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Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 
1. — Ceza Muhakemeleri Usulü kanu

nu lâyihasının geriverilmesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (1/164, 3/286) 

2. — İnhisarlar Beyiyeleri Üçte Bir
lerinin Harb Malûllerine ve Şehit Yetim
lerine Tahsis ve Tevzii hakkındaki 1485 
sayılı Kanunun ik:nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihasının geriveril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(1/251, 3/287) 

3. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'ın, eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıt
kı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polatkan 
ve Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zor-

Sayfa 
28 
28 

29 

29 

29 

Sayfa 
lu haklarında Meclis tahkikatı açılması
na dair takriri (4/159) 29:30,30:59 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'-
in, eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır
calı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve 
Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Ha
riciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu 
haklarında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takriri (4/160) 30:59 

4. — Sualler ve cevaplar 60 
A — Tahrirî sual ve cevabı 60 
1. — İçel Mebusu Yakup Çukurova'

nın, köy içme suları tahsisatından 1951 -
1955 yıllarında Hatay, Seyhan, İçel, Antal
ya, İzmir, Manisa, Balıkesir, Eskişehir ve 
Konya vilâyetlerine ne miktar para yardı
mı yapıldığına dair sualine Nafıa Vekili 
Muammer Çavuşoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/125) 60 



1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Vâki davet üzerine Türkiye'yi ziyaret etmekte 

bulunan italya Parlâmentosuna mensup heyet al
kışlar arasında müzakere salonunda kendilerine 
ayrılan locaya dâhil oldular. Riyaset kürsününü 
işgal etmekte bulunan Refik Koraltan bu ziyaret 
münasebetiyle Türk - italyan dostluğunu belirten 
bir nutuk iradederek misafirlere hoş geldiniz 
dediler. 

Gayrimenkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı 
Kanunun muvakkat birinci maddesinin (Ç) fık
rasının tadiline dair kanun, kabul edildi. 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demokrat 
Parti Reisvekili Fuad Köprülü 'nün yaptığı basın 
toplantısındaki konuşmaları hakkında Başvekil
den olan suali, Başvekil hazır bulunmadığından 

Lâyihalar 
1. — Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 

birinci ve üçüncü fıkralarında yazılı olan iki 
yıllık müddetin dört yıl uzatılması hakkında ka
nun lâyihası (1/381) (iktisat Encümenine) 

2. — Milletlerarası Finansman Kurumuna 
katılmak için hükümete salâhiyet verilmesine 
dair kanun lâyihası (1/382) (Hariciye, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurları Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere 
kadro ilâvesine dair kanun lâyihası (1/383) (Sıh
hat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encümenle
rine) 

4. —- Yıllık ücretli izin hakkında kanun lâ
yihası (1/384) (Çalışma, Adliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Teklifler 
5. — izmir Mebusu Abidin Tekön'ün, 3460 

ve 6212 sayılı kanunların şümulü dışında kalan 
umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mü-
tedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete aidolan şirket ve ku
rumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekkül-

gelecek inikada bırakıldı. 
Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Devlet radyo

su hakkındaki sualine, Devlet Vekili Emin Kala
fat cevap verdi. 

inikada ara verildi. 

İkinci Celse 
Ekseriyet hâsıl olmadığından 11 . 1 . 1956 Çar

şamba günü saat 15 te toplanılmak üzere inika
da nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
içel Mebusu Hakkâri Mebusu 
B. Koraltan Ü. /SÖV*® 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

ö. Mart 

lere ait iş yerlerinde çalışan işçilere ilâve tediye 
yapılması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/218) (Çalışma Encümenine) 

6. — izmir Mebusu Nuriye Pınar'm, üni
versiteler Kanununun 38 nci maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/219) (Ma
arif ve Bütçe encümenlerine) 

7. — Muğla Mebusu Yavuz Paşamehnıetoğ-
lu'nun, memurların suçlarından dolayı hakla
rında yapılacak tahkikat ve takibata dair kanun 
teklifi (2/220) (Dahiliye ve Adliye encümenle
rine) 

Mazbatalar 
8. — Hariçten Satmalmacak Buharlı ve Mo

torlu Gemilerin Memlekette Yapılan Mümasilleri 
için Getirilecek Eşyanın Gümrük Resminden is
tisnasına dair olan 3339 sayılı Kanunun meriyet 
müddetinin uzatılması hakkında kanun lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar, Münakalât, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/214) (Ruz-
nameye) 

9. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 
Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/175) (Ruz-
nameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C İ G E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTtPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), Ömer Mart (Kayseri) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendini. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMtYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu lâyi
hasının geriverilmesi hakkında Başvekâlet tez
keresi (1/164, 3/286) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
8 .1 .1952 tarihli ve 6196 sayılı yazımızla 

takdim edilmiş olan Ceza Muhakemeleri Usulü 
kanunu lâyihasının iadesine müsaade buyurul-
masını saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — (ieriverilmiştir efendim. 

2. — İnhisarlar Beyiyeleri Üçte Birlerinin 
Harb Mâlûllerİ7ie ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve 
Tevzii hakkındaki 1485 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sının geriverilmesi hakkında Başvekâlet tezkere
si (1/251, 3/287) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
27 . I V . 1955 tarihli ve 71-90/1324 sayılı ya

zı ile takdim edilmiş olan İnhisar Beyiyeleri 
Üçte Birlerinin1 Harb Malûllerine ve Şehit Ye
timlerine Tahsis ve Tevzii hakkındaki 1485 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair olan kanun lâyihasının iadesine müsaa
de buyurulmasım saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Greriverilmiştir efendim. 

3. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in, 
eski îhtisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah, Mali

ye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Baş
vekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri (4/159) 

REÎS — Takriri okutuyoruz, efendim. 

24 . X I I . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

I - Memleketimizin ihtiyacı olan teneke, ka
lay, lâstik, otomobil ve yedek parçaları ile nal 
ve mıhın vaktinde ithal edilememiş olması; 

I I - Otomobil ve traktörlerin ithalâtı sıra
sında bunlara ait yedek parçaların ithalinin dü
şünülmemiş olması; 

I I I - Nüfusumuzun çoğunluğu teşkil eden 
çiftçilerimizin ihtiyacı olan nal ve mıhın tevzi 
ve taksim usulünde yanlışlıklar ve yolsuzluklar 
bulunması hususlarında eski iktisat ve Ticaret 
Vekili Sıtkı Yırcah; 

IV - Doğu - Almanya'dan ithal edilen kam
yon ve lâstikler için, döviz tahsisindeki yolsuz
luk, ithalâtçının muayyen sebeplerle tercih edil
mesi ve ithal edilen bu malların kalite bozuklu
ğu hususunda eski Maliye Vekili Hasan Polat-
kan ve eski iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır
cah; 

V - ithalât yapmak istiyenlere döviz tahsisi 
muamelelerindeki usul ve prensipte istisnalar ve 
aykırılıklar hususunda eski Devlet Vekili ve Baş
vekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili Fa
tin Rüştü Zorlu, eski Maliye Vekili Hasan Polat-
kan ve eski iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah 
haklarında Meclis Dahilî Nizamnamesinin 169 ncu 
ve mutaakip maddeleri gereğince Meclis tahki
katı açılmasını ve sözü geçen nizamnamenin 172 
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nci maddesi hükmüne göre tahkikatın icrasının 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden teş
kil olunacak bir Muhtelit Encümene havale olun
masını Yüksek Meclisin tasvibine arz ve teklif 
ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

4. —• Elâzığ Mebusu Salâhattin Toker'in, es
ki İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Mali
ye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet Vekili, Baş
vekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri (4/160) 

REİS — Bu takrir de aynı mahiyette oldu
ğu için okuyacağız, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1. Memleketimizin ihtiyacı olan teneke, ka
lay, lâstik, otomobil ve yedek parçaları ile nal 
ve mıhın vaktinde ithal edilmemiş olması; 

2. Otomobil ve traktörlerin ithalâtı sırasın
da bunlara ait yedek parçaların ithalinin düşü
nülmemiş olması; 

3. Nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden 
çiftçilerimizin ihtiyacı olan nal ve mıhın tevzi 
ve taksimi usulünde yanlışlıklar bulunması hu
suslarında eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı 
Yırcalı; 

4. Doğu - Almanya'dan ithal edilen kamyon 
ve lâstikler için döviz tahsisindeki yolsuzluk, 
ithalâtçının muayyen sebeplerle tercih edilmesi 
ve ithal edilen bu malların kalite bozukluğu hu
susunda eski Maliye Vekili Hasan Polatkan ve 
eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı; 

5. İthalât yapmak istiyenlere döviz tahsisi 
muamelelerindeki usul ve prensipte istisnalar ve 
aykırılıklar hususunda eski Devlet: Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Vekili Ha
san Polatkan ve eski İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırcalı hakkında Meclis Dahilî Nizamna
mesinin 169 nen ve mutaakıp maddeleri gere
ğince Meclis tahkikatı açılmasını ve sözü geçen 
nizamnamenin 172 nci maddesi hükmüne göre 
tahkikat icrasının muhalefet partilerinden iki
şer, bağımsızlardan bir kişi, iktidar partisinden 
sekiz kişi alınarak kurulacak bir Tahkikat En
cümenine havalesine ve bu tahkikatın en geç üç 
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ay içinde bitirilmesine karar verilmesini yüksek 
tasviplerine saygı ile arz ve teklif ederim. 

2.1.1956 
Elâzığ Mebusu 

Selâhattin Toker 

REİS — Encümen teşkili hakkındaki madde
ler müstesna diğer hususat aynı mahiyettedir. 
Bu sebeple tevhiden müzakere edeceğiz. Söz es
ki îktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nmdır. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlarım; Devlet ve Hükümet hizmetlerin
de millete yararlı olmak gayretinden başka 
hiçbir hisse tâbi olmadan vzaife görmeye gay
ret etmiş olan insanların kalb huzuriyle ve ic
raatının imtihanını millî iradenin her safhasın
da vermeye amade mesuliyet deruhde etmiş olan 
bir kimsenin haklı ve müsterih heyeeaniyle hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Üzerine siyasi 
mesuliyet alan insanlar için siyasi hayatta ev
velâ kendi partisi içinde ocaktan başlayıp son
ra millet önünde, umumi efkâr önünde seçimler
le ve nihayet teşriî hayatta Anayasanın ve İç
tüzüğün tesbit ettiği murakabe safahalarından 
geçmek daima mukadder olan bir şeydir. Mec
lis tahkikatı da bu murakabe derecelerinden 
bir halka teşkil etmektedir. Elbette ki hiçbir 
kimse ileri sürülen iddialar ne kadar vahi ve 
kendisi için ne^kadar mesnetsiz bulunursa bu
lunsun böyle bir tahkik mevzuu olmayı arzu 
etmez. Fakat bugünkü rejimimiz Türk milleti
nin çeşitli ıstıraplarının, arzularının ve ümitle
rinin muhassalasıdır. Milyonlarca vatandaş 
Türk milletinin kaderini bugünkü rejime ve 
onun temeli olan iktidarımıza, partimize bağla
mıştır. Grupumuz ise bunun ve beş senelik ik
tidar faaliyetinin bu millet için yaptıklarının 
ve istikbalde yapacaklarının bekçisidir. Ve sa
dece maddi bakımdan değil, onun bütün mânevi 
kıymetleriyle, haysiyetiyle Türk milletine lâyık 
olan ahlâkı hüviyetiyle korumanın vicdani me
suliyeti altındadır. Durmadan dört taraftan çe
şitli hisler altında şahıslar üstünden aşacak ka
dar ileri hiçbir mesnede dayaıımıyan isnatlar, 
iftiralar ortaya atılmakta ve yalan bile olsa 
yıpratır ümidiyle içte ve dışta itibarımıza halel 
verecek bir hava yaratılmaktadır. Binaenaleyh 
ortada Anayasanın ve içtüzüğün cezai ve malî 
mesuliyeti icabettirecek hususlarına ait bir de
lil olmasa bile bir Meclis tahkikatının açılması 
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suretiyle yerinde ve haklı bir hassasiyet göster
miştir. Böylece de en ileri bir murakabe ve 
kendisine inanan insanların yaptıklarının hesa
bını bütün millet önünde vermesini bilen ce
sur ve soğukkanlı bir şuurun salâbetini göster
miş bulunmaktadır. O bakımdan bendeniz Yük
sek Heyetinizden Türk milletini ve onun irade
sini topyekûn temsil eden Büyük Meclisin siz 
muhterem azaları arkadaşlarımdan bu Meclis 
tahkikatının açılmasını hakikatlerin bir kere 
daha tecellisi için rica ediyorum. İnanıyorum ki 
şahıslarımızın muvakkat ıstırapları, mânevi 
muvakkat mağduriyetleri pahasına da olsa böy
le bir murakabe, hele haysiyetlerimiz ve şerefle
rimiz mevzuubahis olduğu zaman lüzumludur, 
şarttır. Demokrat Partinin dâvası, muhalif mu
vafık demokrasi rejimimizin selâmeti için hattâ 
elzemdir. 

Yüksek heyetinizden bu hususu böylece ri
ca ve Meclis tahkikatı açılması hususundaki ta
lebini tesbit ettikten sonra buna mevzu olan 
meseleleri müsaadenizle bir defa da usul ve esas 
bakımından kısaca izah etmek isterim. Bu mâ
ruzâtım, biraz evvel işaret ettiğim gibi, Meclis 
tahkikatına karşı kendimi müdafaa sadedinde 
değildir. Meselenin bugün ve yarın emsal teş
kil edebilecek hukuki ve malî mahiyetini izah 
etmek ve onu tesbit etmek de vazifemizdir. Çün
kü sizin aranızdan hükümet olarak vazife gös
tereceğiniz arkadaşların istikbalde daha cesaret 
ve güvenle iş görebilmeleri ve Meclis ananeleri
nin emsal teşkil edecek bir tarzda kurulması ba
kımından bunların tavzihinin faydalı olacağı ka
naatindeyim. 

Anayasamız iki türlü mesuliyet tanımıştır. 
Birincisi; muayyen bir vazifenin ekseriyeti tat
min edecek bir tarzda ifa edilmemesi hususu
dur. Bu gibi haller bizde olduğu gibi dünyanın 
her parlâmentosunda da ancak siyasi mesuliyet
leri icabettirir. Vekil veya hükümet bu gibi 
haller karşısında suale, istizaha çekilir. Vekilin 
veya hükümetin düşmesiyle mesele kapanır. 

İkincisi ise cezai ve malî bir mesuliyeti ica
bettirir. Bu gibi hallerde veya ortaya atılan mu
amele veya hâdiselerde vekilin kasdi bir ihmal 
veya tekâsülül ve yahut da kendisine atfedile
cek bir delil ve hiç olmazsa rabıtasını tesise im
kân verecek birtakım emarelerin bulunması lâ
zımdır. Ve vekil bu gibi hallere ait meseleleri 
ve kendisine atfedilen hususları cevaplandırdık-
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tan sonradır ki, müdafaası kâfi görülmiyerek 
hakkında Meclis tahkikatı açılmasına karar ve
rilmek icabeder. 

Meclise verilen önergede mevzuııbahsolan 
muamele ve vakıaların hiçbirisinde cezai ve ma
lî mesuliyeti icabettirecek şahsıma ait bir delil 
ve bir isnat mevcut değildir. Bunların bir kıs
mı tamamen siyasi, mesuliyet müeyyidesi al
tında bulunan umumi icraattan ibarettir. Diğer 
maddelerde ise biraz evvel izah ettiğim her han
gi bir fiil ve hareketin şahsına rabıtası mevcut 
değildir. Fakat derhal ifade edeyim ki, bir defa 
tereddütler ve .şüpheler doğduktan sonra böyle 
bir usul meselesini siper yapmak hiç kimsenin 
aklından geçmez, bilâkis vicdanlardan her türlü 
tereddüdü bertaraf etmek ve sizin huzurunuzda 
en ileri bir şekilde bir defa daha yaptıklarımı
zın hesabını verebilmek ve.hattâ Meclis tahkika
tı ile elde etmek benim için ayrı bir vazife gör
menin de vicdani huzurunu yaratmaktadır. 

