bilmeliyiz, bugün bizi hem ah-
ten hem de alâkaları, yani devam eden menfaat
leri için tutarlar. Dolayısiyle bir savaşta bizi yal
nız başımıza bırakmazlar. Fakat şunu da görü
yoruz ki, komünist dünyası savaşı göze alamıyor. 
Yavaş yavaş kemirmeler, soğuk savaş veyahut da 
Kore vari, Hindicini vari hareketlerle her tarafı 
sarmaya çalışıyor ve kısmen de muvaffak oluyor. 

Türk Ordusunun asıl görevi ve bugün kendi
sine verilen önem şundandır. Eğer Orta - Doğu 
ülkelerinin birinde Kore vari bir hareket olursa, 
yani büyük bir komünist devlet kendisini doğ
rudan doğruya ortaya atmadan ve kendisine kar
şı taarruzu mucip bir hal yaratmadan böyle bir 
şey yapmaya kalkarsa el altında kuvvetli bir 
ordunun bulunduğu bilinmektedir. Bu ordu 
durdukça böyle bir harekete cesaret edemez. Bi
naenaleyh biz bugün asıl bu büyük menfaati ken
di menfaatimizle beraber koruyoruz. Ama şu da 
var ki, bunu yaparken genel bakımdan genel 
bütçemizin ancak onda biri nispetinde bir yar
dım görüyoruz. Aşağı yukarı yüz milyon dolar 
300 milyon lira, yani 1/10 demektir. 

Ama buna. mukabil bütün imkânlarımızı bu
raya sarf ediyoruz. Kendi zayıf ekonomik kay
naklarımızla bu işi yapıyoruz. Bu büyük bir 

•fedakârlıktır. Fakat bunu yapmamıza, rağmen 
yine biz minnettar sayılıyoruz! Halbuki min
nettar olması gereken biz değiliz. Esasen silâh 
yardımı herkese yapılıyor, Fransa'ya, Alman
ya'ya da yapılıyor. Hattâ Fransa, Fas ve Cezair 
seferlerine girişince Amerika benim silâhlarımı 
kullanamazsın demiş ve Araplara karşı Fransa 
eski silâhlarını kullanmıştır. 

Sonra her yıl bu zayıf yardımın kesilmesi ih
timali bize hatırlatılıyor. Biz bu yardımı her yıl 
kesebiliriz, deniyor. Biz şimdi şunu seçmek mec
buriyetindeyiz; ya kendi imkânlarımıza daya
narak bir orduyu ayakta tutacağız ve ancak o 
zaman lam bağımsız olacağız. 

Tabiî bunu derken atomu ve saireyi kasdet-
nıiyorum, onu pek az devletler yapıyor. Top, tü
fek, tank, uçak, cephane, kamyon, otomobil ve 
saireyi kastediyorum. Yahut da yabancı yardı
ma dayanarak büyük bir ordu besliyeceğiz ve 
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daima böyle sıkıntı içinde kalacağız. Eğer ilk 
şıkkı, yani kendi kaynaklarımıza dayanarak 
kuvvetli bir orduyu ayakta tutmak istiyorsak 
şu iki yönden birini seçmeliyiz, ya ordumuzu 
ekonomik bünyemize göre ayarlamalıyız, yahut 
dışardan hakkımız olan yardımı almalıyız, yani 
en başta Türkiye'de ağır sanayiin kurulması 
için uzun vadeli kredi temin etmeliyiz. Bu iki 
şıktan birini temin etmezsek bugünkü sıkıntılı 
durum büsbütün artar ve daha müşkül durum
lara düşeriz. 

Şunu da söyliyeyim, 300 milyon kredi iste
dik. Bu, ancak bir başlangıç olabilir. Yoksa 
Türkiye'de adamakıllı ağır sanayi kurulması işi 
300 milyon dolarla olmaz. Ama gördüğümüz 
hizmet 300 milyon doları aşıyor. (Alkışlar) 

Tasavvur edin, Türk ordusu olmasa Orta -
Doğu'da Korevari bir hareket çıksa sekiz on 
Amerikan tümeni gelse, bu kaç yüz milyon do
lara mal olur, bu masrafı biz yaptırmıyoruz, on
lara (alkışlar). 

RElS — Müsaade buyurun efendim, bitirsin 
de sonra alkışlayın. (Gülüşmeler, alkışlar). 

HÎKMET BAYUR (Devamla) — Bakıyorum 
her iki taraf alkışlıyor. Şimdi her iki tarafı da 
belki kıracak söz söyliyeceğim. 

Bu 300 milyon dolar işinde, gerek muhalefe
tin ve gerekse iktidarın yanlış hareketi olmuş
tur. 

Muhalefet şu yolu tutmuştur; sizin progra
mınız yoktur, güven vermiyorsunuz. Onun için 
size para vermiyorlar. Bu iddia ile ortaya çık
mıştır. İktidar ise Amerikan bizden yüz çevir
miş değildir, bizi hâlâ sever, işte 30 milyon do
lar verdi. Bizimle ilgisini gösteriyor demiştir. 