Meselenin esasına gelince; Ticaret Vekâleti 
liberasyon devrinde bu liberasyon dışında kalan 
hususlarla onu takibeden zamanlarda da ancak 
mala tahsis yapar. Bu tahsislerin transferini 
yapmak, dövizini ödemek Ticaret Vekâletine ait 
değildir. Dış ticaret rejimimize göre de bütün ta
lepler gerek Avrupa İktisadi İş Birliği içindeki 
devletlere, gerekse bunun dışındaki anlaşmalı 
memleketlere aidolsun Merkez Bankasına ya
pılır. Ticaret Vekâleti ancak bunlara miktar üze
rinden ve mal cinsine göre tahsisler yapar. Mer
kez Bankası elindeki döviz miktarına veya an
laşmalı memleketlerin hesaplarındaki birikmiş 
tediye imkânlarına göre bu husustaki bütün ya
pılmış talepler üzerinden ve muayyen nispetler 
dâhilinde bunların tevzi, taksim ve transferini 
icra eder. Takasını, Amerikan yardımı ve enves-
tismanlarla kredi muamelelerinde yine kendi 
usullerine göre ve işin mahiyeti icabı muayyen 
kaideler takibedilerek tahsisler ve transferler 
icra edilir. Binaenaleyh bir defa usul olarak dış 
ticaret rejimimize göre transferlerin icrası usulen 
vekâletin salâhiyetleri dışında bulunmaktadır. Kal
dı ki, geçen yıl zarfında da önergede mevzuııbahso
lan maddeler vekâletimizce memleket ihtiyacını 
karşılıyacak nispetlerde tahsisler yapılmıştır. Bü
yük iktisadi kalkınmanın içinde biz, başka mem
leketlere hattâ kredi ile yapılan envestisman-
lara o günün iktisadi şartları imkân vermediği 
için senelerce peşin yapmak mecburiyetinde kal-
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dik. Fena bir mahsul senesi geçirdik. Bir kısım 
mallarımızın satışı çeşitli sebeplerden teehhüre 
uğradı. Daha büyük, geniş kredi imkânları sağ
ladığımız bâzı memleketlere bütün bu dar im
kânlarımız içinde oldukça yüksek miktarda dış 
borçlarımızı ödedik. Bu yüzden bizim yaptığımız 
ihtiyaç maddelerine ait tahsislerin döviz trans
ferlerinin vaktinde yapılmasına imkân hâsıl ol
madı. 

Muhterem arkadaşlarım; Temmuz 1955 ten 
itibaren ise transferler doğrudan doğruya Baş
vekâlete izafeten Devlet Vekâleti tarafından 
yapılmaya başlandı. Diğer taraftan gerek Tica
ret Vekâletinde veya her hangi bir hükümet 
servisinde memleketin ihtiyacı olan 10 - 1.5 bin 
kaleme kadar yükselen ithal mallarının stok 
veya ithal seyrini takibeden her hangi bir ser
vis veya müş'ire mevcut değildir. Umumi ista
tistik servislerimiz sadece engros olarak muay
yen bâzı nevi malların tutar veya bedeli üze
rinden ithal miktarım gösterir. Ve bunların 
neticeleri ancak 3 - 4 ay sonra elde edilebilir. 
Normal zamanlarda bunları ancak ticari kaide
lere göre piyasa işletmesi ayarlar. Darlık ve 
tahdit zamanlarında ise Hükümet de ancak bu
nu ihtiyaç sahipleriyle beraber piyasa durumu
na göre tesbit eder. Nitekim geçen yıl başından 
itibaren bu gibi darlığı hissedilen maddeler üze
rinde imkân dâhilinde transferler yapmak kre
dili ithalâta imkân bırakmak, bâzı maddelerde 
muvakkat ihraç yoliyle mamul madde ithal et
mek ve muhtelif ecnebi memleketlerden 200 
milyona yakın temin edilen yeni kredileri bu 
gibi ihtiyaç maddelerinin memlekete daha bol 
bir şekilde ithalini tahsis etmek gibi tedbirlere 
baş vurulmuştur. Diğer taraftan da bu gibi lü
zumlu maddelerin günü gününe tahsisten Tür
kiye'ye ithal ve ihtiyaç sahibine tevziine kadar 
takibedecek bir nizam kurulmaya çalışılmıştır. 
Bu arada hakikaten bir kısım maddeler üzerin
de ihtiyaç nispetinde ve bilhassa vaktinde ve 
ihtiyaç yerinde noksanlıklar, darlıkları hattâ 
bazan yokluklar görülmüştür. Bunu bir Ticaret 
Vekili olarak, Hükümet olarak bu gibi şikâyet
lere her gün muhatabolan mesul insanlar ola
rak duymakta ve muhakkak ki iki defa muzta-
rip bulunmakta idik. Fakat buna mukabil de 
o günün şartlarına ve imkânlarına göre lüzum
lu her türlü tedbirleri almakta tereddüdetme-
dik. Fakat diğer taraftan bu muvakkat da ol-
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sa darlık ve zorlukların bu şekildeki noksan
lıkların istismarı bunu vatandaş vicdanında ve 
hayatında bir ıstırap haline getirmekte gecik
medi. Bunun bir küçük misalini size arz ede
yim; kâfi derecede ve memleketin normal ihti
yacını karşılıyacak akar yakıtımız bulunmuş ol
masına rağmen Haziran ayında ortalama günde 
60 - 200 teneke arasında satılmakta olan gaz-
yağmm yapılan menfi propagandalar ve neşri
yat üzerine evvelâ günde 1600 tenekeye, müta-
akıben 3827 tenekeye kadar satışının yükseldi
ğini gördük. Çayda, şekerde muhtelif zaman
larda aynı sebepsiz sıkıntı ve darlıkların yer 
yer husulüne şahidolduk. Bütün bu âmiller bir
leşince noksanlıklar, tahditler hepimizin içini 
heyecan ve feverana getiren ve birçok arkadaş
larımızın haklı şikâyetini mucibolan, ıstırap 
haline gelen bir istidat aldı. Bunları önlemek 
için kanuni ve idari tedbirler alırken, bir taraf
tan da biraz evvel yukarda izah ettiğim gibi, 
iktisadi tedbirleri ön plâna geçirdik ve daha 
bol ve vaktinde bu ihtiyaç maddelerinin mem
lekete ithalini temine çalıştık. 

Muhterem arkadaşlar; 
Doğu • Almanya ile ticari mübadelelerimiz bir 

kararnameye istinaden 1952 senesinden 22 . IV . 
1954 tarihine kadar tütün ve kuru meyva satı
şına mukabil makine, lâstik, kamyon, hassas alet
ler gibi memleket ihtiyacına tekabül edecek mad
delerin ithali şeklinde takas sisteminin tatbiki 
suretiyle işlemiştir. 

22 . IV . 1954 tarihinden itibaren ise Şarki 
Almanya'yı resmen tanımadığımız için hesap 
bakımından Yapı ve Kredi Bankası ilgilendiril
mek suretiyle iki taraflı hususi bir anlaşma ile 
ticari mübadelelerimiz devam etmiştir. 

Deka lâstikleri 1953 yılında evvelâ İkarus 
firması tarafından ve onu takiben de Mümtaz 
Kavalcıoğlu tarafından bu suretle takas yolu 
ile memleketimize ithal edilmeye başlanmıştır. 

Yukarda bahsettiğim anlaşma meriyete gir
dikten sonra da diğer ithal edilen mallar meya-
nmda ve aynı anlaşmadaki hesap yoliyle bu 
lâstiklerden ithalât yapılmıştır. ÎFA kamyonla
rı da Soyugenç firması tarafından aynı tarzda 
ithal edilmiştir. Bu anlaşmaya göre ilgililer ta
rafından talepler Merkez Bankasına bildiril-

'mektedir. Merkez Bankası bu talepleri İktisat 
ve Ticaret Vekâletine aynen intikal ettirmekte 
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İktisat ve Ticaret Vekâleti bu taleplere ve Mer
kez Bankasında ihracattan mütevellit birikmiş 
para yekûnlarını nazarı dikkate alarak yine ye-
kûnen ve mal nev'i üzerinden tahsisler yaparak 
bunları Merkez Bankasına bildirmektedir. Mer
kez Bankası bu suretle aldığı tahsislerle kendi
sinde o nev'i mallar için mevcudolan bütün ta
leplere tamamen veya muayyen nispetlerde te
diyeler yapmaktadır, tşte bu yoldan da 22 . IV . 
1954 tarihinden itibaren de mezkûr lâstiklerin 
umumi acenteliğini üzerine almış bulunan Er
zurum Limitet Şirketi adlı ve iki ecnebi şirketin 
müştereken kurdukları şirket dört partide 
457 313,80 dolar kıymetinde 6 405 aded otomobil 
ve kamyon ve 2 500 aded bisiklet lâstiği ithal 
etmiştir. Bilâhara yaptığımız tetkikatta öğren
diğimize göre ithal edilen bu lâstikler % 7 ko-
tnüsyon alınmak suretiyle bu şirket tarafından 
Yakup Soyugenç firmasına devredilmiştir. 

Kamyon, otomobil ile bisiklet lâstiklerinden 
l 335 adedi Temmuz ayına kadar Soyugenç fir
masına devredilmiş, 7 570 adedinin ise devri sı
rasında Hükümetçe Türkiye'deki bütün lâstik 
mevcutları beyannameye tâbi tutulduğundan 
devri yapılamamıştır. El konmuş olan lâstikler 
vekâlete ancak yekûn üzerinden bildirilmekte
dir. Vekâlet de yine bunları miktar olarak, mar
ka ve firma tasrih edilmeden vilâyetlere tahsis
ler yapmak suretiyle tevzi etmiştir. Binaenaleyh 
diğer marka lâstikler arasında bunlar da tevzie 
başlanmıştır. îşte o zamandır ki, bu lâstiklerin 
çürüklüğü hakkında vekâletimize şikâyetler 
gelmeye başlamış ve derhal bunların dağıtılma
sı durdurulmuştur. Ve hattâ bu tevzilerden bu 
nevi lâstik için kendilerine tahsis yapılan vilâ
yetlerin bu nispetteki kontenjanlarının mütaa-
kıp lâstik tevziatında diğer lâstiklerle ikmal 
edilmesi emri verilmiştir. 

1.954 yılında Doğu - Almanya'dan yine takas 
yoliyle Mümtaz Kavalcıoğlu tarafından ihrace-
dilen tütünlere mukabil muhtelif malların it
hali meyanmda Soyugeç tarafından 168 816 do
lar mukabili 64 aded İfa kamyonu ithal edil
miştir. Bilâhara Klirink Anlaşması içerisinde 
de yine Yakup Soyugenç. tarafından 943 714 
dolar mukabili muhtelif tarihlerde 437 aded 
İfa kamyonu ithal edilmiştir. Bu kamyonlar 
hakkında daha evvelden şikâyetler yapıldığın
dan bunlar kamyon tevzilerinin tamamen dı
şında bırakılmıştır. Ve hattâ kamyonların umu-
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mi olarak bir kontroluna tevessül edilmiş ve 
bir müfettişin nezareti altında iş tetkik ettiril
miştir. Ve bu müfettişe verilen emir üzerine 
11 . VIII . 1955 tarihinde firmaya yapılan bir 
tebligatla bu kamyonların satışı idari bir ted
birle muvakkaten durdurulmuştur. Ankara 
Üniversitesi zirai kuvvet makinelerinden bir 
profesör, Zirai Donatım Kurumu Etüd ve Tek
nik İşleri Müdürlüğünden, Makine ve Kimya 
Endüstrisi Motor şefliğinden, Ankara Motorlu 
Nakliyeciler Derneğiyle, Ankara Umum Otomo
bilciler Şoför İşçileri Cemiyetinden birer mü
messilden mürekkep bir komisyona bu arabala
rın tetkiki yaptırılmış, ve fabrika tonajlarına 
uyulmak ve bakım talimatına riayet etmek şar-
tiyle kullanılabilecekleri bildirilmiştir. Buna 
rağmen gerek lâstik için gerek kamyonlar için 
keyfiyete muttali olduğumuz tarihten itibaren 
yeniden tahsis yapılmadığı gibi buna ait bakiye 
ithal haklarının kullanılması da önlenmiştir. 
Bu maddelerin iadesi veya başkaca muamele 
yapılması hususu hakkında da hukuki bir mes
net bulunamamıştır, ilâç da dâhil hiçbir mad
denin ithalinde veya gümrükten girerken sağ
lamlığı ve kalitesi bakımından muayenesinin 
yapılması usulden değildir. Bunları ancak pi
yasa ve rekabet ayarlamaktadır. Nitekim rad
yo, makine ve emsali gibi diğer muhtelif mal
larda da çeşitli nevilerin ithali bu suretle ta
hakkuk etmektedir. 

Deka lâstikleri 1953 ten beri ithal edilmek
te ve piyasada bulunmaktadır. Ancak el kon
ma suretiyle muhtelif ihtiyaç sahiplerine dağıt
maya başladıktan sonradır ki, bunlar hakkında 
şikâyetler başlamıştır. Yoksa bu lâstikleri ve 
kamyonları ne vekâletimiz ne de hükümete bağ
ıl her hangi bir teşekkül tercihan veya her han
gi bir şekilde satmalıp ithal etmiş veya para
sını ödiyerek halka tevzi etmiş değildir. 

Biraz evvel bahsettiğim ve Doğu - Almanya 
ile yapılmış hesap anlaşmasına göre lâstik, 
kamyon tahsisimizde yine firma üzerinden de
ğil topyekûn lâstik, kamyon ve yedek parça 
olarak yapılmış taleplere karşı mal nevi üzerin
de icra edilmiştir ve böylece Merkez Bankasına 
bildirilmiştir. O tarihte Merkez Bankasında 
Doğu - Almanya'dan lâstik talebinde bulunan 
yalnız Erzurum Şirketi ile Arşimidis müessesesi, 
Konya'da da Soyugenç firmasının talebi bulun
makta olduğundan bunların talebi nispetinde 
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her ikisinin de ithal talebi cevaplandırılmıştır. 
Binaenaleyh esasen başkaca talebolmadığmdan 
bu bakımdan da bir istisnai muamele mevcut 
değildir. Kaldı ki lâstik, kamyon, radyo ve em
sali gibi bir kısım maddeler hangi memleketten 
ithal olunursa olunsun Türkiye'deki muayyen 
acenteleri ve mümessilleri tarafından ithal edil
mektedir. Bugün Fransa'dan veya İtalya'dan 
lâstik ithali mevzuubahsolduğu zaman Türki
ye'ye bunların ithali ancak lâstik firmalarının 
Türkiye Hükümeti acenteleri bulunan birkaç 
müessese tarafından icra edilebilir. Bu da gös
teriyor ki, bu ithal işinde de işin bidayeten ta
kas ve bunu takiben anlaşma şartları içinde 
bir hususiyet ve istisna mahiyeti yoktur. Ve o 
tarihte bankalar ve iki firma tarafından talep 
vâki olduğuna göre de fiilen de başka türlü 
muamele yapılması mümkün değildi. Bilâhara 
lâstikler için döviz tahsis ve transferi nıevzuu-
bahsolunca ancak memleket şartlarına en uy
gun ve ilgililer tarafından birinci sınıf olduğu 
tevsik edilen markalar arasında en müsait şart
larla ithal edeceklere ithal imkânı sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, usul bakımından 
olduğu gibi esas bakımından da size hâdiseleri 
sadece ana hatlariyle arz etmiş bulunmaktayım. 
Bunlarda cezai veya malî mesuliyeti icabettire-
cek ve şahsi fiilim veya ihmalime taallûk ede
cek her hangi bir hususun meveudolmadığı sa
rahaten görülmektedir. Mücerret hukuk bakı
mından maddesiz bir ihbar ile bir tahkik mevzuu. 
bir tahkik kararı mevzuubahistir. Fakat konuş
mamın başında da arz ettiğim gibi siyasi ha
yatta her günkü hizmetler bir murakabeler sil-
silesiyle kıymetlenip berraklaşır ve millet hizme
tinde bulunan insanlar yaptıklarının muhasebe
sini her an vermeye hazır olan bir vicdan hu
zuru duydukça, her tereddüt ve endişe karşı
sında böyle bir berraklığa varmayı kendi şeref
leri, şahsi ıstırapları pahasına da olsa istemeyi 
kendileri için bir vazife bilirler. Şartlar bu nok
taya geldikten sonra bu da hepimizin en ileri 
bir vazifesidir. 

Meclis tahkikatının açılması kararınızı iç 
huzuru ile tekrar rica ederken bir noktayı daha 
belirtmek isterim. 

Dört seneden fazla süren mesuliyet mevki
lerinde yalnız Türk milletine ve onun mümtaz 
mümessili olan siz arkadaşlarıma lâyık olabil
menin endişesiyle vazife ifa ettim. Ne bir kimse 
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mağdur olsun, ne bir kimse memnun olsun diye 
kanun, nizam ve normal kaideler dışında yapıl
mış tek bir muamelem yoktur. Ve ben vazife gör
müş Devlet adamlarının şahsi menfaatler güttü
ğü hakkında tesbit edilecek hakiki deliller kar
şısında yalnız mahkûm olmasının değil, yaşa
masının bile zillet olduğuna kani bulunmakta
yım. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Çok 

muhterem arkadaşlar, Büj'ük Millet Meclisi bu
lgun, sual ve istizahtan1 sonraki büyük muraka
be salâhiyetini, Meclis tahkikatı salâhiyetini kul
lanma kararını verecektir. 

Hakkımda, Meclis tahkikatı açılmasına ka
rar verilmesini partimizin Meclis Grupunda biz
zat talep ve rica etmiştim. Bugün de Büyük 
Millet Meclisi huzurunda rica etmekteyim. 

Zira membaı, yanlış tahminler ve şayialar 
olan müphem hava ortadan kalkmalı, hâdiseler 
berrak hale gelmelidir. Buna, memleketimizin 
ve milletimizin menfaatleri bakımından lüzum 
vardır. 

Buna, mensubolduğumuz iktidar için zaru
ret vardır. Nihayet buna, haysiyetlerimiz ve şe
reflerimiz bakımından ihtiyaç vardır. Meclis 
tahkikatı açılmasına sebebolan müzakereler ve 
münakaşalar kamilen Demokrat Parti Meclis 
Grupu içinde cereyan etmiş, Grup müzakerele
rinin gizliliği dolayısiyle umumi efkâra noksan 
ve nakıs bir şekilde inikas etmiştir. Mesele 
şimdi bugünü, takrir ile Meclis huzuruna ve umu
mi efkâr önüne gelmektedir. Onun için, hak
kımda Meclis tahkikatı açılmasına karar veril
mesini rica ettikten sonra, takrirde mucibi tah
kik olarak ileri sürülen müesseselere kısaca te
mas etmeyi zaruri görmekteyim. 

Takrirde, Sıtkı Yırcalı arkadaşım ile beralber, 
hakkımda Meclis tahkikatı açılması için doğru
dan doğruya ileri sürülen sebepler, Doğu - Al
manya'dan ithal edilen kamyon ve lâstikler için 
döviz tahsisindeki yolsuzluk, ithalâtçının muay
yen sebeplerle tercih edilmesi ve ithal edilen bu 
malların kalite bozukluğu olarak gösterilmekte
dir. Doğu - Almanya'dan ithal olunan ve çürük 
olduğa bildirilen lâstik ve kamyonlar dolayı
siyle hakkımda Meclis tahkikatı açılmasını mu-
eibolan nokta bu kamyon ve lâstikleri Doğu - Al
manya'dan ithal eden veya bu mallan devrala-
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rak satan zatın hasbelkader bana bacanak ol
ması teşkil etmektedir. 

Şimdi vereceğim izahat, bahis mevzuu kam
yon ve lâstiklerin ithal edilmiş olduğu Doğu - Al
manya ile ticari münasebetlerin nasıl başladı
ğını ve nasıl cereyan ettiğini, yapılmış olan ta- t 
kas anlaşmaları tatbikatının ve Doğu-Almanya'- j 
dan yapılan ithalâtın tesfot ve tevziinin ne şah- f 
sunla, ne o tarihlerde başında bulunduğum Ma- ; 
liye Vekâleti ile ve ne de döviz tahsisi bakı- j 
mmdan Merkez Bankası ile bir alâkası olmadı- j 
ğını ortaya koyacaktır. 

Doğu - Almanya bugüne kadar, Hükümeti- ] 
mizce resmen tanınmış değildir. j 

Bu itibarla, Türkiye ile Doğu - Almanya ara- ! 
smda, iki devlet olarak ticaret ve tediye anlaş- ı 
ması yapılmamıştır. Binnetice Merkez Banka
sında da, Doğu - Almanya hesabı diye bir hesap 
yoktur. 

Doğu - Almanya'dan yapılacak ithalât için 
Merkez Bankasında hiçbir döviz muamelesi ya
pılmamaktadır. 

Binaenaleyh Doğu - Almanya'dan ithal olunan 
her hangi bir mal için Maliye Vekâletinin veya 
Merkez Bankasının döviz tahsis etmesi bahis 
mevzuu değildir ki, Doğu - Almanya'dan ithal 
edilen lâstik ve kamyonlar için döviz tahsisin
de tercihli ve yolsuz bir muamele yaptırmak 
mümkün olabilsin. 

Doğu - Almanya ile memleketimiz arasında 
ticari mübadeleler, Ticaret Vekâletinin 12 Ocak 
1952 tarih ve 400 sayılı Sirküleri ile bir takas 
muamelesi olarak başlamıştır. Bu sirkülerin bi
rinci maddesine göre, birinci derecede ehemmi
yeti haiz bâzı mallar mukabilinde bâzı madde
lerin ihracına Ticaret Vekâleti müsaade ede
cektir. 

Sirkülerin ikinci maddesiyle de bu ihracat 
ve mukabil ithalâtın nasıl yapılacağı tesbit olun
muştur. Buna göre, ithal ve ihraç muameleleri 
ile Maliye Vekâletinin en küçük bir alâkası ol
madığı gibi, Merkez Bankasına terettübeden va- } 
zifeler de, muamelenin esasına müessir olmıyan j 
tescil ve imrar mektubu verilmesi gibi formali- j 
teye taallûk eden hususlar olmuştur. 

Bundan kolayca anlaşılır ki Merkez Banka- j 
sının her hangi bir firmaya döviz tahsis etmesi 
bahis mevzuu olmadığı gibi, firmalar arasında 
bir tefrik yapmasına, bâzılarını tercih etmesine i 
veya etmemesine imkân da yoktur. ! 
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400 sayılı bu sirkülere ek olarak neşrolunan 

9 Mayıs 1952 tarih ve 409 sayılı Sirküler ile Ti
caret Vekâleti siparişten sonra imal ve ihzar 
gibi bâzı sebeplerle ithali zamana mütevakkıf 
mallar için ihracatın önceden yapılmasına ce
vaz vermiştir. 

400 ve 409 sayılı bu sirkülerler 22 Nisan 
1954 tarihine kadar meriyette kalmıştır. 

1954 başlarında Ticaret Vekâleti, Doğu - Al
manya ile yapılan ticari mübadeleleri, münfe
rit takas muameleleri halinden çıkararak glo
bal bir takas sistemine raptetmek maksadiyle, 
Yapı ve Kredi Bankasının Doyçe Noten Bank 
ile bir anlaşma yaparak bu muamelelere tavas-
sudetmesine müsaade etmiştir. 

Bu anlaşmaya bağlı «A» listesi ile Doğu -
Almanya'ya ihracına müsaade edilecek malla
rın nevileri ve yıllık ihracat miktarları «B» lis
tesi ile Doğu - Almanya'dan ithal olunacak mal
ların nevileri ve yıllık miktarları tesbit edilmiş
tir. 

İhracat ve ithalât lisanslarını A ve B liste
lerinde gösterilen kontenjanlar dâhilinde Tica
ret Vekâleti verecektir. Bu anlaşmaya göre yıl
lık mübadele hacmi, ithalât ve ihracatın her bi
ri için 26 300 000 dolarlıktır. 

Bu anlaşma ve ekleri Ticaret Vekâletinin 
29 Nisan 1954 tarih ve 498 sayılı sirküleriyle 
meriyete konulmuştur. Bu takas anlaşmasına 
mütaallik muameleler o tarihte âzası bulundu
ğum döviz komitesinin çalışmaları mevzuuna da 
girmemiştir. Bir yıl müddetle meriyette kalmış 
olan bu anlaşma yerine bilâhara, 1 Mayıs 1955 
tarihinden itibaren Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği ile Doğu - Almanya Dış Ticaret 
Odaları Birliği ve Türkiye iş Bankasiyle Doğu -
Almanya Doyçe Noten Bank arasındaki 31 Mart 
1955 tarihinde akdedilen anlaşmalar kaim ol
muştur. 

Bu hususta yapılacak muameleler de Ticaret 
Vekâletinin 30 Nisan 1955 tarih ve 540 sayılı ve 
30 Haziran 1955 tarih ve 547 sayılı Sirkülerleri 
ile tesbit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Doğu-Almanya ile yapı
lan ticari mübadeleler hakkında muhtelif safha
ları itibariyle vermiş olduğum izahat o tarih
lerde başında bulunduğum Maliye Vekâletinin 
ne doğrudan doğraya ve ne de Merkez Banka
sı veya döviz komitesi vasıtasiyle Doğu Alman
ya ticareti ile hiçbir alâkası bulunmadığını 
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açıkça ortaya koymaktadır. Bu sebeple, baca
nağım olan zata veya her hangi bir firmaya 
Doğu Almanya'dan lâstik ve kamyon ithalâtı 
için benim, Maliye Vekili' sıfatiyle döviz tah
sis etmem veya Merkez Bankasından döviz tah
sis edilmesini temin edebilmem mümkün değil
dir, 

Hâdisede bu derece maddi imkânsızlık mev
cut iken Doğu - Almanya'dan gelen lâstik ve 
kamyonların birer ithal malı olmaları dolayı-
siyle döviz tahsisi suretiyle getirilmiş olması 
lâzımgeleceği faraziyesinden hareketle, Maliye 
Vekili sıf atiyle itham altına alınmam vakıala
ra ve hakikatlere aykırı bulunmaktadır. Bu 
husus, yapılacak tahkikat neticesinde de tama
men anlaşılmış olacaktır. 

Burhanettin Onat arkadaşımızın, vermiş 
oldukları takririn sonuncu fıkrasında ithalât 
yapmak istiyenlere döviz tahsisi muamelelerin-
deki usul ve prensipte istisnalar ve aykırılık
lar ileri sürülerek Fatin. Rüştü Zorlu ve Sıtkı 
Yırcalı arkadaşlarımızla birlikte bu maddeden 
dolayı da hakkımda meclis tahkikatı talebinde 
bulunulmaktadır. Dış ticaret rejimine ait ka
rarnamenin 14 ncü maddesi mucibince Maliye 
Vekâleti münhasıran âmme sektörüne yani res
mî daire ve teşekküllere döviz tahsis etmekle 
vazifelidir. Resmî daire ve teşekküllere döviz 
tahsisinde ise yolsuz tercihler yapılması varidi 
hatır olamaz. Takrirdeki bu madde ile şayet 
mevcudolduğu tarihlerde âzası bulunduğum dö
viz komitesinin faaliyeti kastedilmek isteniyor
sa bu faaliyet imzalı zabıtlar halinde mazbut 
ve mahfuz olan komite kararlarımın tetkiki 
bilhassa alâkalı vekâletlerin verecekleri izahat. 
ile anlaşılacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlar; iktidara gelince, 
ilk hükümetin kurulduğu 22 Mayıs 1950 den 
30 Kasım 1955 tarihine kadar üç hükümet için
de beş buçuk yıl fasılasız vekillik ettim. Beş 
buçuk yıllık vekilliğimin beş senesi Maliye Ve
killiğinde geçti. Bir Maliye Vekilinin nasıl bir 
yük altında bulunduğunu anlatmak güçtür. 

Maliye Vekili senede üç milyar lira tahsi
lat, üç milyar lira da tediyat, bir kaç milyar
lar lira Hazine muamelesi olmak üzere, senede 
sekiz on milyar liralık bir fon ile uğraşır. 

Maliye Vekili senede; üç - dört yüz milyon 
liralık Hazine dâvası ile uğraşır. 

1956 0 : 1 
Maliye Vekili yüz binlerce vergi mükellefi 

ile karşı karşıyadır. 
Maliye Vekili, kanunlara riayet etmek is-

temiyen ve her hali istismar etmek istiyen ver
gi ve döviz kaçakçılarının peşinden koşar. 
Maliye Vekili, Devlet makinesinin, vatandaşa 
hizmet çarkının döndürülebilmesi için gerekli 
parayı temin ile mükelleftir. 

Maliye Vekâleti türlü menfaatlerin çarpıştı
ğı, menfaatlerin harman olduğu yerdir. 

Bizatihi sempatik olmıyan bu vazifede beş 
yıl müddetle kaldım. 

Beş buçuk yıllık vekilliğimin ve icraatımın 
mesuliyetini vazifede bulunduğum anda olduğu 
gibi, bugün de, yarın da vicdan huzuru ile ta-
kabbül ediyorum. 

Bu tahkikat dolayısiyle her halde sürür ve 
neşe içinde değilim; müteessirim, zira Maliye 
Vekilliği gibi bir makamda beş yıl müddetle 
10 milyarlarca liralık bir muamele hacmi için
de, gece gündüz çalıştıktan sonra çürüklüğü id
dia olunan bir malın ithalâtçısının veya satıcı
sının bacanağım olması münasebetiyle hâdise
lerin, işi Meclis tahkikatına getirmiş olmsama 
müteessir olmakta müsaade ediniz, haklı ola
yım. 

Beş buçuk yıllık vekilliğimin bütün mua
meleleri açık ve sarihtir. Allaha ve vicdanıma 
karşı huzur içindeyim. Bunu huzuru milletle 
ifade edebildiğim için de müsterihim. 

Her türlü menfi telkinler, sebepleri bizce 
malûm türlü neşriyat umumi efkârı aylarca 
mânevi baskı ve telkin altında tutmuştur. Ken
dimizi müdafaa, hâdiseleri izah ve haksız itham
lara cevap verebilmek üzere Meclis tahkikatının 
açılmasını şeref ve haysiyetlerimizi korumak 
için zaruri görmekteyiz. Bu tahkikattan vic
danlarımız müsterih olarak çıkacağız. Bizleri 
haksız suiniyetlerin ve maksatlı şüphelerin pen
çesinden kurtarınız. Hakkımda Meclis tahkikatı 
açılmasına karar veriniz. Bunu istiyorum, bunu 
rica ediyorum. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Fatin Rüştü Zorlu. 
FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, okunan ve Meclis tah
kikatı talebedilen takrirlerden anlaşılacağı veç
hile Döviz Komitesinin yaptığı tahsislerde yol
suzluk olup olmadığı hususunun tahkik edil
mesi noktasından hakkımda tahkikat açılması 
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istenilmektedir. Bu sebeple huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Türkiye uzun zamandan beri bir kalkınma 
dâvasının peşindedir. Bu kalkınma dâvası maal
esef yalnız mensubu bulunduğum Demokrat 
Partinin omuzlarına yüklenmiş bulunuyor ve o 
parti tek başına bu dâvayı yürütmek ve Türk 
milletiyle el ele olarak bu dâvayı muzafferiyete 
ulaştırmak gayesini güdüyor. Bu müşkül ve 
çetin yolda zor imkânlar dâhilinde yürürken 
elbette birçok zorluklarla, birçok engellerle 
krşı karşıya kalmak mukadderdir. 

Ben Döviz Komitesine geldiğim zaman kar
şımıza çıkan bilançoda bize : «11 aylık müddet 
için bütün ithal imkânı olarak 74 milyon Türk 
liramız vardır» dediler. Bunlar Döviz Komite
sinin zabıtlarında müsee.eeldir, kararlar önünü
ze çıkacaktır, göreceksiniz. 

Bu müşkülât içinde icraatta bulunmak mesu
liyetini üzerimize yüklendik ve bunu gücümüzün 
yettiği, aklımızın erdiği kadar, mesuliyetimizi 
müdrik olarak yürütmeye çalıştık, önümüzdeki 
engelleri bertaraf etmek için uğraştık. 

Belki hatamız oldu, belki bâzı aksaklıklar-
oldu. Fakat memleketin umumi iktisadiyatını 
inkişaf ettirmek için kendimize çizdiğimiz kal
kınma yolundan inhiraf etmedik, arkadaşlar. Bu 
müşkül yoldan giderken birtakım menfaatleri 
tatmin edememek gayet tabiî olarak mukadder
di ; biz bunların dedikoduları ile karşılaştık. 
Biraz evvel konuşon, Döviz Komitesinde bulunan 
arkadaşlarım tebarüz ettirdiler. Döviz Komite
sinde ne dolar kasam vardı, ne de döviz. 
Biz tahsisler üzerinde konuştuk ve kararlarımı
zı müştereken aldık. Biz, kararlarımızı tek ba
şına, münferit odalarda almadık; arkadaşlarımız, 
en aşağıdan 14 kişinin huzurunda alındı. Bü
tün zabıtlar huzurunuza çıkacaktır. Tetkik ede
ceksiniz. Halk arasında şüyubulan dedikoduları 
tabiî görmek lâzımdır. 