Şimdi, başlıca iki büyük parti bu tarzda ko
nuşursa karşı tarafa gayet aldırışsız davranmak 
imkânı verilmiş olur. Partiler söz birliği ederek 
bizim hizmetlerimiz takdir edilmiyor, bizi sömü-
rüyorsunuz, Türk milletinin bu fakir halini sö-
mürüyorsunuz diye söyleselerdi belki Amerika
lılar başka türlü davranırlardı. Her devlet ada
mı kendi halkının menfaatini düşünür. Eğer o 
devlet adamları bilirlerse ki, Türkiye'de muha
lefet ve muvafakat her ne olursa olsun kendi 
dostluklarını aramakta birbirleriyle yarış et
mektedirler, 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 

.1955 C : 2 
devam edeceklerdir. Bizim dış siyasa hususunda 
muvafakat ve muhalefet görüşleri.. (Alkışlar) 
baştanbaşa değişmelidir. (Alkışlar, yeter yeter, 
sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, bu bir. İkinci bir nokta 
var. Mal getirmek için dövize ihtiyaç vardır. Dö
viz elde etmek için de tek bir kaynak vardır. 'Kre
diler haricinde çok mal ihracetmek ve dolayısiy-
le çok mal yetiştirmektir. Başbakanın söylediği, 
fakat gerçekleşmediği gibi sermayenin istihsale 
akmasını temin etmek lâzımdır. Bugün ihracat 
malı yetiştiren müstahsıla doların resmî ku
ru ile fiilî kuru arasında muayyen bir öl
çüde prim vermek lâzımdır. Ve bu primi 
cömertçe vermek lâzımdır. Bunu verir ve 
onu kazanacağına inandırırsak o vakit ben 
paramı arsaya yatıracağıma meselâ bir tü
tün yetiştiricisi ortaklığına veya kooperatifine 
yatırır hem kazanır hem de istihsali teşvik ve ona 
yardım etmiş olurum. ,Eğer bu yapılırsa sıkıntı
larımızın çoğu giderilir. Yoksa bugünkü güçlük
ler artar ve korkarım ki yatırım siyasamızı kıs-

' mak veya bundan büsbütün vazgeçmek tehlike
siyle karşılaşırız. Bu endişe bende vardır ve gün 
geçtikçe artmaktadır. Üniversitelerimizde binler
ce, on binlerce genç yetişiyor. Bunlar mütemadi
yen artmaktadır. Bunlar yatırımların muhtacol-
dukları adamlardır. Yatırımları kıstıkmıydı ay
dınlar işsizliği baş gösterir. Bundan başka da 
Türk milleti uyuşukluğa karşı isyan edebilir. 

Hükümetin demokratlaşma yolundaki tedbir
lerini tabiî beğeniyoruz. Ve bunlar üzerinde bir 
şey söylemek için kanunları görmek lâzımdır. 
Önceden kâfidir, değildir diye konuşmak mânâ
sız olur. Yalnız çok iyi olurdu ki Başbakan De
mokrat Parti Kongresinde ispat hakkını biz de 
getireceğiz dediğine göre Meclisin açıldığı vakit, 
Kasımın başında ispat hakkı gibi ve daha buna 
benzer birtakım demokratik kanunlar Meclise 
getirilmiş bulunsa idi mânevi durum daha baş
ka olurdu. (Alkışlar, gürültüler) 

Arkadaşlar, Kıbrıs işinde Başvekilin söyledik
leri doğrudur. Ancak bu iş, bu Mecliste ayrıca 
müzakere edilmelidir. Bu arada konuşulması 
doğru değildir. Yalnız şu cihet muhakkaktır ki, 
bütün menfaatler bir tarafa ve zararlar öbür ta
raf a yükletilirse dostluk devam edemez. Bunu 
Yunanlı dostlarımıza duyurmak lâzımdır. Çün
kü mütemadiyen o kazanıyor, bize verilen hiçbir 
şey yok. 
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Şimdi Sıkıyönetim üzerinde birkaç kelime 

söylemeden geçemiyeceğim. Gençlik teşkilâtları
nın yeniden faaliyete geçmesine meydan vermek 
faydalı olur. 

Burada H. P. lideri birçok tenkidlerde bu
lundu. Gönül isterdi ki, bu tenkidleri, aynı şey
leri daha çok şiddetle yapmamış olan birisin
den gelsin. (Bravo sesleri) Bunu niçin söylü
yorum. Bunu kendilerini geçmişlerinden suç
landırmak için değil, acaba bizlere kanaat ge
lir mi ki, ıslah olunmuştur ve tekrar iktidara 
gelirlerse aynı şeyleri yapmıyacaktır? Bu ka
naat gelmiyor, gelmediği için söylüyorum. Ama 
şimdi de bu tarafı kızdıracağım. Ne yapalım ta
lihimiz. (Gülüşmeler) 

H. P. Lideri bir nokta üzerinde durdu ki, bu 
noktada haklıdır. 

Sıkıyönetimin Meclis görüşmelerinin gaze
telerde yayınlanmasını sınırlandırmış olmasıdır. 
En evvelâ söyliyeyim, kendisi de bunu yapmış
tır. Büyük Harb sırasında ajansın vermediği 
Meclis müzakerelerini gazeteler yazamamıştır. 
Part i müzakere zabıtlarında mevcuttur, Saraç
oğlu'na bunun mahzurlarını ve tahdidin kaldı
rılmasını söyledim, öyle şey yoktur, dedi. Son
radan gazetecilerden öğrendik ki, böyle bir 
emir varmış. Bu millî hakimiyete aykırıdır. 
(Bravo sesleri) 

Hiçbir başvekil, hiçbir vekil, hiçbir kuman
dan bunu yapmamalıdır. Burada söylenen söz
lerin yayılmasını menetmemelidir. Size bu mev
zuda bir örnek vereyim. 