24 senedir Devlet hizmetinde bulunuyorum, 
24 sene muhtelif hizmetlerde bulundum. Bunla
rın şerefini ve mesuliyetini taşıdım. Bunların 
kötü taraflarını da üstüme almak ve hesabını 
vermek mecburiyetindeyim. Ve vermeye her za
man hazırım. Bütün bu kalkınma hareketini 
yaparken mil1 etin bu hareketlere iştirakini ön 
safta düşünmeye mecburuz. Halk bu harekete 
iştirak etmediği takdirde muvaffak olamayız. 
Millete tam emniyet gelmesi için kendini idare 
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edenlerin müstakim olduklarını, yekâne gaye
lerinin milletin menfaatlerini vikaye etmek ve 
bir an evvel kendilerine refah, saadet ve kuvvet 
götürmek olduğunu bilmelidirler. Böyle ol
mazsa dâva muvaffak olamaz. Onun için mensu
bu olmaktan şeref duyduğum Demokrat Part i 
ufak bir şüphe karşısında bile gerekli tahkika
tın açılmasını istemekte Grup arkadaşları te-
reddüdetmemiştir. Elimizde bir delil yoktur ama, 
şüphe vardır. «Halkta bir şüphe uyanmıştır, 
halkı tatmin etmek mecburiyetindeyiz» dendiği 
zaman boynumuz kıldan incedir. (Bravo sesle
ri) Eğer biz bu şüpheye kurban olacaksak kur
ban olalım arkadaşlar. (Bravo sesleri) Eğer bu
nun için eza duyarak, töhmet altında, ezgin vo 
bezgin yürüyeceksek feda olalım. Fakat millette 
itimat teessüs etsin, millet, kendini idare eden 
Türk idarecilerinin milletin menfaatinden baş
ka bir şey düşünmediğini öğrensin. Bunun için 
Demokrat Parti Grupunun en ufak bir şüphe 
karşısında 3 vekilini ortaya atması ve efkârı 
umumiye önünde tahkikata mevzu yapması bu 
memleketin demokrasi tarihinde ve kalkınma 
tarihinde altın yaldızla yazılacak bir vakıadır! 
Bunun önünde hürmetle eğiliyorum. Benim na
çiz şahsımın bir kıymeti yoktur. Yürüyecek 
olan şey fikirlerdir, gaye bu devletin, bu mille
tin kalkınmasıdır. Arkadaşlar, tahkikat kararı 
vermenizi sizden hassaten rica ediyorum. (Sol
dan alkışlar). 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; bâzı idari meselelerde 
karşılaşılan zorluklar ve bâzı maddelerin dar
lığı hasebiyle memlekette hâsıl olan huzur
suzluk ve bu huzursuzluğun tevlidettiği psi
kolojik zeminin çok müsait olması hasebiyle 
bu zemin üzerinde çabucak üreyen, üretilen 
dedi kodu, nihayet millet iradesiyle buraya 
seçilip gelmiş bütün Büyük Millet Meclisi 
azaları gibi onun büyük b^r çoğunluğunu teş
kil eden Demokrat Parti Grupunuzu da hare

kete getirdi. 

Biraz evvel dinlediğimiz takrirdeki mevzu
lar üzerinde Grupta büyük müzakereler, bü
yük münakaşalar oldu. Neticede üç vekil 
hakkında Meclis Tahkikatı açılmasına kara? 
verildi. 
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kapalı bir kab içinde her gün içine biraz I 

daha tezvir mayası katılarak, hâdiseler her 
gün biraz daha tahammür etmesin, diye Demok
rat Parti Meclis Grupu o kabın üstündeki kirli 
örtüyü kaldırarak her şeyi âmme vicdanı huzu
runa, milletin huzuruna açıkça arz etmek ve 
bir neticeye varmak üzere üç vekil hakkında 
tahkikat açılmasına karar verdi. Bendeniz 
de grupun bu temayülüne uyarak, onların 
hissiyatına tercüman olarak bu takriri vermiş 
bulunuyorum. Bu takrir, aynı zamanda De
mokrat Parti iktidarının her halü kârda millî 
murakabenin, Meclis murakabesi müessesesi
nin her an uyanık, her an milletinin arzu ve tema
yülüne uygun olarak hassas bir şekilde ayakta dur
duğunu göstermesi bakımından da ayrıca ehemmi
yeti haizdir. (Soldan, bravo sesleri) Bu bakım
dan arkadaşlarım, haklarında Meclis tahkikatı 
açılması istenen üç vekil arkadaşımın da ilti
hak ettikleri veçhile, takririn kabulünü yük
sek tasvibinize arz ederim. (Soldan, alkış
lar). 

RBÎS — Söz Selâhattin Toker'indir. 
SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar, müzakere mevzuu olan takrir
lerden bir tanesi de bana ait bulunmaktadır. 

Ben bu takririmle eski üç vekil hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasını talebeylemiştim. 
Şimdi bu takriri hangi i a n u n ve usule istina
den verdiğimi ve bu takririn sebeplerinin neler 
olduğunu ve ayrıca bu takriri vermekle o za
man mensubu bulunduğum Demokrat Parti için 
hangi maksat ve gayeyi güttüğümü kısaca Yük
sek Heyetinize tahlil ve izah edeceğim ve Muh
terem Heyetinizin bu mesele hakkında gerçeği 
tamamen teşhis ederek isabetli bir karar alma
sına yardım etmeye çalışacağım. Yalnız bu tak
ririme takaddüm eden zamanda Demokrat Par- | 
tinin bir üyesi, bugün ise bağımsız bir mebus 
olduğum için sözlerimde bir iltibasa mahal ve
rir ve sürçü lisan edersem affınıza sığınırım. 

HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Dik- J 
kat et, dikkat... | 

SELÂHATTİN TOKER (Devamla) — Muh- I 
terem arkadaşlarım, Anayasamızın 47 nei mad
desini de vekillerin vazife ve mesuliyetlerinin 
tanzim ve tedvin edileceğine dair bir hüküm 
vardır. Bu âna kadar arkadaşlar, vekillerimizin 
vazife ve mesuliyetlerini tanzim eden bir kanun I 
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maalesef tedvin edilmemiştir. Ancak bu kanu
nun tedvin edilmemiş olması, bir vekilin vazife
sinin yokluğunu veya mesuliyetinin nâmevcud-
olduğunu ifade etmez. Vekillerin vazifesi, vazi
fe gördükleri vekâletin kanunlarının sınırı ile 
mukayyettir.. Ve vekiller bu kanunları tatbik 
ile, infaz ile mükelleftirler. 

Heyeti Vekile olarak mesuliyete gelince, hiç 
şüphe yoktur ki, devlet idaresinde lüzumlu bü
tün meseleleri ve çıkacak her hâdiseyi bir karar
la tanzim etmek Heyeti Vekilenin vazifesi cüm-
lesindendir. 

Şimdi arkadaşlar, vazifeleri bu olan vekille
rin mesuliyetleri nedir? Bunu izah edeceğim. Ar
kadaşlar, Anayasamızın 7 nci maddesinin son 
fıkrasına istinaden Meclis, hükümeti her zaman 
ıskat ve murakabe edebilir. Yine Anayasamızın 
22 nci maddesiyle, Meclisin salâhiyeti cümlesin
den olarak sual sormak, istizah yapmak Meclis 
tahkikatı istemek her mebusun vazifesi cümle-
sindendir. 

Yine arkadaşlar, Anayasamızın 46 nci mad
desi, îcra Vekilleri Heyetini hükümetin umumi 
siyasetinden, yani dış ve iç politikadan, iktisa
di, malî idari ve sair politikasından müştereken 
mesul tutmaktadır. Ayrıca bu maddenin ikinci 
fıkrası her vekili icraatından, takibettiği poli
tikadan ve hattâ maiyetinin efal ve muamelâtın
dan sorumlu tutmaktadır. 

Yine arkadaşlarım, Anayasanın 50 nci mad
desi; Büyük Millet Meclisi tarafından Divanı 
Âliye sevk edilmesine karara verilen bir veki
lin vekillikten düşmesini âmirdir. 

Bununla kısaca şunu arz etmek istiyorum; 
vekiller yaptıkları işlerden dolayı mesuldürler. 
Vekiller ıskat olunabilirler, vekiller itham olu
nabilirler. 

Arkadaşlar; ne gibi fiillerden ve hareketle
rinden dolayı vekillerin hangi nevi mesuliyetle
re mâruz bırakılacağını, Anayasa tâyin ve tesbit 
etmemiştir. Ancak Dahilî Nizamnamemizin 169 
ncu maddesi bunu tamamen tesbit ve tadat ey
lemiştir. Bu maddeye göre vekillerin ancak ce
zai ve malî mesuliyetleri aranacaktır. Ancak bu 
bir istizah neticesinde, bütçe müzakereleri sıra
sında veya neticesinde veyahut da demin izah 
ettiğim gibi, Anayasanın 46 nci maddesinin bi
rinci ve ikinci fıkrasına giren müşterek ve mün
ferit mesuliyet zuhurunda aranabilir, 
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Arkadaşlar, cezai ve malî mesuliyet nedir? 

Vekillerin bu cezai ve malî mesuliyetinden baş
ka bir .mesuliyeti yok mudur ? 

Arkadaşlar, vekillerin Anayasaya göre üç 
nevi mesuliyeti-vardır. Birincisi siyasi mesuliyet. 
Siyasi mesuliyet vekilin itimat almaması, kabi
nenin ademiitimatla düşmesidir. Kabinenin ha
yatı, itimatla kaimdir. İtimat almıyan bir ka
bine yaşıyamaz. îşte siyasi mesuliyet budur. 

Malî mesuliyete gelince, malî mesuliyet ve
killerin ifa ettikleri vazifeden dolayı devlete 
veya bir şahsa verdikleri zararın telâfisi ve tan
zimi için doğan mesuliyettir. 

Şimdi, esas cezai mesuliyete geliyorum: 
Arkadaşlar, şunu hemen işaret edeyim ki, bir 

vekilin cezai mesuliyetinin mevzuubahsolması 
için illâ kanunen cezayı müstelzim bir suç işle-

' miş olması icaıbetmez. Bunu bilhassa işaret et
mek istiyorum. Yani bir vekilin cezai mesuliye
tinin mevzuubahsolması için yalnız kanunen 
cezayı müştekim bir fiili ika ve irtikâbetmesinin 
aranması şart değildir. Bundan başka memleket 
için zararlı olacak siyasi hatalardan neşet edecek 
mesuliyetler de cezayı müstelzimdir. Cezai me
suliyetlerde, cezayı müstelzim hareketlerden do
ğan mesuliyetlerde kasit aranır. İkinci kısımda 
mevzuubahsolan siyasi hatalarda ise kasıt aran
maz. İşte bir politika mahkemesi olan Divanı 
Âli, hem kanun bakımından suçu tesbit eder, 
hem de siyasi hatalar bakımından işi mütalâa 
eder. Şimdi bizim takririmizde mevzuubahset-
tiğimiz hususların bu siyasi hatalardan ve ka
rarlardan ileri geldiğini izah edeceğim. 

Arkadaşlar; bu mesuliyetler ya müteselsil 
mesuliyet halinde tecelli eder veyahut münf e-
ridolur. Müteselsil mesuliyette; kabine bir me
sele hakkında karar vermiş ise veyahut da müş
terek politika, iktisadi, malî, idari politikanın 
neticesinde bir mesuliyet doğmuş ise kabine top
tan mesuldür. Bunun dışında kalan münferit 
icraattan vekiller münferiden ve şahsan mesul
dürler. Bizim Anayasamızın 66 ncı maddesinde; 
kurulacak Yüce Divanın mevzu kanunlara tevfi
kan muhakeme icra ve hüküm ita edeceği yazılı
dır* Buradaki mevzu kanun usul bakımından 
esas alınacak kanundur. Şahit dinlemek, deliller 
toplanmak, buna istinaden yapılacaktır. İşte ar
kadaşlar, vazifelerini saydığım vekillerin mesu
liyetlerinin de hangi maddelerle tekevvün etti
ğini izah ettim, 
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Vekilleri mebuslar nasıl murakabe eder? Kı

saca buna temas edeceğim. 
Muhterem arkadaşlar; Anayasaya göre Tür

kiye'nin yegâne ve hakiki mümessili Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. Arkadaşlar, işte bu 
Meclis hakkı, hâkimiyeti istimal ettiği gibi teşriî 
vazifeyi, icrai vazifeyi de bünyesinde cemmet-
miştir. Bu teşriî vazifeyi Meclis bizzat istimal 
etmekte, icra vazifesini ise kendi arasından seç
tiği Devlet Reisi ve onun seçtiği Başvekil ve ve
killere bırakmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, Meclis, Hükümete vermiş 
olduğu icra salâhiyetini her zaman murakaJbe et
meye yetkilidir. Bu murakabeyi mebuslar nasıl 
yapmaktadırlar? Mebuslar murakabeyi sual so
rarak, istizah talebinde bulunarak ve nihayet 
Meclis tahkikatı istiyerek yaparlar. Suallerin 
mahiyeti yazılı veya şifahi izahat istemekten iba
rettir. Bunda bir muaheze kokusu vardır. İsti
zah ise bir parlâmentonun en kuvvetli silâhıdır. 
İstizah sonunda itimat, veya ademiitimada gi
dilir ve bu şekilde kabinenin mesuliyeti aranır. 

Meclis tahkikatına gelince : Arkadaşlarım; 
Meclis tahkikatı, ekseriya kabinenin veya ka
bine âzasından birinin Divanı Âliye sevkmi 
icabettirecek bir fiili yapmış olması ihtimaline 
müstenittir. Bunu bilhassa arz etmek istiyorum. 
Meclis tahkikatını B. M. M. kabul ettikten son
ra, bunu yapabilecek bir tahkikat encümeni 
kurmakta veya Anayasa ve Adliye encümenle
rinden müteşekkil muhtelit bir encümene bu 
işi tevdi ve havale eylemektedir. Bu heyet yap
tığı tahkikatla vekillerin cezai ve malî mesuli
yetleri olup olmadığını bir mazbata ile Meclise 
arz edilecektir. Bu mazbata üzerine işte B. M. 
M. malî ve cezai bir mesuliyet gördüğü takdir
de Divanı Âli kurarak vekilleri oraya sevk ede
cektir. Arkadaşlar; bu verdiğim izahatla tahki
katın hangi kanun ve usule istinaden yapılaca
ğını izah ettim. Şimdi beni bu takriri vermeye 
sevk eden sebepleri izah edeceğim. 

Yüksek malûmunuzdur ki, Anayasamıza gö
re Meclis tatil yaptığı zaman mebuslar seçim 
bölgelerinde inceleme ve denetleme hazırlıkları 
yaparlar. Bu yaz bütün arkadaşlarım gibi ben 
de inceleme ve denetleme hazırlığı yaptım. Me
buslar umum milletin vekilleri oldukları için 
Türkiye'nin her yerinde bu inceleme ve denet
lemeyi yapma hakkını haizdirler. 
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Arkadaşlar; işte bu inceleme ve denetleme- | 

yi yaptığım zaman memleketimde iki sıkıntının 
mevcudolduğunu müşahede ettim. Birisi, o za
man mensub olduğum parti içindeki sıkıntıydı; 
bugün bunun sebeplerini saymak ve halli için 
tedbirlerini söylemek bana düşmez. İkincisi, 
Hükümetin aldığı hatalı kararlar ve yaptığı 
yanlış faaliyetler neticesinde halka aksetmiş 
olan ıstıraplar ve şikâyetler idi. Şunu samimî 
olarak arz edeyim ki, köylü, kasabalı, şehirli, 
dar ve sabit gelirli bütün vatandaşlar bugün is
tisnasız hayat pahalılığından şikâyetçidirler. Bu 
gün vatandaşlar zaruri birçok ihtiyaç maddele
rini piyasada bulamamış olmanın ıstırabını çek
mektedirler. Bugün vatandaş ihtikâr ve kara- I 
borsanın verdiği ıstırapla kıvranmaktadır. Hü
kümet yazın bu hâdiselere karşı ne yaptı? Biz 
seçim bölgemizde gezerken Hükümetin bu hâ
diselere âdeta seyiıei kaldığını gördük ve an
cak radyoda konuşnıalariyle bu işi önlemeye 
çalıştığını müşahede ettik. Hayat pahalılığını 
radyo konuşmasiyle veyahut bâzı ihtiyaç mad
delerini yurda getirmeyi vadetmekle halletme
ye imkân yoktur. Hükümetten, iktidardan şi
kâyet etmiyen tek bir vatandaş görmedim. Sa
mimî olarak söylüyorum, vatandaşa 2 800 lira 
alan bir mebus olarak da yüzümüz kalmamış 
olduğunu ifade etmek isterim. Ben bu ıstırabı 
ve bu sıkıntıyı hissettim, arkadaşlar. 

Bir taraftan da arkadaşlar, yazın biz bu do
laşmaları ve incelemeleri yaparken aynı za
manda Hükümet karaborsayı, ihtikârı önliye-
cek yerde bir taraftan da kendi elinde bulunan 
ve tekelinde olan bütün maddelere zam yaptı. 