Trablusgarp Savaşı çıktığı vakit İstanbul'da 
örfi İdare vardı, örfi İdare o zamanki Meclis 
müzakerelerinin yazılmamasmı ileri sürmüştü. 
O zamanki, Meclisle bugünkü Meclis mukaye
se edilemez. Bir defa yetki bakımından, O vakit 
Padişahın, Âyanm, Meclisi Hebusanın ayrı ay
rı yetkileri vardı. Bugün bütün salâhiyet ve 
kuvvet bu Mecliste toplanmaktadır. Bir ikinci 
yön de şudur : O vakit Mecliste komiteci 
taşnaklar vardı, ünlü Bulgar, Makedonya komi
tecileri vardı. Komiteei Rumlar vardı. Böyle ol
duğu halde bunu o Meclis dahi kabul etmemiş
tir ve zabıtların gazetelerde çıkması yasağının 
yürütülmesine müsaade etmemiştir. 

Bu bakımdan ben umarım ki bu işi başkan
lık divanı ele alacak ve takrire, müzakereye lü
zum kalmadan bu iş halledilecektir. Başkanlık 
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Divanımız Osmanlı Meclisinden hafif davrana
maz. 

Söylemek istediğim bunlardır. 
Bütün bu tenkidlerime rağmen ben, yatırım

larda ısrar yolunda yürüdüğü için Hükümete 
güven oyu veriyorum. Rahatsızım. Sonuna ka
dar kalamam. Ortaya attığım fikirleri belki 
Hükümet karşılar. Maksadım şudur : Bunları 
memlekete atılmış bir tohum olsun diye söyle
dim. 

Avrupalı ve Amerikalı zihniyeti hakkını 
müdafaa edene ve hakkına sahibolana kızmaz. 
Bilâkis iyi karşılar. Bilâkis onlar menfaatleri
ni korumıyanlara, mücadele etmiyenlere aldı
rış etmezler, 

Belki hükümet fikirlerimi karşılar. Ben de 
bulunamam. Fakat ileride yine görüşebiliriz. 
(Alkışlar) 

REİS — Efendim; Rıfkı Salim Burçak 
arkadaşımız, Kasım Küfrevi'nin, kendisine 
sataştığından bahsederek söz istemektedir. 
Halbuki Riyaset, arkadaşımıza sataşma vâki 
okluğu kanaatinde değildir. Eğer ısrar eder
lerse reylerinize müracaat edeceğim. 

Rıfkı Salim Bey; söz istemekte musir mi
siniz ? 

RIFKI SALİM BURÇAK (Erzurum) — Ha
yır. 

REİS — Efendim; takrirler var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Oya konmasını arz ederiz. 

Amasya Denizli 
Mustafa Zeren A. Hamdi Sancar 

16 . X I I . 1955 
Yüksek Riyasete 

Hükümetin programı hakkındaki konuşma
larla vaziyet tenevvür etmiştir. Müzakerenin 
kâfi görülerek itimat reyine müracaat edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Mebusu İçel 
Ahmet Hatı Hüseyin Fırat 

Giresun Maraş 
Adnan Tüfekcioğlu Ahmet Kadoğlu 

Seyhan Bolu 
Mustafa Akçalı Sabri Çonkar 
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Yüksek Reisliğe 

Dördüncü Adnan Menderes Hükümetinin 
programı üzerinde; muhalefet grupları tara
fından yapılan beyanları ve bu beyanlara ce
vaben Başvekil Adnan Menderes'in tatmin edi
ci beyanlarını dinlemiş bulunmaktayız. 

Müzakeratm kifayetini arz ve rica ederiz. 
Kocaeli mebusları 

Haraza Osman Erkan Nüzhet Akın . 

Yüksek Başkanlığa 
Yedi saattir fasılasız deyam eden müzake

re dolayısiyle yorulmuş bulunuyoruz. Vakit 
de geçmişttir. Müzakerenin oylanmasiyle gü-
evn oyuna müracaat edilmesini arz ve teklif 
ederim. \ 

Çankırı 
Kenan Çığman 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

RElS — Ne hakkında? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Başbakan be

nim mütalâalarımı, bizim beyanatımızı birçok 
noktada tenkid etti. Birtakım sualler sordu, 
mümkün olan yerlerde tariz etti. Cevap ver
mek hakkım olduğunu zannediyorum. 

REİS — Buyurun, konuşun. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Başbakanı dikkatle dinledik. Evvelâ 
iltifatkâr hitap şekilleri üzerinde kısaca maru
zatta bulunuyor. İktisadi bozguncular, vatan 
hainleri ve saire gibi ithamlardan sonra, (Sol
dan, öyle şey yok sesleri) bir iki aylık, eskiden 
bahsediyorum, ilk defa olarak karşılıklı bu tarz
da hitaba mâruz kalıyorum. Benim ise Bay 
Menderes diye söylediğim sözde esasen bir tariz 
yoktur. 

Arkadaşlar, Başbakan tenkidimizi tahripkâr 
mahiyette buluyorlar. Ve, kendi adlariyle baş
ladık, kendi adlariyle bitirdik, sonra program
ları, öteden beri olduğu gibi bu sefer de grupça 
tasvibolunmuştur, ve millet de zaten seçimlerde 
kendilerini teyidetmiştir, diyorlar. Şahıslarını 
tenkid etmemiz çok tabiî karşılanmalıdır. Çün
kü kendisinin tekrar Başvekil olarak hükümet 
kurmasının memleket menfaat]erine muvafık 
olmadığı kanaatinde samimiyiz. (O o o., sesleri) 
bu sebeple ona itimat reyi vermemenizi temin 
etmek için gayret ediyoruz. Grupta, yaptıkla
rının, grup kararlarına müstenidolduğumu 
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söylemekte tekrar tekrar ısrar ediyor, bunda 
haksızdır. Kendi gruplarının her meselede, her 
hâdisede kendisiyle müzakere ettiğini ve onu 
teyidettiğini bilmiyoruz. Diyeceksiniz ki, bu 
kendisi ile grup arasında bir münasebet mese
lesidir. Biz niçin karışıyoruz? Biz karışmıyoruz. 
Fakat, mesele o mahiyeti almıştır ki, kendisinin 
grupu ile münasebeti memleketin umumi idare
sini ilgilendirir bir tabiattadır. Bütün mesele 
şurada, Başbakan düştükten sonra Demokrat 
Parti de düşmüş mü olacak? Hayır, böyle şey 
olur mu? Biz Demokrat Partinin bir millî teşek 
kül olarak itibarının ve şerefinin mahfuz olma
sı kanaatindeyiz. (Soldan, gürültüler) Rolleri
miz bugün garip olarak karşı karşıya zıt bir 
haldedir. İktisadi çöküntüden, demokratik re
jimin uğradığı bütün zararlardan, 6/7 Eylül 
hâdisesinden, dış politikadaki icraatından doğ
rudan doğruya Başbakan mesuldür. 

Şimdi grupuıı karşısına geliyor, siz ne dedi 
iseniz ben onu yaptım, diyor. Hayır, böyle şey 
olmaz. (Soldan, gürültüler.) Bunun âmme men
faatine zararı şundandır, söyliyeyim: 6/7 Eylül 
hâdisesini biz Demokrat Parti Grupuna bulaş
tırmak istemiyoruz. Çünkü Demokrat Parti 
Grupu bu hâdisenin tatbikinde ve tertibinde te
mizdir. ilişiği yoktur. Samimî kanaatimiz bu
dur. Başbakan bu hâdiseden haberdar olduğunu 
söyledi. Kendisi ve belki yakın ideal arkadaşları 
da haberdardır. Niçin grupu da haberdarmış gi
bi mesul tutuyor? 

İzmir'deki hâdiseden bahsedeceğim: 
REİS — Paşam siz Demokrat Partinin Gru-

puna karışmayın. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Haberiniz 

var mıydı İzmir'de bu şekilde bir merasim ya
pılacağından? Haberiniz var mıydı? Yoktu. (Siz 
işinize bakın, bizim Grupu bırakın sesleri). 

Onun için biz nasıl kırmızı rey vereceksek, 
Demokrat Parti Grupunun da Başbakana itimat 
etmemesi lâzımdır. (Gürültüler, biz kabullendik 
sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, düşürülmesi, çekilme
si icabeden bir Başbakanı ve Hükümeti tutmak
ta ısrar etmek zararlıdır. (Şiddetli 'gürültüler). 
Bu ölçüyü iyi takdir etmek lâzımdır. Bütün 
çekişmelerimiz buradan geliyor. Başbakan ikti
sadi programı müdafaa ediyor. Biz söylüyo-

* ruz, bizim söylediklerimize ve kıymetli arkadaş
larımızın çok istifadeli olarak iktisadi ve malî 

— 323 — 



î : 15 16.12 
mevzulardaki söylediklerine itiraz ediyor, ilâni-
haye münakaşa eder fakat birbirimizi ikna ede
meyiz. Ama mühim olan, iktisadi siyasetin 
tatbikinin verdiği neticelerdir. 

Ben demişim ki iktisadi kalkınma ve cihaz-
lanma ihtiyacı yüz seneden Jberi malûm idi. 
Bundan, bugünkü gayretlere karşı menfi mâna 
çıkarıyor. Ben işin nazari ve amelî tarafını gös
terdim. Yüz seneden beri malûm olan şeyi kim 
temin ederse bütün şeref onundur. Hepimiz 
kanser hastalığının tedavisinin bulunmasına ta
raftarız. Yarın kanser hastalığının tedavisi 
bulunursa bizim buna iştirake hakkımız var mı? 
Bütün şeref onu bulan adamın, onu tatbik eden 
adamındır. Yüz seneden beri bütün siyasiler ih
tiyaçları görmüşler, kim tatbik ederse bütün te
şekkürler onundur. (Gürültüler). 