REİS — Salâhattin Bey, siz takririnizin dı
şına çıkıyorsunuz, size yardım için, kolaylık 
olsun diye söylüyorum, takririn hududu dâhi
linde lütfen izah buyurun. 

Devam edin. 
SELÂHATTİN TOKER (Devamla) — Peki. 

Bu zamlardan sonra halkın kulağına aksetmiş 
olan birçok hâdiseler vardır. Âmme hizmetleri 
gören, devlet hizmetleri gören müesseseler hak
kında birtakım nüfuz ve döviz suiistimalleri ya
pıldığı iddialarının ortaya çıkmaması lâzımdır. 
Bütün arkadaşları rahatsız eden, iftira mı, ha
kikat mı bilmiyoruz, vicdanları rahatsız eden 
birtakım iddialar ortaya atıldı. O zaman Meclis 
acildi. O zaman içinde bulunduğum Demokrat 
î*arti Meclis (Trupunda birtakım müzakereler, ' 
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münakaşalar cereyan etti. Bir arkadaş istizah 
takriri verdi. Bu istizah takriri Ticaret Vekili
ne tevcih edildi ve ittifaka yakın büyük bir ek
seriyetle kabul edildi, istizahtan sonra bir arka
daşımız ikinci bir takrir verdi. Bu bir vekilin 
mesuliyet şümulü dışına çıkan... 

REÎS — Selâhattin Bey Grupta cereyan eden 
muamelenin seyrinin hikâyesine neden ihtiyaç 
görüyorsunuz? 

SELÂHATTÎN TOKER (Devamla) — Tak
ririmi izah için.. Hükümete tevcih edildikten 
sonra hâdise malûm.. Reis Beyin ricasına ıttı-
lâen.... 

REİS — Rica ediyorum; grup işini söyleme
yin. 

SELÂHATTİN TOKER (Devamla) — Hü
kümete tevcih edildikten sonra Hükümetin üç 
vekilinden birisi istifa etti, ikisi istifaya mec
bur bırakıldı. Bunlar istifalarında haklarında 
yapılacak Meclis tahkikatının selâmetle cereya
nı için istifa ettiklerini bildirmişlerdi. Vekil ar
kadaşlarımızın oldukça ileri giden dedikodu it
hamları altında kalmasına gönlüm razı olmadı. 
Kendilerinin parti ve memleket içinde şerefle 
hizmet ettiklerine şahsan inanıyordum. O kadar 
dedikodu ve tezvir vardı ki bu arkadaşlarımı 
parti ve memleket içinde temize çıkarmalarına 
imkân vermeyi kendim için vicdani bir vazife 
addettim. 

Türk milletil huzurunda bu arkadaşları te
mize çıkarmak bir partili olarak - o zaman - vic
dani vazifem idi. Daha doğrusu bu vazifeyi bü
tün arkadaşlarımız hissetmişti. Ben takririmle 
arkadaşlarımın hissiyatına tercüman oldum. Ar
kadaşlarımın hissiyatına tercüman olduğuma o 
kadar eminim ki bu takririmin usulsüz verildi
ği iddiasına karşı grup, usulünde verildiğini ka
bul etti. Bu takririm üzerine Meclis tahkikatı 
değil, Hükümet tahkikatı olmasını iddia eden
lere karşı, hayır Meclis tahkikatı olacak denildi. 
Arkadaşlar, ittifaka yakın bir ekseriyetle tak
ririm Grupa mal edildi, kabul edildi. 

Arkadaşlar şunu şükranla kaydedeyim ki, 
eğer bu işte bir hizmetim oldu ise, eğer bu işte 
bir vazifem oldu ise, eğer bu işte biraz emeğim 
geçti ise bu emek ve hizmetin şerefi takririmi 
kabul etmiş olan Demokrat Parti Meclis Gru-
puna aittir. Bu grup, ittifaka yakın bir ekseri
yetle partisi ve Hükümeti aleyhine söylenen bu 
dedikoduyu kesin olarak halletmeye kararlı ve 

- 4 0 



I : 22 11 .1 . 
azimli idi. İşte arkadaşlar ondan sonraki safa
hat şu şekilde oldu; yüksek malûmlarınız oldu
ğu veçhile Demokrat Parti - Tüzüğünde sual so
racak mebuslar Grup İdare Heyetinin mütalâa
sını alırlar. Meclis tahkikatına gideceklerse Grup 
Umumi Heyetinin kararını alırlar. Benim bu 
takririmin Grupa arzına sebep, Parti Tüzüğüne 
riayettir ve Meclise gitmem hususunda müsaa
de verilmesine matuftur. Kararın Gruptan he
men çıkmasında ve bir an evvel Meclise akset-
tirilmesinde fayda vardı. Bu işin bir gün bile 
gecikmeye tahammülü yoktu. Çünkü tahkikat, 
arkadaşlarımızın bir gün evvel temize çıkmasını 
sağlıyacaktı. Bu maksatla müracaat ettiğimiz 
Grup îdare Heyeti, takriri biz hazırlıyoruz, de
diler. Meclise verilecek takririn esas olmasını 
sağlamak için Grup idare Heyetinin fikirlerin
den ilham almayı biz de düşünüyorduk. Bir haf
ta sonra yine müracaat ettiğimde dediler ki: Si
zin takririnize hacet kalmamıştır, biz ayrı bir 
takrir getireceğiz. Kendilerine şekil bakımından 
teşriî fonksiyon bakımından Grup Başkam ve
ya Divanı olarak böyle bir takriri Meclise ge-
tiremiyeceklerini izah ettim. Grup olarak değil, 
ancak bir mebus olarak bir arkadaşın böyle bir | 
takrir getirebileceğini izah ettim. Bu sebeple j 
meselâ, Burhanettin Onat arkadaşımız Grup 
Başkanıdır, o sıfatla Meclise takriri götüremez. 
Çünkü grupların teşriî fonksiyonu yoktur. 
Mebus olarak götürecekse o zaman Demokrat 
Parti Mebusu olan Burhanettin Onat ile Selâ-
hattin Toker ve Zeki Başağa arasında ne fark 
vardır! Eğer Burhanettin Onat arkadaşımız 
bir Meclis tahkikat takriri vermek istiyorsa, o 
da Demokrat Parti Grupunun bir üyesi olarak 
evvelâ Tüzüğe uygun bir takrir vermesi ve bu 
takririnin Grup Umumi Heyetince kabul edil
mesi lâzımgelirdi. 

REÎS — Selâhattin Bey, takririniz müsta
kil madde olarak ruznameye alınmıştır. Niçin 
kendinizi üzüyorsunuz ? 

SELÂHATTİN TOKER (Devamla)—Efen
dim, Demokrat Parti Grupuna Burhanettin 
Onat imzasiyle bir takrir verilmemiştir, o bizim 
teklifimize istinadetmektedir. Biz Grup zabıt
larını alıp tetkik etmek salâhiyetini haiz olma
dığımız için ve orada ne gibi müzakere cereyan 
ettiğine tahriren vâkıf bulunmadığımızdan do
layı ben de Burhanettin Onat arkadaşımızın, 
Grup İdare Heyetince hazırlanan takririni ay- ı 
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nen kopye etmek suretiyle ve başladığım bu 
vazifemi ikmal etmek maksadiyle Büyük Millet 
Meclisine işte bu takriri verdim. 

REİS — Selâhattin Bey, bu vazife konusu 
üzerinde konuşacaksanız sözünüzü keserim. 

SELÂHATTİN TOKER (Devamla) — Pek
âlâ, bitti. 

Şimdi arkadaşlar, iki takrir arasındaki fark 
şundan ibarettir : Sayın Burhanettin Onat'la 
üç vekil hakkında tahkikat açılmasında ve tak
ririn mucip sebeplerine dair maddeler üzerinde 
ittifak halindeyim. Kendileriyle ayrıldığımız iki 
nokta vardır : Bunlardan birincisi; ben bu işin 
süratle neticelenmesini istedim ve en geç üç ay 
içinde neticelendirilmesini talebettim. Siz is
terseniz bunu iki ay gibi daha kısa bir zaman 
içinde neticelenmesini temin edin, isterseniz bir 
îiy gibi daha kısa bir zaman verin. Vekil arka
daşlarımızın burada ifade ettikleri üzüntüye 
aynen iştirak ediyorum. Bu arkadaşlarımızı» 
bir an evvel üzüntüden kurtulmaları lâzımdır. 
İşe süratle başlamak bu sebeplede şarttır, altı 
ay, bir sene gibi uzun bir müddet zarfında bu 
tahkikatın yapılması arzu edilen neticeyi ne 
şahıslar ve ne de memleket için beklediğimiz 
neticeyi vermez. En geç üç ay içinde bu tahki
katın yapılmasını istiyorum. 

İkinci farklı noktamız, Adalet ve Anayasa 
encümenlerinden ibaret muhtelit bir encümen 
yerine bu işin 5 ilâ 15 kişilik teşkiledilecek bir 
tahkikat encümeni ne verilmesi talebinden iba
rettir. Benim ricanı, bu tahkikat Türk milleti 
önünde, Büyük Millet Meclisi huzurunda yapı
lacak tahkikat olduğuna göre, bütün partiler
den bir veya ikişer mümessil alarak teşkil edi
lecek 15 kişilik bir tahkikat encümenine bu işin 
havale edilmesidir. (Her iki encümende de mu
halefetten var, sesleri) Eğer varsa bu husus-
tada ihtilâfımız yok diyebilirim. 

Arkadaşlar; ben takririmi verirken düşün
düğüm maksat ve gayeyi de kısaca izah etmek 
istiyorum: 

Arkadaşlar Demokrat Parti memlekette bir 
yükselme devri getirmiştir. Bunu inkâr etmeye 
imkân yoktur. Şimdi bizim samimî arzumuz şu
dur. ki bu yükselme devrinde bir duraklama, 
devresi gelmesin. Bugün ihtiyacımız olan mad
delerle yarın, o birgün ihtiyacımız olacak mad
deler, tâyin edilsin ve bir sıraya konularak bun
lar yolsuzluk iddiasını önliyecek şekilde tan-
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d m ve tevzi edilsin Bu düşünce ile o zaman 
mensubu olduğumuz Demokrat Partiye en bü
yük iyiliği yaptığımıza inanıyorduk. 

Arkadaşlar, ıslahat hareketleri devlet idare
lerini kurtaran hareketler olmuştur. Bu ıslahat 
hareketlerinde dikkatli olmazsak bu ıslahat ha
reketlerinde tedbirli bulunmazsak bu iş daha 
da zararlı olabilir. Onun için bu ıslahat hare
ketlerine suiistimallerinden, yolsuzluklardan, 
döviz suiistimallerinden karaborsacılıktan baş
lamak lâzımdır, işte arkadaşlar; benim sami
mî kanaatim şudur ki, ilgili vekil arkadaşlar
da bu mevzuda tahkikat açılmasını istedikleri
ne göre, haklarında isnadedilen şeylerden ak 
alınla çıkmalarını temenni ederim. 

Ancak arkadaşlar; dövizlerin tahsis şeklin
deki usulsüzlükler dolayısiylede tahkikat açıl
ması istenmekte olduğundan ve döviz tahsisi 
işi bir komiteye tevdi edilmiş bulunduğundan 
ve bu komitede vazife gören yalnız bu üç vekil 
olmayıp bir vekil arkadaşımız daha mevcut bu
lunduğundan temennim odur ki, Sayın Samet 
Ağaoğhı arkadaşımız da, bir Münir Birsel ro
lünde olarak muvakkaten de olsa vazifesinden 
ayrılmalıdır. Bu jest efkârı umumiyeyi tatmin 
bakımından, tahkikat bakımından, memleketin 
selâmeti ve huzuru bakımından, ayrıca kendisi
nin siyasi itibarı bakımından, lâzımdır. 

Üçüncü noktai nazarım, birçok vekil arka
daşlarımız hususi konuşmalarında söylemişler, 
doğru, yalan bilmiyorum, bana arkadaşlar söy
lediler, bizim bu işde hatamız varsa bu iş 
memleketin umumi politikasına aittir. Biz bu 
umumi politikada Başvekilin emriyle hareket 
ediyoruz. 

RElS — Selâhattin Bey, takririnizin içinde 
tasavvur etmediğiniz bir husus için ayrı bir 
takrir vermeniz gerekirdi, (Sağdan, yooooo ses
leri) biz de teemmül ederdik. Şimdi takririnizin 
dışında olan bu hususu niçin zikrediyorsunuz'? 

SELÂHATTÎN TOKER (Devamla) — Ar
kadaşlar; müşterek mesuliyete temas etmek ve 
bu suretle kanaatimi samimî olarak ortaya at
mak istemiştim. Sayın Reis bu hususta fazla 
konuşmamı uygun bulmadılar. Kendilerine te
şekkür ediyorum ve söylemiyorum. Bu hususta 
bir an evvel tahkikat encümeninin kurularak 
yüksek kararınızla faaliyete geçmesini ve bu 
işlerin hesabını vekillerimiz mi, yoksa maiyet-
1 erindeki, müsteşar mı, umum müdür mü, mü-

1956 O : 1 
dürler mi kim yapmış ise bunlardan hesabın 
sorulmasını Türk milleti adına, Büyük Millet 
Meclisi adına istirham ediyorum. 

REİS — C. M. Partisi adına Osman Bölük-
başı, buyurun. 

CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTlSl MEC
LİS GRUPU ADİNA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Adnan Menderes Hükümetinin 
sukutuna müncer olan Demokrat Parti Grupun-
daki fırtınalı müzakerelerden sonra üç ağır it
ham yapıldığım ve bunlar hakkında yapılacak 
tahkikatın selâmetini temin maksadiyle de bu 
zevatın istifa ettiklerini gazetelerde okuduk. 
Üzerinde bu kadar hassasiyetle durulan bir 
meselenin kırk gün sonra Büyük Millet Mecli
sinin huzuruna gelmesindeki mânayı yüksek 
takdirlerinize arz etmekle iktifa edeceğiz. 

Burada konuşan vekil arkadaşlarımızın iza
hatını, haklarında Meclis tahkikatı açılmasını 
istiyen arkadaşlarımızın izahatını, Demokrat 
Parti Meclis Grupunun alkışlariyle tasvibetti-
ğini de hayretle müşahede ettik. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Hay
retinizin sebebi nedir? Niçin hayret ettiniz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sabır
lı olursanız izah ederim. 

Konuşmaları Demokrat milletvekillerinin tas-
vibiyle karşılanan bu vekil arkadaşların izaha
tından sonra ümidettik ki haklarında Meclis 
tahkikatı açılması için takrir veren arkadaşlar 
bu takrirlerinin mesnetlerinin, delillerinin han
gi vakıalara dayandığını Büyük Millet Meclisi 
huzurunda izah edecekler ve bu suretle her iki 
tarafı dinledikten sonra milletvekilleri tam. bir 
vicdani huzur içinde bir kanaate vararak reyle
rini kullanacaklardır. Bu ümitle takrir sahiple
rinin izahatını bekledik, fakat ümidimiz tahak
kuk etmedi arkadaşlar. Burhanettin Onat ar
kadaşımız, âdeta devlet zoriyle bir vazife yapan 
insan hareketiyle, «Burada, Grupta uzun mü
nakaşalar oldu, müzakereler oldu, onun neti
cesinde üç bakan hakkında Meclis tahkikatı 
açılmasına karar verdi, biz de bu takrirle hu
zurunuza geldik» dediler. 

Bir kimse hakkında tahkikat açılabilmesi 
için evvelâ o tahkikatı icabettiren hâdiseler ve 
deliller ortaya konur, ondan sonra Meclisten 
karar istenir. Hiçbir hâdise zikretmeden, hiçbir 
delil zikretmeden, mücerret delilsiz iddialarla 
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bakanlar hakkında tahkikat açılamaz. Aksi tak- I 
dirde Büyük Mil] et Meclisi her dedikoduyu bir 
takip mevzuu yapan bir heyet haline gelir. 
(Soldan, gürültüler) 

REİS — Devam buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bur-

hanettin Onat arkadaşımızın izahatından anlı
yoruz ki, kendilerine göre, bakanların ithamım 
icabettirecek bir delil mevcut değildir. Yalnız 
hariçte yapılan dedikoduları önlemek, taham-
mürlere imkân bırakmamak için, bu takrir 
Meclisin Yüksek Huzuruna getirilmiştir. Şayet 
böyle ise, 40 günden beri devam eden gürültü
nün sebep ve hikmeti nedir diye her vatandaş 
düşünecektir. 