REİS — Aziz Bey, karşılamayın lütfen. 
ÎSMET İNÖNÜ (Devamla,) — Mesele.. (Gü

rültüler).. öteden beri bilinen ihtiyaç mahdut 
vasıtalarla temin edebilmektedir. îyi bir usul 
bulmaktadır. Münakaşa bunun üzerinde. Öyle 
inanmış, öyle söylüyor ki takibettiği usulde hiç 
şaşmadan devam edeceği anlaşılıyor. Tekrar 
edelim; iyi bir usul takibedilmezse hedefe sür
atle varılmaz, hedefe daha geç varılır, münaka
şa burada. 

Fakat Başbakanı bu mevzuda ikna etmeye ça
lışmak beyhudedir, böyle bir iddiada değilim. 
(Soldan, Allah Allah sesleri). 

AZÎZ ÖZBAY (Urfa) — Gözlüğünüzü değiş
tirin. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Dış politikaya 
da temas ettiler, sualler sordular, kısaca cevap 
vereyim. Bayrak meselesini izah şekli çok hazin
dir. Bu mevzuda eleminizi daha fazla tahrik et
mek istemem. (Soldan, gürültüler) Hâdisede, 
onun icabı ile mütenasibolmıyacak kadar hadsiz 
ve haksız bir ölçü kullanılmıştır. Mesele burada
dır, bir. Böyle ağır bir merasime sebebiyet ve
recek hâdise niçin çıkarılmıştır, iki. (Soldan yok, 
yok sesleri) 

Pakistan'la Afganistan meselesinin mukayese 
edilecek yerini görmüyorum. Kezalik Kıbrıs me
selesi ile 12 ada dâvasının (Soldan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Mukayese 

edilecek bir ciheti de yoktur. (Soldan, maşallah, 
maşallah sesleri, gürültüler) Böyle haricî mese
leler üzerinde, tahrik etmek istediği gibi, müeer-
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ret mahiyette münakaşalar açılırsa âmme menfa
ati asıl o zaman zarar görür. 

Bağdat Paktının genişlemesiyle mesuliyetleri
mizin genişlediğini söylememizi esasa itiraz şek
linde almışlardır. Yanlıştır. Ben açık olarak 
söyledim ki Bağdat Paktının Pakistan'a kadar 
genişlemesinde açık kalmış bir yer vardır. Ame
rika'nın bu pakta girmesi meselesi. Memnuniyet
le işitiyoruz ki bu, bir tekâmül takibeder görü
nüyor, evvelâ müşahit demişler, sonra irtibat 
olarak gelmişler, bir zaman meselesi olduğunu 
söylediler. Böyle şeyler elbet zaman meselesidir. 
O zaman gelinceye kadar mesele açık kalır. Açık 
kalan meseleleri söylemek de bizim vazifemiz
dir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Kezalik Balkan Paktında Yugoslavya'nın as
kerî mahiyetten çekildiğinin söylendiğine işaret 
ediyoruz. Bunu ne suretle doğru bulmadılar, an-
lıyamadım. Balkan Paktında Yugoslavya'nın iş
tiraki için, daima, bu meselenin Nx\TO ile iştiraki 
temin olunmadıkça açık tarafı kalır, dedik. Pakt
ta bizim tarafın NATO ile taahhütleri kayıt altı
na alınmıştır. Yugoslavya NATO ya dâhil olmadı
ğı için askerî ittifakın her iki tarafı ile ihtiyaç 
zamanı işlemesi NATO devletlerinin bir suretle 
tasvibine muallâk mahiyettedir. Bakınız Yugos
lavya NATO ya girmedi. Askerî taahhüt meselesi 
başka bir mahiyet almaktadır. Başbakanla bir 
noktada mutabıkız. Askerî taahhüdolmadığı hal
de dahi Yugoslavya'nın dostluğu sağlam olursa 
bizim için değerlidir, dedim. O da askerî pakt ol
masa dahi paktın Yugoslavya ile devam etmesini 
faydalı gördüğünü söyledi, mutabıkız. Yunanis
tan meselesine gelince : Sözlerimde hiçbir tena
kuz yoktur. Şikâyetlerim, münasebetlerin bozul
masından şikâyetlerim var. B,u hususta 30 sene
lik tecrübelere rağmen hem bizim politika adam
larımız, hem Yunan politika adamları işi hafif 
tuttuklarından şüphe edilemez. Ondan sonra ar
kadaşlar, harici politika üzerinde arz ettiğim ma
lûmatı akıl öğretmek iddiası olarak kabul ede
mem. Hiçbir iddiamız, hiçbir akıl öğretmemiz 
yoktur. Bilâkis haricî politika malûmat almaya 
muhtaç bir mevzudur, diyorum. 

Şikâyet ettiğim mevzuları tekrar söylüyo
rum. Haber vermiyor, Meclise haber verilmiyor, 
gazetelere yazdırmıyorsunuz, kitap gelmez, ga
zete gelmez, nereden öğreneceğiz, malûmat sahi
bi olamayışımızdan şikâyetçiyiz. Bu malûmatı 
alsak da dış politika meselelerinde her hangi bir 
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vaziyetin doğru teşhisi için hükümetin elinde 
bulunabilecek malûmata sahibolmamız lâzımdır. 
Olmuyoruz, olamayız. Ya lütfedecekler siyasi 
partilerin muhalif ve iktidar partisinin liderleri
ni çağıracaklar, hususi malûmat verecekler, bu 
da kâfi gelmez. B. M. Meclisine dış politika üze
rinde müzakere fırsatını vereceklerdir. Bunları 
yapmazlarsa biz nereden malûmat alırız. Sonra 
kendi aklının bildiğini yapar; dediğimiz zaman 
niçin sinirleniyorlar? (Sinirlenmedi sesleri). 

Tahrikçi, sergüzeştçi politikadan, metottan 
şikâyetçiyiz. Ben Bağdat Paktına girdim, NATO 
ya dâhil oldum, Balkan Paktını yaptım bu mu
dur tahrikçilik, diyor. Münasebeti yok. (Soldan, 
nedir sesleri) Bu paktlarla beraber olduğumu
zu söylüyoruz. Bakın misal de verdim. Açıkça 
söylüyorum. 24 Ağustosta Yunanistan'la harb 
eder gibi konuşursun, çalımından geçilmez (Sağ
dan, alkışlar) 15 Eylülde Yunanistan'ın aley
hinde kim söz söylerse dilini keserim, dersin. On
dan sonra izmir'de o elemli hâdiseyi yaparsın. 
îşte bu sergüzeşttir. (Soldan : Yok Paşa yok, 
sesleri) 

Kore'den bahsediyorlar. Diyorlar ki, siz Ko
re'ye gitmek istemiyordunuz biz gittik, şu kadar 
itibar temin ettik (Soldan : Yalan mı, sesleri) 
eski münakaşa, evet Kore'ye gittin. İsabet ettin. 
Ama Büyük Millet Meclisi karar vermeden git
tin. Bugün isabet edersin, yarın, işte 6 Eylül hâ
disesi olur, ondan sonra ne yapacağını bilemez
sin. Buna sergüzeşt derler. 

Büyük Millet Meclisinin içinde müzakereyi 
kabul ediyor musun ? Anayasaya göre salâhiye
tin dâhilinde * olmıyanları yapmak hususunda 
musir misin? Emrivaki yapıyorsunuz. Büyük 
Millet Meclisinin salâhiyetlerini ve usullerini ta
nımadan emrivaki yapmak istidadında olması, 
onun sergüzegt politikasına sürüklenmesine is
ter isteme sebebolur. 

Şimdi, Demokrat Parti Grupunu müdafaa 
edeceğim. (Soldan : Lüzum yok, sesleri) Bunla
rın hepsini yapacak, ondan sonra Demokrat Par
ti Grupuna karşı, buyurun, yaptıklarıma iştirak 
edin, diyecek. 

Bir hükümet düşebilir. Ama bugün iktidarı 
ekseriyetle elinde bulunduran bir siyasi grupu 
aynı zamanda düşürmeyi bir Başvekil tasvibet-
memelidir. örfi idare üzerinde söylediklerimizi 
- arkadaşlar, lütfedip dikkatle dinlemenizi isti
yorum. Alâkanızı celbedecek mahiyettedir - ri-
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ea ederim. Istırap büyüktür. Binlerce adam, in
sanlık ve hukuk şartlarından mahrumdur. Bu
gün telgraf aldım. Bize telgraf geliyormuş diye 
de söyleniyorlar. Size ne telgraflar geldiğini bil
miyoruz. Bize gelenlerin birçok misli size gelir, 
elbette. Ama bilmiyoruz. Biz, bize gelen telgraf
ları size haber vermekten başka vasıtaya malik 
de değiliz. Analar, aileler ıstırap içindedir. Bu
gün aldığım telgraf Hikmet Bil, Orhan Birgit 
ve sekiz arkadaşının imzasını taşıyor. Dört ay
dır hapisteyiz, mahkeme karşısına çıkarın bizi, 
diyorlar. Bundan daha masum bir talep olabi
lir mi? Şimdi bunun cevabı : Siz vaktiyle böyle 
yapmıştınız, olur mu? Vaktiyle böyle yapılmış 
olması bugün binlerce vatandaşın bu muamele
ye mâruz kalmasına hak kazandırır mı? (Sağ
dan, alkışlar) (soldan : itiraf et, sesleri) Ben o 
vaziyetteyim ki 30 sene Başvekil olarak Reisi
cumhur olarak Cumhuriyet Halk Partisinin ge
çirdiği bütün hükümetlerin hesabını veriyorum. 
(Sağdan, bravo sesleri) Başbakanlar ölmüş, ve
killer çekilmiş. Bir lâf ağzımdan işittiniz mi ki : 
Canım bana ne soruyorsunuz onun başvekili 
var, vekili var, diye. (Sağdan, sürekli alkışlar, 
bravo sesleri) bana soruyorsunuz ben cevap ve
riyorum. insaf edin, mukayese edin. Başbakan 
Hükümet olarak, 15 - 16 kişi müşterek bir prog
ram takibediyorlar, bir gün grupun karşısına 
geçiyor : Bunlar takibediyorlar, bunların hep
si hatalıdır, ben doğru yaptım, diyor. (Sağdan, 
alkışlar) olur mu bu? Şimdi Örfi idarenin işine 
geliyorum. 