İler dedikodu, her söz bir tahkik mevzuu ya
pılacaksa bu memlekette tahkik mevzuu yapıl
ması icabeden, delil bakımından şimdiki hâdi
seden çok daha kuvvetli olan hâdiseler de "var
dır. (Soldan, gürültüler) (Nedir, söyle sesleri). 
Müsaade ederseniz hiddetlenmeyiniz. Benim te
mas etmek istediğim hâdiseyi dün karara bağ
ladınız 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Him
met edin, söyleyin. (Madde söyle sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz. Yüksek Heyetinizin huzurunda 
her sözlerimizi tartarak söylediğimizden emin I 
olunuz. Yalnız bir az sabırlı olunuz da arkası
nı bekleyiniz. 

Arkadaşlar, bakanlar hakkında dedikodu 
varmış da onun için Meclis tahkikatı aeılıyor-
muş. Bu hâdiseler etrafında dedikodular oldu
ğunu biliyoruz. Ama bu dedikoduların yalnız 
3 bakana, 4 bakana münhasır olduğunu da bize 
gösterecek hiçbir delil ortaya konmamıştır. 

Bir istanbul hâdisesi cereyan ediyor, o hâdi
seyi önlemekle mükellef olan Hükümet, ben 
hâdisenin vukuundan evvel haberdardım diyor, 
fakat önliyemiyor. Hiç olmazsa ihmaliyle, ac-
ziyle mesuldür. (Soldan, gürültüler) Aynı hü
kümet hakkında dün açılması istenen Meclis 
tahkikatını reddediyorsunuz, bugün dedikodu
ları bertaraf etmek için Bakanlar hakkında 
Meclis tahkikatı açılmak lâzımdır diye Mecli
sin huzuruna geliyorsunuz. Bu tenakuza, bu 
tezada işaret etmek vazifemdir. 

Bir mesele, Demokrat Parti Meclis Grupun-
da müzakere ediliyor, isabetli veya isabetsiz bir J 
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karara raptediliyor. Bu kararın neticesi olarak 
bir takrirle Meclisin huzuruna geliniyor. Mec
liste Demokrat milletvekillerinden başka grup
lar da mevcuttur. Onlara mensup milletvekille
ri de mevcuttur. Onlar kararlarını ve kanaatle
rini tam bir vicdan huzuru içinde tesbit edebil
mek için Meclisin huzuruna getirilen hâdiselerin 
bütün incelikleriyle ortaya konmasını istemek 
hakkına sahiptirler. Bu Bakanlar hakkında Mec
lis tahkikatı açılsın diye rey vereceğiz veya 
vermiyeeeğiz... Bunu neye istinaden vereceğiz 
veya vermiyeeeğiz? Bu iddia ile karşımıza ge
lenler ortaya delillerini koyacaklar, o bakanlar 
da orada kendilerini müdafaa edecekler, herkes 
kendi vicdanında ithamla müdafaayı tartt ıktan 
sonra, bir karara varacaktır. «Dedikoduları ber
taraf etmek için biz bunu getirdik» demek, mü
saade buyurursanız, ilk nazarda millet bakı
mından bir parti manevrası olarak karşılana
bilir. 

Döviz Komitesinde suiistimaller olmuş, şa
hıslara iltimas edilmiş, keyfî hareketler olmuş, 
ihmaller olmuş; bundan dolayı Meclis tahkikatı 
açacağız diyorsunuz. 

Arkadaşlar, bu memleketin iktisadi hayatını 
bugün içinde bulunduğumuz çıkmaza sokan öy
le ölçüsüz hareketler, öyle ihmaller olmuştur ki, 
bunlardan bir tanesi hakkında Meclis tahkikatı 
açmak akla dahi gelmemiştir. Üç gün ilerisini 
göremiyen bir Hükümetin söylediği sözlerden do
ğan kararları elbette düşünmeye mecburuz. 
Size isterseniz delillerini vereceğim. (Soldan, 
ver sesleri). Vereceğim merak etmeyiniz. Sabre
din, tahammül edin. 

Bahis mevzuu olan Grupunuza mensup arka
daşların şeref ve haysiyetidir. Biz o şeref ve 
haysiyetlere uluorta gözümüzü kapıyarak çamur 
atan insan değiliz. Sizin ithamlarınızın mes
nedini soruyorum. 

Şu Grupuımzda cereyan eden büyük müza
kereler, münakaşalar neymiş? Bunlar hangi de
lile, mesnede dayanarak cereyan etmiş, evvelâ 
onun burada izah edilmesi lâzımdır. Bakanlara 
isnadedilen fiiller teker teker sayılmalı, bu fi
illerin bir Meclis tahkikatına mevzu olacak 
mesnetlere sahibolup olmadığı delilleri ile orta
ya konmalıdır. Aksi takdirde Büyük Millet 
Meclisi, Demokrat Parti Meclis Grupunda alı
nan, mucip sebepleri açıklanmıyan kararları 
tescille mükellef bir heyet haline gelir. 
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Sıtkı Yırcalı arkadaşımı dinledim, gördüm | 

ki, ifade etmek istediği şey şu: Ticaret politi
kası, Ticaret Vekâletinin politikası değil, Hü
kümetin politikasıdır. Bu politikanın tatbika
tından tevellüdetmiş, tekevvün etmiş mesuliyet
ler varsa bu mesuliyetlerin Hükümete aidolması 
lâzımdır. Bir Döviz Komitesi vardır, bu Döviz 
Komitesini Büyük Millet Meclisi teşkil etmiş 
değildir. Hükümet kendi azalarından dördünü 
Döviz Komitesi olarak muayyen bir işle vazi-
felendirmiştir. Döviz Komitesi bir hükmi şah
siyeti de temsil etmez, Hükümet nam ve hesabı
na iş gören dört bakandan ibarettir. Bu Döviz 
Komitesinin yaptığı işlerden tekevvün etmiş bir 
mesuliyet varsa, hiç olmazsa malî bakımdan, 
hükümete râei olması icabeder. Döviz Komite
sinde dört âza var. Bakan arkadaşlarımız ga
yet haMı olarak söylüyorlar, kararlarımız orta
da, o kararların altına imza koymuş, iştirak et
miş bakanlardan birisi Döviz Komitesinin yap
tığı işlerin mesuliyetinden istisna ediliyor, Mec
lis tahkikatına tâbi tutulmak istenmiyor. Bü
tün bu garabetleri Meclis kürsüsünde belirtmek 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, bunun üzerinde niçin durduğu
mu iki kelime ile ifade etmek isterim. Dördün
cü Adnan Menderes Hükümeti, Meclis huzurun
da okuduğu programda suiistimallerle, kötülük
lerle şiddetle mücadele edeceğini ve bu müca
delede Büyük Meclisin müzaheretine güvendiği
ni söyledi ve sizler de verdiğiniz itimat reyle-
riyle bu görüşe iltihak ettiniz. Suiistimallerle 
mücadele edeceğini şimdiye kadar Adnan Men
deres hükümetlerinin programlarında biz gör
memiştik. Dördüncü Hükümet programında 
böyle bir kaydın yer alması, sebepsiz ve icapsız 
olamaz. Bir hükümet abesle iştigal edip Mecli
sin huzuruna gelemez. Demek ki, memlekettü 
vicdanları sızlatan, her yerde dedikodu mevzuu 
olan, dedikodu gazetelerinde elden ele dolaşan 
suiistimallerin ve kötülüklerin hikâyesi vardır 
ki, bir hükümet böyle bir kaydı programına koy
mak lüzumunu hissetmiştir. Eğer hükümet bu 
mücadelede samimî ise, bunu tasvibeden De
mokrat .milletvekilleri, aynı samimiyete iltihak 
ediyorlarsa yaptıkları ithamların delillerini bu 
kürsüde vermeli, açıkça milletin huzurunda bu 
meselelerin münakaşasına imkân hazırlamalıdır
lar. Böyle olmadıkça neye göre biz rey verece
ğiz arkadaşlar? Ben bu arkadaşları itham ede- I 
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cek delile şahsan sahip değilim arkadaşlar, i l
hamlarını icabettirecek bir şey varsa ortaya koy
mak mecburiyetindesiniz. Koymadığınız takdir
de bütün bu hareketlerin Türk Milleti karşı
sında bir parti manevrasından başka bir şey ol
madığı milletin vicdanında tescil edilecektir. 
(Sağdan, alkışlar) (Soldan, gürültüler) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Aziz ar
kadaşlarım; tehlikeden korkmak bence daha 
büyük tehlikedir; tehlikeden korkmamak lâzım
dır. Ben de düne kadar size mensuptum, itiraf 
etmek lazımdır ki, parti birtakım hâdiselere, 
birtakım şaibelere, birtakım yolsuzluklara bu
gün efkârı umumiyede mâruzdur. Dün resmen 
partili idim, bugün kalben partili oldum. Parti
min bu şaibeden kurtulmasını istiyorum, arka
daşlar. (Bravo sesleri) Bu memleketi ne bir par
tiye, ne de partilere feda edebiliriz. Partileri de 
bir kimseye iki kimseye feda edemeyiz. Bir kişi
nin, iki kişinin sun'u taksiri yüzünden bilhassa 
parti başkanının sun'u taksiri yüzünden meyda
na gelen bu hâdiselerin memleket efkârı önünde 
orta yerden kalkması lâzımdır. 

Bu sebeple yükü yalnız bu üç arkadaşa vere
mezsiniz. Bu tehlikeden kurtulmak bu tehlike
den kaçmamakla olur, bu tehlikeden kaçamazsı
nız. Bu tehlikeden kurtulmak için bu partiyi, 
bu temiz girizgâhta hepimizin on seneden beri 
ayrı ayrı ufak tefek hizmeti olan bu müesseseyi 
kurtarmak, memlekette parlâmentoyu kurmak, 
memlekette iradei milliyeyi kurmak için ve mem
lekette Türkün şimdiye kadar aldığı yolda yü
rütüp diğer milletlerle olan mesafeyi ortadan 
kaldırmak için hep beraber en salim yolu ara
yıp bulmak, vicdanlarımıza elimizi koyup, par
tizan insanların onun bunun indî mütalâasın
dan kurtulup vicdan huzuru ile, burada ettiği
miz yemin mucibince neticeyi selâmet yoluna 
mutlaka ishal edeceğiz arkadaşlar. Selâmet yolu
na ishal etmediğimiz takdirde, bu milkin hakiki 
sahibi, yakın zamanda bunu mutlak surette ya
pacaktır, arkadaşlar. (Soldan, «Ne demek isti
yorsun, ne yapacak?» sesleri). 

Buraya gelmiş iki takrir var, birisi, Anaya
sa Komisyonu, Adalet Komisyonu, diğeri ise, 
Meclis Tahkikat Komisyonu için. Ben o zaman 
Grupunuzda idim, belki en son grupum idi, bel
ki de değil, bilinmez, (Gülüşmeler) Orada veri
len karar Anayasa - Adalet Komisyonuna git-
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mesi şeklinde değildi, tüzük belki müsait, Gru-
punuzun verdiği karar Meclis tahkikatı idi. Bu 
tahkikattan çekinmiyelim, çekinmiyeceğiz. Mu
halif arkadaşlardan, müstakil arkadaşlardan, 
(Yok sesleri) ister olsun, ister olmasın, çekinmi-
yeceksiniz. 

Muhalif arkadaşlardan da bir komisyon seçe
rek bitaraf bir huzur içerisinde bunu umumi ef
kâr önüne sereceksiniz arkadaşlar. 

Arkadaşlar, geçen sefer son grupuma söyle
diğim gibi, Hükümet işi pamuk ipliğine bağlı-
yabilir, grupla, anlaşabilir, birtakım taktikler 
içinde, iyi sözler sarf ederek muhalefet partileri 
ile de anlaşabilir, anlaşabilir; fakar efkârı umu
miye ile anlaşamaz. Efkârı umumiye dargındır, 
bugün; onun rızasını almak, onu tatmin etmek 
lâzımdır arkadaşlar (Gürültüler). 

Hâdiseler meydanda, nereye gidilmesi iste
nildiği, nereye bağlanmak istenildiği meydanda. 
Arkadaşlar rica ediyorum, bunları tefrik ede
ceksiniz, ayıracaksınız, arz ettiğim şekilde bu
rada aldığınız vazifeyi bugün en güzel şekilde 
yapacaksınız. 

Arkadaşlar; 1946 - 1950 de bu memlekette 
bâzı işleri milletle beraber gördük. Bu işlerin 
yanında bugün, bu aylarda göreceğimiz işler 
boşa giderse benim nazarımda hepsi beyhude 
olacaktır. Biz bu memlekette hükümetlerle kar
şılıklı konuşmayı tanzim edemezsek; biz bu 
memlekette birkaç tane insanla karşılıklı an
laşmayı parlâmentoda tanzim edemezsek, bugü
ne kadar sarf edilen bütün emekler beyhude ola
caktır. Bunu tanzim etmek birinci vazifemizdir. 
Bu, bugüne kadar yaptığımız vazifelerin en ba
şında gelecektir. 

Benim istirhamım son olarak bunlardır arka
daşlar. 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım; Meclis tahkikatı açılmasına aidolan 
Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanının tak
riri okunduğu zaman yalnız hayret etmedim, 
aynı zamanda üzüldüm de. (Soldan, «Ooo» ses
leri, gürültüler). 

İstenilen bir Meclis tahkikatıdır. 
D. P. Meclis Grupu adına Sayın Burhanet-

tin Onat davacı olarak buraya geldi, aynı za
manda müşteki, öyle bir davacı ve müşteki ki, 
Divanı Âli kuracağız, fakat bir suçlunun suç
luluğunun tesbiti için ve bir suçun araştırılması 
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için değil. Evet değil, ya niçin? Bâzı dedikodu
lar olmuş, bunların izalesi için. Konuşmalarm-
lan çıkan bu. Buna hayret etmemek, bunun için 
azülmemek mümkün mü? (Soldan, gürültüler). 

istenilen Meclis tahkikatı.... 
REÎS — Sırrı Bey, bir dakikanızı rica ede

ceğim. Çok rica ediyorum, Meclis Nizamname
sini bilmiyen bir mebus gibi konuşmayın. Mec
lis Nizamnamesi bunları halletmiştir. Takrir 
üzerinde konuşmanızı tekrar rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Takririn 
muhteva ve şümulü üzerinde konuşuyorum. Ge
len bir takririn, bir cezai mesuliyeti muhtevi ve 
şümulünün sarih olması lâzımgelen bu takririn 
muhteva ve şümulü nedir? Anayasanın 47 nci mad
desi bakanların mesuliyetlerini ve vazifelerinin 
hususi bir kanunla tesbit edilmesini derpiş eder. 
Bugüne kadar böyle bir kanun gelmiş değildir. 
Ama Meclisin kararları, Meclisin temayülü, Yü
ce Divanın kararları ve hukuk mevzuatı bakan
ların mesuliyetlerini tesbit eder. Bu mesuliyeti, 
Yırcalı'nm dediği gibi, (iki değil, üç bakımdan) 
tetkik edilebilir. Hukuki, cezai ve siyasi bakım
dan diye mesuliyet tasrih edilmiştir. Gelen tak
ririn muhteva ve şümulü şudur k i ; delilleri 
gösterilmiycn, sübut derecesi tesbit edilmiyen 
mücerret iddialardır. Zira Meclis tahkikatı so
nunda Yüksek Heyetinizin vereceği karar ya 
bir son tahkikat mahiyetinde, ya men'i muha
keme yahutta ademitakip mahiyetinde olacak
tır. Bir müddeiumumi iddianamesi mahiyetinde 
olan, Meclis tahkikatını istiyen takrir muhteva
sında bunların müstenidat olacak mahiyeti yok
tur. Sayın Burhanettin Onat'm beyanı göster
mektedir ki, mesele bir partinin prestijini kur
tarmaktan öte bir hududa geçmemektedir. (Sol
dan, gürültüler) Bizim istediğimiz bunun olma
masıdır. Halbuki, geçmişte görülen Meclis tah
kikatı taleplerinde B. M. Meclislerinden nelerin 
tahkik ettirileceği delilleri ile gösterilmiştir. 
En yakın bir mazi : Suad Hayri Ürgüblü mese
lesinde, yahutta Meclis tahkikatı açılmıyan 
Atıf înan meselesinde, gruplar yahut takrirleri 
getiren mebuslar tarafından deliller birer birer 
izah edilmiştir. Meselâ, 24 . XI . 1947 de Atıf 
înan hakkında soruşturma talebi üzerine, D. P. 
Mebusu Ahmed Veziroğlu şöyle diyordu : (Bu 
karanlık kalan noktaların millet huzurunda 
açıklanıp aydınlatılması yalnız ve yalnız Mec
lis tahkikatının açılmasına bağlıdır. Bu karar 
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verilmezse şüpheler devam edecektir.) Atıf 
înan 150 lira asli maaş almaktadır. Şimdi 120 
bin lirası varmış. Bu nasıl tesbit edilecektir? 
Bunlar tahlil edilmiş mi? 