Arkadaşlar, 12 Eylülde Büyük Mecliste he
pimiz elemimizi ifade ettik. Ben de dedim ki 
meydana çıkacak hakikatlerin Büyük Meclisi 
ve Büyük milletimizi hakkiyle aydınlatmasını 
örfi idareden mesul olan şerefli askerlerden ke
sin olarak bekleriz. Hakikatleri, ne kadar acı 
ve ne kadar utandırıcı olsa bile olduğu gibi gös
termek, büyük milletimize karşı temize çıkma
nın tek çaresidir. Şerefli askerlerin yapacağı 
budur. Evet, hakikatler ne kadar acı, ne kadar 
utandırıcı olsa bile onun meydana çıkması, te
mize çıkmanın tek yoludur. 

Başbakanla burada ayrılıyoruz, katî olarak 
ayrılıyoruz. Başbakan, yarü ağyarın itham et
meye hevesli olduğu bir zamanda biz de kendilerini 
itham ediyoruz diye imâ yoliyle şikâyet ediyor. 
Şikâyet etmeye hakkı yoktur. 6/7 Eylül hâdise
sinin hakikatinin serd edilmesini asla kabul ede-
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meyiz. Bu hakikatler meydana çıkacaktır. Hü- ı 
kümetten mesul olanlar bulunabilir. Onların 
mesuliyeti Demokrat Partiye bulaşmamalıdır. 
(Gürültüler, bizim parti ile meşgul olma sesle
ri, soldan) bu bir millî müessesedir. Hâdise De
mokrat Partiye bulaşmamalıdır. Büyük Millet 
Meclisine bulaşmamalıdır. Bu vakalarda hata
lı olanlar çekilir, mahkemeye verilirler. Ama 
millet mahkûm edilemez. (Sağdan, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, 6 - 7 Eylül hâdisesin-
deki mesuliyet unutulacak ve üzerinde durulmı-
yacak bir mesele değildir. 

Bir Hükümet olarak vatandaşın ve memle
ketimizde sakin yabancıların emniyeti korun-
mamıştır. İfadelerine göre de haberleri varmış. 
Dedikodulardan bahsetmiyorum. Söylenenlerin 
hududu yoktur. İddiamız da yoktur. Ama şayi
aları olduğu gibi size söylemeye mecburum. İn
saf ediniz, bu kadar vahîm hâdiseler olur da bi
rinci derecede mesul olan İstanbul ve İzmir va
lisi yerinde kalırsa bunu Hükümet nasıl izah 
edebilir? Bu zatların hiçbir kusuru yokmuş da 
hâdise neden olmuştur. Bunun izahı lâzımdır. 
İşittiğimiz ve burada serd ettiğimiz ihtimalleri 
siyasi olarak burada reddetmenin, tekzib etme
nin hiçbir hukuki kıymeti foktur. Ortada büyük 
bir felâket vardır. Bunun hukuki yollardan tah
kiki neticesini almak lâzımdır. Başbakan gelse 
idi, işte örfî İdarenin 3 aylık tahkikatının ne
ticesi budur, böyle hazırlanmış, şöyle olmuş... 
Kabul ederdik veya etmezdik. Ama muhakeme 
yürütmek için bir mesnet bulurduk. Bu hâdisede 
mesuliyetini siyasi mahiyette olarak, reddediyor. 
Bu hususta kendisiyle münakaşa etmenin fay
dası da, lüzumu da yoktur. (Kâfi, kâfi sesleri). 
Demokrat Parti Grupu... (Ooo sesleri, şiddetli | 
ve sürekli gürültüler). I 

Demikrat Parti Grupu yarım saat sonra... } 
Şiddetli gürültüler, masalara vurmalar). 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Trabzon) — Paşa 
bir parti grupunun işlerine karışma. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Ne kadar gü
rültü ederseniz ediniz, bu cümleyi söylemeye mec
burum, yarım saat sonra (Gürültüler) Başvekil 
Adnan Menderes'in mesuliyetlerine, veballerine 
iştirak etmek lâzım olup olmadığını reyi ile gös
terecektir. Tarih önünde Adnan Menderes'in bu 
meselelerdeki veballerine iştirakinizi tescil etme
yiniz.. 

REİS — Paşa siz ona karışmayınız, kendi 1 

. 1955 C : 2 
verdiğiniz kararda sabit kalın, rica ederim, sa
dede gelin. (Gürültüler). 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Haricî mese
lelerde, rejim meselelerinde Başvekile buradan 
ne sorduksa hiçbirini cevaplandırmadı, ısrar et
menin faydası da yoktur, ısrar etmiyeceğim. 

Bütün anlattıklarını dinledikten sonra, ne 
iktisadi meselede, bir ümide kapıldık, ne de re
jim meselelerinde vâdettiklerinin ciddî bir temele 
dayandığına kaani olduk. Hiçbirinde gerçek bir 
arzu ve kararı yoktur. Binaenaleyh rejim mese
lesinde onun hareketine karşı, idealistlerin, yani 
iktidar partisinde, muhalefet partisinde ve ba
ğımsız bulunan milletvekillerinin ve bütün millet 
aydınlarının kendisi ile mücadelesi mukadderdir, 
devam edecektir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Hodri 
meydan. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başba
kan emin olsun, müsterih olsun, haksız yolda ve 
mücadelede muvaffak olamıyacak ve arzu ettiği 
rejimi kuramıyacaktır. (Sağdan, alkışlar). 

REİS — Efendim, kifayet takrirleri okun
du. Reylerinize arz ediyorum. Kifayeti müza
kere takrirlerini kabul edenler lütfen işaret ver
sinler... Kabul etmiyenler... Kifayet takrirleri 
kabul edilmiştir. 

(Bu esnada riyasete Meclis Reisi Refik Ko-
raltan geçti) 

REİS — Arkadaşlar, bir takrir var. Bu tak
rirde Meclis müzakerelerinin gazetelerde inti
şarı temenni ediliyor. Anayasanın bu husustaki 
hükmünü okuyorum : * 

«Madde 20. — Meclis müzakeratı alenidir 
ve harfiyen neşrolunur.» 

12 eylûldaki toplantımızda da riyaset ma
kamı bunu böyle düşünmüş ve o günden bu
güne kadar neşriyat devam edegelmiştir. Bu 
sarahata göre takriri reye koymaya dahi lüzum 
yoktur. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi, arkadaşlar; müzakereler bittiğine gö
re İcra Vekilleri Heyetine verilecek itimat rey
leri için sepetleri koyuyoruz, lütfen reylerinizi 
istimal buyuracaksınız. 

(Reylerin sepete atılması sırasını tesbit için 
kur'a çekildi) 

REİS — Afyon'dan başlıyarak isimleri oku
tuyorum, yalnız reyleri istimal buyuran arka
daşlar lütfen tekrar yerlerini alsınlar. 
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(Afyon Karahisar'dan başlanarak reyler top

landı). 
REÎS — Efendim, reylerini kullanmıyan ar

kadaşlar varsa buyursunlar. 
Eey toplama muamelesi bitmiştir, efendim. 
Reye iştirak eden arkadaşların sayısı 456 dır. 

Kabul, 398 dir. (Sürekli alkışlar) Ret 58 dir. 
398 reyle kabineye itimat beyan edilmiiştir. 

Başvekil Adnan Menderes, buyurunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Çok muhterem arkadaşlarım, göstermiş 
olduğunuz büyük iltifat ve itimatlarınızdan do-
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layı naçiz şahsım namına ve kabine arkadaşla
rım adına cümlenize en derin şükranlarımızı arz 
ederim. Bu iltifat ve itimadınıza lâyık olaıbil5-
melk için açık kalan taraflarımızı kapamak ve 
geceyi gündüze katmak suretiyle daha büyük 
bir gayret ve şevkle çalışmak azmindeyiz. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Allah bizleri muvaffak eylesin. (Soldan, bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) 

REÎS — Ayın 19 ncu Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati: 24,00 

» > • • • « 
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Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu icra Vekilleri Heyetine verilen reylerin neticesi 

(İcra Vekilleri Heyetine itimat beyan edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Necmi İnanç 
Talât Vasfi Öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

A 
Rey 

İtimat reyi 
Ademiitimat reyi 

za adedi 
verenler 
verenler 
verenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhal mebusluklar 

541 
455 
398 

57 
0 

75 
: 11 

[İtimat reyi verenler] 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat İyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Bııdakoğlu 
Mekki Said Esen 
Müet-eha Tştm 
Halil İmre 
Arif Kalıpsız oğla 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLlS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 

İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
K T •• _0* ±. TT1 1 

Mufıt Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrenı 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer ön al 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 
Yakııp Gürsel 
Şevki Gür ses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Oevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsm ail Hadımb o ğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik ŞCnocak 
Veysel Varol 
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ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Brker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

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

GÎRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkin en 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

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

î : 15 16 . , 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögeıı 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 

. 1955 C : 2 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

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

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

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 

Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
A'hmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif Özgen 

Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoglu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 



Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

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

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

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

î : lö 16 .12 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğiu 
ismet Uslu 

SIÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruvol 
Şevki Ecevit 
Eteni Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

. 1955 O : 2 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

[İcra Vekilleri Heyetine ademiüimat reyi verenler] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
ANKARA 

Muhlis Bayramoğlu 
Şeref Kâmil Mengü 

ANTALYA 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlıı 
ihsan Hamid Tiğrel 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
Sekip inal 

İSTANBUL 
Nadir Nadi • 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

İZMİR 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbagı 

Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
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î : 15 16.12 .19Ö5 0 : 2 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Saip özer (î.) 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik (t.) 
Abdullah GedikoğhT 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Sıtkı Yırcalı 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynıık 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Aydın 1 
Bursa 1 
Çoruh 1 

SÎNOB 
Şe raf ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğhı 
Haşim Tan 

Muhit Tümerkan 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
TRABZON 

Emrullah Nutku 

(Reye iştirak etmiyenler] 
DENİZLİ 

Mustafa Güleügil 
Befet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

F.DÎRNF, Jul 2J X J£V JLM JUl 

Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ JLU J-IX^&JXvT 

Suphi Ergene 
ERZURUM 

Ishak Avni Akdağ (t.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket ince 
Esat Tuncel 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 

[Münhal M 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 
istanbul I 

İZMİR 
Muzaffer Balaban 

KARS 
Rıza Yalçın 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Ziyad Ebüzziya 
Sabahattin Sönmez 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ebusluklar] 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 
Kırklareli 1 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Muzaffer Timur 

ORDU 
Fazıl Erim 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Ömer Güriş 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SİNOB 
Servet* Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nuri Demirağ (I.) 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

URFA 
Feridun Ergin 

YOZGAD 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 
Avni Yurdabayrak 

Zonguldak 1 

U 
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