Sayın Adnan Menderes; 24 . XI . 1947 de 
Meclis tahkikatı dolayısiyle meselâ şöyle di
yordu : «Ziraat Bankasının cumartesi olmasına 
rağmen, kanunen yasak olduğu halde öğleden 

"sonra açılıp açılmamış olduğuna kadar deliller 
aranmış sorulmuştu.» Bunlar dahi kâfi görül
memiş, yine Sayın Adnan Menderes : «Aynı ban
kanın umum müdürü iken o vakit ortağı oklu
ğu ısrarla iddia olunan Fethi Ungar adında bir 
zata hemen hemen bankanın sermayesine mua
dil 900 bin lira gibi bir para ikraz etmiş. Bu ne 
Atıf înan meselesidir, ne de parti meselesidir.» 
diyordu. Bizim de şimdi istediğimiz de odur. Bu 
ne üç bakan meselesi, ne de D. P. nin prestiji 
meselesi olmamalıdır. Üzerinde dikkatle eğilece
ğimiz bir memleket meselesi karşısında bulundu
ğumuza şüphe yoktur. Bu meseleye Meclisçe el 
konmasına karar vermek suretiyle iktisadi kal
kınmamızda olduğu kadar içtimai sulh ve nizam 
ve ahlâkki kalkınmamız bakımından da hayırlı 
bir adım atmış olacağımıza hiç şüphe yoktur. 
O zamanlar birçok delilerle geldiği halde bunlar 
kâfi görülmüyor. Delillerin tahlili ciheti isteni
yor ve Meclis tahkikatının zarureti üzerinde ıs
rarla duruluyordu. 

Biz Meclis tahkikatının bundan kırk gün ön
ce açılacağı rivayetleri üzerinde ümitlenmiş, se
vinmiştik, hakikatlar ortaya çıkacak diye! 

SOLDAN BÎR SES — Rey verme! 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Mesele rey 

verip vermemek meselesi değildir, hakikat me
selesidir. 

REÎS — Cevap vermeyin rica ederim. Sırrı 
Bey, siz cümlenizi bozmayın; devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi mesele 
şu şekildedir : Cezai mesuliyetin tâyin ve tesbitini 
istiyen takrir o mahiyettedir ki... 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Üstat, bun
ları Bölükbaşı söyledi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O halde sen 
de söyleme, kimse söylemesin. Zira yer yüzün
de söylenmemiş hiçbir şey yoktur. 

Cezai mesuliyeti tesbit edecek suç unsurları 
getirilmemiştir. Bundan şüphe ve endişe etme
meye imkân yoktur. Geniş halk kütlesi karşısı
na hepimiz, bütün bir memleketin evlâtları ola-
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rak cesaretle çıkabilmek için şüphe ve endişeye 
ıahal bırakmıyan sağlam delillerle 'gelmek ica-

bederdi ve bütün iddiaların ortaya atılması lâ
zımdı. Şimdi mesele örtbas edilmek isteniyor 
şüphesini uyandıracağız. (Soldan, ooo sesleri) 
Bu şüphe uyanır, uyanır arkadaşlar. Hiçbir şey 
bu şüpheleri ortadan kaldıramaz, hakikatten 

; gayrı. 
I Dokuzuncu Devrede bulunan arkadaşlarımız 

hatırlarlar; burada Sayın Polatkan ile Ferid 
Melen arasında banka kredileri mevzuunda bir 
münakaşa cereyan etmişti. O münakaşa esnasın
da Sayın Başvekil şöyle demişlerdi : 

«Bugün Ferid Melen arkadaşımız iddialarını 
anlattı. Vekiller Heyeti toplantısı vardı. Vekiller 
Heyeti toplantısına girince meseleyi derhal açtım 
ve bu toplantıda Polatkan'a dedim ki ; Polat
kan kardeşim, bunlar olmuş mudur, olmamış mı
dır? bilmiyorum. Aldığım malûmat senin bu iş
lerde asla dahlin ve tesirin olmadığı hakikatini 
göstermektedir. Ancak bu, bir taraflı malûmat
tır. Yarın dâvamız bir yüksek hakemin yani B. 
M. Meclisinin huzurunda bahis mevzuu olacak
tır. Biz de orada mevcut olacağız, iddiacı da 
karşımızda bulunacaktır. Şimdi burada bir ta
rafız, yarın dâvanın görüleceği yerde, hakem
le beraber iki karşılıklı iddiacı, üç taraflı ola
cağız. Şayet bu muhakeme esnasında bu dedik
lerinin gayrı zuhur eder ve kendini lâyikıyle 
müdafaa edemezsen, idaresi sana mevdu mües
sesenin politikasını lâyikıyle idare ettiğin kana
ati Yüksek Meclise, o yüksek hakemin vicda
nında ve senin şeref ve haysiyetine iştirak eden 
vekil arkadaşlarının ve benim vicdanımızda 
inandırıcı bir tesir yapmıyacak olursa, sevgili 
kardeşim Polatkan, kürsüden inmeden istifanı 
kürsüde vereceksin.» diyorlardı. 

Bugün hakkında Meclis tahkikatı açlmasi 
istenilen Polatkan'a o zaman bütün tahkik im
kânlarına rağmen kendini müdafaa et diyor. Ha
yır. Sayın Başvekil o zaman da tahkikat açtıra
caktınız. Bütün imkânlar zâtı devletinizin elin
de idi. Kendini müdafaa et demekle mesele bit
mez. İddialar vardı, o iddiaları derhal tesbit et
meniz lâzımdı, etmediniz. (Soldan, gürültüler.) 
Soyugenç meselesi o zaman ortaya atılmıştı. 
Ferid Melen üç sene önce şöyle demişti : 

(«Kendi verdikleri rakamların bir iki misli-
' ni on yerine yirmi milyon olarak huzurunuza 
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getirebilirdim. Bakanın yalanlarlarına, bilhas
sa bacanağına İstanbul'da açılan krediler dille
re destan olmuştur. Bunları bendeniz getirme-
dim, sadece ve sadece Bakanın nüfuzu altında 
bulunan Emlâk Bankasına aidolan rakamı ge
tirdim. 

MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Sayın 
Bakanın bacanağı kimdir ? 

FERÎD MELEN (Devamla) — Yakup Soyu-
genç ismindeki zattır. Buna açılan krediyi lüt
fen tetkik buyurun. Sayın Bakan büyük rakam
lar ileri sürdüler, ben de ona mukabil olanı arz 
ediyorum.») 

O zaman yani üç sene evvel Soyugenç mese
lesi ortaya atılmıştı. Eğer o zaman ciddî ve sa
mimî olarak tahkik mevzuu yapılsaydı bugünkü 
rivayetler ve şayialar bu dereceyi bulmazdı. 
Suyu başından bağlamak lâzımdı. Bizim arzu et
tiğimiz de eğer üç sene evvel bu tahkik mevzuu 
olsaydı bugün bu müzakere1 ere lüzum kalmaz
dı. Eğer bugün de, takrirde olduğu gibi, şü
mulden âri şekilde delilsiz ve müphem bir şe
kilde getirilirse bu, tevali eder gider. Bundan 
ne Demokrat.Parti kazanır, ne memleket kaza
nır, ne de biz kazanırız. 

Burada Sayın Yırcalı itiraf ettiler, mesuli
yetin siyasi olduğunu söylediler. Sayın Başbakan 
üç sene önce Hasan Polatkan'a: «Bütün imkân
lar senin elinde, kendini müdafaa et» diye mü
samaha gösterirse mesuliyeti paylaşmış olur. 
Bakanların işlerine müdahale etmesi doğru dur. 
Bu bakımdan da mesuliyeti üç Bakana değil 
doğrudan doğruya Üçüncü Adnan Menderes 
Hükümetine racidir. Üçüncü Adnan Menderes 
Hükümetinin mesul olması lâzımgelir. (Soldan, 
gürültüler) Bu hususta bir takrir veriyorum, 
Döviz Tevzi Komisyonunda vekil olmıyan arka
daşlar da vardır, bunların da mesul olmaları 
icabetmez mi? (Soldan, tahkikatta çıkar sesleri) 
Takrirde bunlardan bahsedi'mem'ştir. Tahki
katın gerek doğrudan doğruya Üçüncü Adnan 
Menderes kabinesine teşmili ve gerekse diğer 
a rka l ı şahıslara teşmili için bir takrir veriyo
rum, karar sizindir. 

REÎS — Hürriyet Partisi Mecl's Grupu adı
na Fethi Çelikbaş. 

HÜRRİYET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU 
ADINA FETHÎ CELÎKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlar; şahsan bir müddet mesu
liyetine katıldığım bir heyetin bâzı vekilleri 
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hakkında muhterem Grup Başkanınız tarafın
dan Yüksek Meclise tevdi edilen Meclis tahki
katı takriri üzerinde Hürriyet Partisi Grupu 
adına konuşurken, hepinizi peşinen teskin et
miş olmak düşüncesi ile, bilâhara arz ve tak
dim edeceğim takriri şimdiden okumakla söz
lerime başlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Arz ettiğim şifahi sebepler dolayısiyle tah

kikatın tekmil döviz tahsis ve transfer işleriyle 
tevzi ve tahsis muamelelerine, tahkikatın seyri 
sırasında daha eski vekillerin zamanı vekâlet
lerine ait aynı muamelelerin de tahkikine lü
zum görüldüğünde o muamelelerin de tahkik edil
mesini, diğer taraftan mevzuubahis işlerle vazi
feli vekiller kadar ve hattâ onlardan daha faz
la müessir bir şekilde Hükümet Reisi de alâ
kadar olduğuna ve bundan başka Döviz Komite
sinin lağvından sonra bizzat Başvekâlet Müste
şarı döviz işleriyle vazifelendirildiğine göre 
Meclis tahkikatnm Hükümete teşmili hususları
nın Meclis Umumi Heyetinin reyine arz olunma-

.smı saygılarımla rica ederim. 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu 

Başkanvekili 
Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

FETHÎ CELÎKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; Yüksek Meclise tevdi olunan 
takriri biz sureti kafiyede partiler fevkinde 
millî hâkimiyet prensibi ile alâkalı ve millî hâ
kimiyetin yegâne mümessili olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin mühim işlerinden biri ad
detmekteyiz. Bu sebeple tahkikatın mevzuunu 
teşkil edecek hususların hakikaten hudut ve 
şümulünü sarih olarak tâyin etmek ve aynı za
manda tahkikata muhatap olacak vekilleri lâ-
yikı veçhile intihabetmek gerekir. Aksi takdir
de dercedilen hususları bilâhara arz ede
ceğim, Meclisin en müessir murakabe mües
seselerinden olan Meclis tahkikatı müessesesi
nin ehemmiyet ve ciddiyetiyle kabili telif ol
maktan uzak kalır. 

Arkadaşlar; gerek Sayın Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat, gerekse Elâzığ Mebusu Sa
yın Selâhattin Toker arkadaşlarımızın ayrı ay
rı verdikleri takrirler mevzu itibariyle başlıca 
beş noktaya inhisar ettirilmiştir. 
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Okuyacağım arkadaşlar, hepisini değil me

selâ birinci madde : 
«Madde 1. — Memleketimizin ihtiyacı olan 

teneke, kalay, lâstik ve otomobil, traktör ye
dek parçalariyle nal ve mıhın vaktinde ithal 
edilememiş olması..» 

Bunun hangi bakımdan müstakil bir tahkik 
mevzuu edildiğini anlamak cidden müşküldür. 
Memleketin bugünkü kalkınma devresi içinde 
alelûmum ithal sıkıntısı halen de devam etmek
tedir. Sıkıntısı çekilen başka mallar yok mu
dur? O takdirde bugün vekâlet sandalyasını iş
gal eden arkadaş niçin tahkikatın dışında bı
rakılsın? Diğer taraftan bugün memlekette it
halât dolayısiyle hissedilen darlık yalnız bu üç, 
beş maldan mı ibarettir? Şu halde arkadaşlar, 
hakikaten takririn tertip tarzı, demin de arz 
ettiğim veçhile, Meclis tahkikatında tek tek 
bütün mebus arkadaşlarımızın vicdanen tatmin 
edilmelerine imkân vermiyecek bir vuzuhsuz
luk ve hattâ işin ehemmiyetini küçümsemek gi
bi hususi bir maksat gözetilerek kaleme alın
mış hissini vermektedir. (Sağdan bravo sesleri) 

Demin de arz ettim arkadaşlar; hakikaten 
bir Mecliste, memleketin her bakımdan mukad
deratına hâkim olan bir Mecliste tahkikat işle
rinin çok daha ciddî tutulacağının peşinen bi
linmesi iktiza eder. Biraz evvel sözlerime mü
dahale eden sözü Murat Âli Ülgen'in sözüne 
hitaben cevap vermiyorum, her biriniz arkadaş
lar, günlerden beri, avlardan beri umumi efkâr
da bıraktığınız tesir itibariyle teker teker bu işi 
gayet ehemmiyetle tutan insanlar olduğunuzu 
ispat etmiş bulunuyorsunuz. Bunu inkâr etme
ye imkân yoktur. Bu bakımdan sizlerin de vic
danlarınızdan igelen bir sese muhatap olarak 
yüksek huzurunuzda konuşuyorum sözlerim şu 
veya bu şekilde müdahale etmek suretiyle kes
mek, hakikaten üzerinize aldığınız vazifenin 
ciddiyetini müdrik olmamak gibi bir ruh haleti 
içinde bulunulduğa zehabını verebilir. Bu ba
kımdan sabırla dinlemenizi hassaten rica edece
ğim arkadaşlar. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Dinliyoruz, istifade edeceğiz, buyurun. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Mevzu, 
ıstırabı duyulan mevzu, ve Muhterem Başve
kilin sık sık ağzından işittiğimiz te\ ratür bey-
yinesi sabit olan meseleler eğer sabit ise haki
katen çivi, teneke, falan filân bakımından de-
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ğildir. Bu bakımdan işi dar çerçeve içinden çı
karmak, arz ettiğim veçhile eski vekillere de 
teşmilini mucip haller görülürse behemehal bun
ların icraatlarının da tahkik mevzuu edilmesi 
şarttır. 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Ga
yet tabiî... 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) — ikinci 
olarak arkadaşlar; hakikaten bu işler, bir ve
sile ile Yırcalı arkadaşımın da beyan ettiği veç
hile, iktisat ve Ticaret Vekâletinin işi olmak
tan katiyen uzaktır. Okadar uzaktır ki, arka
daşlar; zaman olur Döviz Komitesinin karar
ları, deminde dediğim gibi, infaz edilemez. Fa
kat Döviz Komitesinin kararma iktiran etmiyen 
bir şey infaz olunabilir. Bu bakımdan hakika
ten meseleyi j-adeee Döviz Komitesindeki Ve
killerin hududu içinde bırakmamak, behemehal 
topyekım icra Vekilleri Heyetinin bu mevzu
lara, münhasır tekmil muamelâtına tevcih et
mek zaruridir. 

Diğer taraftan bu hususu gerektiren açık, 
mantıki bir halde mevcuttur. Döviz Komitesi 
lâğvedilmiş, yerine Başbakanlık Müsteşarı va
zife görür olmuştur. Vekiller Anayasamızın 
hükmüne göre memurlarının muamelâtından 
dolayı da şahsan mesul olurlar. Bu taktirde 
Muhterem Başvekilin Meclis tahkikatı dışında 
bırakılmasını ne suretle izah etmek mümkün
dür? Katiyen bunun izahını bulmak, vicdanları 
teker teker tatmin edecek bir izah bulmak 
katiyen mümkün ve mutasavver değildir. 

Bu bakımdan, demin de arz ettiğim gibi, 
hakikaten işin ehemmiyetini benimsiyerek tah
kikatın bütün derinliğine tevsii edilmesini pe
şinen kabul ederek ve her halde sadece bu iş
lerin içinde bulunan arkadaşların değil, fakat 
bu işin yürütülmesinde hakikaten mesul arka
daşlar kadar mesuliyet taşıdığı için ve yine va
zifesi dolayısiyle müessir müdahalelerde bulu
nan Hükümet Reisini de Meclis tahkikatının 
mevzuu içinde mütalâa etmek, eşyanın tabiatı 
icabıdır, arkadaşlar. 

Sonra arkadaşlar; bu Meclis tahkikatı işi; 
takdir buyuracağınız veçhile, Meclisin kazai 
murakabelerinden, kazai çalışmalarından birisi
dir, teşriî çalışması değildir. Bu itibarla Sala-
hattin Taker arkadaşımız da takririni geri al
dığına göre, teşkil edilecek tahkik heyetinin, 
umumi efkârı tatmin edecek bir bünyede oh 
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ması Meclîsin takdirine değer bir keyfiyettir. 
Bu da arkadaşlar; hakikaten o takrirde mev-
zuulbahsedildiği veçhile, muhalif partilerden 
ikişer, müstakillerden bir ve iktidar p art isin
den selkiz kişiden teşkil olunacak bir müstakil 
heyet tarafından yürütülmek iktiza eder. Bu
na ait bir takrir de hazırlamış bulunuyoruz 
efendim. Ben işin esasına giıımiyeceğim. Bir 
kısmı arkadaşlar işin esasına girdi. Haddiza
tında, doğrudan doğruya işin esasiyle alâkalı 
oJlan şimdiki maruzatım halledi'lmeden, bugün
kü talkrirle getirilen Meclis tahkikatı üzerinde 
konuşabilmek .büyük kıymeti ifade etmekten 
uzaktır. Ve hattâ Meclis tahkikatı müessesesi
nin ehemmiyet ve ciddiyetiyle kabili telif gö
rülmemektedir. Bu görüşümüze karşı mütalâ
alar takrir sahipleri tarafından verildiği tak
dirde elbette işin esasına göre noktai nazarı
mızı ayrıca arz edeceğiz. (Sağdan, alkışlar) 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) Söz 
istiyorum. 

REİS — Burhanettin Bey, tariz vâki oldu
ğu için mi söz istiyorsunuz ! 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Yal
nız onun için değil!, soruya cevap vereceğim. 

RElS — isminizi yazdık. Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; Demokrat Parti Grup Başkanı 
Sayın Doktor Bay Burhanettin Onat ve millet
vekili Bay Selâhattin Toker'&n üç balkan hak
kında istemiş olduğu Meclis tahkikatı takrir
leri bâzı muayyen maddelere inhisar etmekte
dir. Hailbulki efkârı uımumiyede senelerden be
ri şayi olan, dedikodusu yapılan daha başka 
meseleler de vardır. Bendeniz muttali bulun
duğum bir meseleyi Heyeti Aliyenize arz ede
rek bu mevzuda mesul bakanllar hakkında tah
kikat açılmasına Yüksek Meclisinizin karar 
vermesini istirham ediyorum. Müsaade buyu
rursanız takririmin mevzuunu izah edeyim. 

REÎS — Hasan Bey, müzakere mevzuu olan 
takrirler haricindeki bir iş için hazırlamış ol
duğunuz takriri izaha kalkıyorsanız, ruzname-
ye mal edilmediğinden dolayı bu takriri izaha 
sebep yoktur. Bu takririnizi verirseniz, ayrı
ca Meclis gündemine girer, o vakit zatıâliniz 
izah edersiniz. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Takriri
min gündeme alınması için Rdyas«!t Divanına 
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veriyorum, Heyeti Aliyeniz bunu nazarı iti
bara aldığı takdirde takririmi izah edeceğim. 

REİS — Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa.) — Muhterem 

arkadaşlar; biraz evvel okunan, birisi AntaB* 
ya Milletvekili Burhanettin Onat, diğeri de 
Elâzığ Milletvekili Selâhattin Tofcer'e ait iki 
takririn izahrna girişmiyeceğdım. Bu takrirler, 
•muayyen maddeler üzerinde darlığı önliyecek 
tedbirler alınmaması ve bâzı maddeler üzerinde 
döviz tahsisi işinde yolsuzluk yapılması, bâzı 
şahısDarm umumi nizamlar hilâfına korunmuş 
olması şeklinde; bir taraftan vazifeyi ihmal, 
bir taraftan da vazifeyi kötüye kullanma şek
linde gösterilen iki maddeye taallûk eden tak
rirlerdir. Bunun arkasından, Tüzük icabına gö
re, bununla ilgili bulunan eski bakan arkadaş
larımız konuştular. 

Takrirlerde, diğer arkadaşların temas ettiği 
gibi, hâdiselerin sarih delillerine birer birer te
sadüf etmeye imkân yoktur. Bunun için de bu 
deliller burada zikredilmemiştir. Bunun karşı
sında itham altında bulunan arkadaşlar, biz 
bunu 3'apmadık, bu gibi şaibeden uzağız, demek
le beraber; etrafta dolaştırılan ve mütemadiyen 
tekrarlanan şayia karşısında kendilerini kurban 
gibi öne atarak tahkikatın yapılmasını İsrarla 
istediler, öbür taraftan Halk Partisini temsilen 
bir arkadaş.. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Parti namı
na konuşmadı. 

MUHLİS TÜMAY (Devamla) — Cumhuri-
yetçi Millet Partisini temsilen konuşan arka
daşlar, tahkikatın açılması için kâfi delil yok
tur dediler. Halbuki aylardır, onlar namına ya
pılan konuşmalarda ve onları temsilen çıkan ga
zetelerin bir kısmında bu gibi şayia ve hâdise
ler mevcudolduğu halde D. P. Grupunun hare
ketsiz kaldığından şikâyet ettiler. Biz şimdi bu
rada, gerek müspet, gerek menfi bir karara var-
sak öyle zannediyorum ki, bu karar yine kendi
lerini tatmin etmiyecektir. Desek ki, delil yok
tur, tahkikat açılamaz.. Diyecekler ki, koruyor
lar, onun için tahkikat açmak istemiyorlar. De
sek ki delil vardır, tahkikat açacağız; diyecek
ler ki, deliller gayrikâfidir, işi örtbas etmek için 
tahkikat açıyorlar. 

I Çok şükür hüsnüniyet sahibi arkadaşlar iğin 
istikametini müdriktirler. Meclis ve Meclisin 
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ekseriyetini teşkil eden arkadaşlar, memle
ketin ufuklarında daima artırılan bir şiddetle 
muayyen hâdiseler mevcutınuş gibi gösterildiği
ne kaanidirler. 

Tüzük maddesi sarih bir hüküm ifade etme
mektedir. Vakıalar mevcut ise bu vakıalar üze
rine tahkikat açılır. Meclisimiz bir adlî kurul 
değildir. Mebus arkadaşlarımız bir siyasi teşek
küldür. Kendi murakabesi altında bulunan bâzı 
bakanlar hakkında, efkârı umumiycde bağlı bu
lundukları iktidarı bile şüpheye düşürecek bir 
dedikodu karşısında hareketsiz kalamazlar. Bi
naenaleyh bu iş bir tahkik mevzuu yapıldığı za
man Meclisin itimadiyle seçilen Teşkilâtı Esasi
ye Encümenine mensup arkadaşlar ve yine bu 
encümene iltihak edecek olan Adliye Encüme
nine mensubolan arkadaşlar meslekten gelmiş
lerdir, tecrübe sahibidirler; bu hâdise üzerine 
eğilecekler ve bu mevzuu getirenlere soracaklar, 
kaide nedir, nizam nedir, bütün bunları araştı
racaklar, kanuna muhalif hareketler, suiistimal
ler var mıdır, bunları tetkik edecekler ve bir ne
tice aldıktan sonra hazırhyacaklan bir raporla 
Yüksek Meclis huzuruna geleceklerdir. Eğer ve
killerle beraber bâzı şahısların da bu işlerle alâ
kadar olduğu tahakkuk ederse, vazifelendirece
ğiniz komisyon bu noktalara da işaret ederek 
takdir salâhiyetinin Meclise aidolduğunu yine 
Meclise arz edecektir. 

Takdir buyurursunuz ki, yapılacak olan ta
rihî bir vazifedir. Eski bakanların mesuliyetini 
araştırmak meselesidir. Binaenaleyh seçilecek 
sekiz arkadaşın yerine bu gibi işleri en iyi ya
pacağından emin olduğumuz iki komisyona terk-
etmekte isabet vardır. Bu itibarla takririn ka
bulünü rica ediyorum. 

REİS — C. H. Partisi Meclis Grupu adına 
Nüvit Yetkin buyurun. 

O. H. PARTÎSÎ MECLİS GRUPU ADINA 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, Meclisi1 tevdi edilmiş bulunan Meclis 
tahkikatına mütaallik takrir üzerine noktai na
zarımızı arz etmeden evvel bu takririn itasına 
sebebolan Demokrat Parti Grupımda âmme hiz
metleri ve devlet icraatının selâmetle yürümesi 
ve bunda vukua gelmesi melhuz suiistimal lor 
karşısında gösterilen hassasiyet muvacehesinde
ki takdirlerimizi arz etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, şüphesiz İktidar Partisi 
Grupunda bu vazife hissi ve her birinizin kal-
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binde, bir Meclis tahkikatı açılması için rey 
verirken doğan his, bu mevzu üzerinde umumi 
efkârda doğmuş bulunan şüphe ve şaibeyi âdil 
bir heyet marifetiyle tahkik ettirerek işin iç
yüzünü meydana çıkarmak ve hakikaten mesul 
ve suçlular varsa bunların tecziyesi, mesul ve 
suçlular yoksa o takdirde umumi efkârı tah
kikat neticesinden haberdar ederek müsterih ve 
mutmain olarak Hükümete ve Yüksek Meclise 
itimadını devam ettirmeyi temin etmektir. He
men şunu ilâve edeyim ki; Muhterem Grup 
Başkanı Burhanettin Onat arkadaşımızın tak
riri, bu maksadı temin edebilmekten uzak bu
lunmaktadır. Zira, Muhterem Burhanettin Onat 
arkadaşımızın takririnde birkaç madde zikredi
lerek ve bu maddeler hakkında esaslı bir delile 
istinadetmeksizin bu üç arkadaş için tahkikat 
teklif edilmiştir. Bendeniz, benden evvel konu
şan arkadaşlarımın belirttikleri noktaları tek
rar ederek, kıymetli vakitlerinizi almak istemi
yorum. Ama şu noktaların tebarüz ettirilmesi
ni istiyorum ki; evvel emirde hem efkârı umu
miycde bir dedikodu mevzuu olan, hem de mat
buata intikal eden yolsuzluklar bu takrirde serd-
edilmig olan maddelerden ibaret değildir. Aksi
ne olarak matbuata intikal ve vatandaş vicda
nında şüpheler yaratan birtakım suiistimaller 
almış yürümüştür. Bilfarz Hasan Erdoğan ar
kadaşımızın tahkik düşüncesi ile tevdi etmiş ol
duğu takrirde mevzuubahsolan çelik silolar yol
suzluğu, Sadıkzadc'lerin ithal ettikleri yaşlı 
vapur meselesi, yine efkârı umumiyede şüphe
ler yaratan, Denizcilik Bankasına resmî banka
lardan verilen kredi meselesi, bâzı krom şirket
leri için açılan kredi ve nihayet Grup ve Grup 
toplantınızda, matbuata intikal etmiş ve millete 
malolmuş bulunan Muhlis Erdener arkadaşı
mızın Riyasete verdiği dosyalar ve bu dosyala
rın muhtevası bugün vatandaş vicdanında bi
rer şüphe halindedir. Bunların da, vatandaşın 
beklediği şümullü ve açık bir tahkikatla intacı 
zaruridir. Çok temenni ederim, arkadaşlarımı
zın suç ve mesuliyetleri yoksa bir an evvel on
ların şahsiyet ve şereflerinin korunarak kendi
lerinin tebrie edilerek vatandaşın istirahati kal
be erişrnesidir. 

Mevzuu tafsile gitmek istemiyorum. Bu tak
rirde noksanlığını gördüğüm bir husus da, had
dizatında Burhanettin Onat arkadaşımızın tak
ririnde bahis mevzuu edilen maddeler, bizzat 
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Sıtkı Yırcalı ve Hasan Polatkan arkadaşları
mızın burada kendilerini müdafaa ederken 
serdettikleri gibi sadece bir tek vekalet ve sa
dece kendi vekâletinin vazife ve salâhiyetleri 
içerisinde olan hususlar değildir. Evvelâ hükü
metin iktisadi politikası ve takibettiği dış tica^ 
ret rejiminin tabiî icaplarıdır. Bir an için farz 
edelim, bir kalay ithalinin muvazeneyi temin 
edecek ihtiyaca kâfi miktarda ithal edilemediği 
veya otomobil ithal edilmişken yedek parçala
rının lüzumu kadar ithal edilmediği keyfiyeti 
tahkik mevzuu yapılmak üzere bir madde ha
linde zikredilmiş bulunmaktadır. Bu elbette ki 
sadece bir vekâlet mevzuu değildir. Üçüncü 
Menderes Hükümetinin takibettiği iktisadi po
litika ve takibettiği dış ticaret ve ithal rejimi
nin zaruri bir icabıdır. Elbette ki imkânlar ona 
göre bırakılmış olsaydı alâkalı vekil, daha çok 
ithal imkânını bulurdu. Ama ithal imkânlarının 
tahdit ve tevzii öyle bir hale getirilmiştir ki bu 
maddelerin ithali ihtiyaca yeter derecede yapı
lamamıştır. Onun için sadece birkaç arkadaşı 
mesul tutmak ve bunlar hakkında Meclis tah
kikatı açmak şimdiden bunların sorumsuzluğu
nu kabul etmek demektir. 

Şimdi bu maddelerden, kalan, teneke, nal 
çivisi, yedek parçanın ihtiyaca kâfi miktarda 
memlekette meveudolmadığı ve ithal zorlukları 
bulunduğu esasen sabittir. Bunun ayrıca bir 
tahkik mevzuu yapılmasına lüzum yoktur. Me
sele şuradadır. Bu bir iktisadi zorluktur. Bu 
iktisadi zorluklar içinde vatandaşın ıstırabına 
sebep olan hâdisenin sadece tabiatı eşyadan mı 
yoksa bir takım suiistimaller, bir takım nüfuz 
ticaretleri bir takım yolsuzluklar bâzı insan
ların servet terakümüne sebep olunduğu veya 
bâzı haksızlıkların mevcut bulunduğu ve bun
dan neşet ettiği gibi bir endişe duyarsa ıştıra]) 
iki kat olur, ıstırap tahammül edilmez olur. 
Böyle bir şeyin mevcudolup olmadığını tahkik 
edeceksek bendeniz şunu ifade edeceğim, Üçün
cü Menderes Kabinesine tahkikatın teşmil edil
mesi zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, tahkikatın Üçüncü 
Menderes Kabinesine teşmili hususunda daha 
evvel verilmiş olan takrirlere C. H. Partisi 
Grupu olarak iltihak ediyoruz. Ama Yüksek 
Heyetiniz bu noktai nazara iltifat etmezse, sa
dece üç vekil hakkında tahkikat açılması husu
su gündemimiz mevzuu olması itibariyle bunun 
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üzerinde durmak keyfiyetindi ekseriyet/karâr 
verirse, bu kadar dar ve mahdut maddelerden 
mürekkep bir tahkikat şimdiden vatandaşın 
vicdanını tatmin etmemek, vatandaş için (böyle 
arzu edildi demek istemiyorum) örtbas edilmek 
isteniyor şaibesiyle şimdiden damgalanır ve kim
seyi tatmin etmez olur. Böyle bir şaibeyle dam
galanırsa bu tahkikata yazık olur. Bu takdirde 
böyle bir tahkikatı açmaktansa açmamak evlâ
dır. O itibarla biz, mutlaka üç vekil hakkında 
Meclis tahkikatı açılması keyfiyeti iltizam bu-
yurulursa, hiç olmazsa ithal rejiminin, döviz 
tahsisi, kredi tahsisi, ithal mevzularma mütaal-
lik bütün muamelâtı ve devlet eliyle yapılan 
ihalelerin bu tahkikatın şümulüne girmesini se
lâmeti muamele bakımından lüzumlu görüyo
ruz. 

Burada Hasan Polatkan arkadaşımız, Sıtkı 
Yırcalı arkadaşımız, Fatin Rüştü Zorlu arkada
şımız, bütün şüphelerin dağılmasını, meselelerin 
berrak bir hava içinde aydınlanmasını biz de 
temenni ederiz dediler. Bu temenni, iktidar par
tisinin de temennisidir. Bu; sadece dört mad
denin tahkiki ile meydana gelemez. Derinliğine 
bütün ithal mevzularının, döviz ve kredi tah
sisi mevzularının ve dış ticaret rejiminin bu 
tahdidin şümulüne girmesi, bütün ihbarların 
tahkikata tâbi tutulması, neticesinin Meclise 
sunulması lâzımdır. Buna, Burhanettin Onat 
arkadaşımızın da iltihak edeceğini zannediyo
rum. Çünkü onun ve sizlerin de asıl niyetleriniz 
buydu. Meclis tahkikatı isterken buna iltihak 
edeceğini ümidederek bu hususta bir takriri 
Yüksek lîiyasete takdim ediyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

REİS — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMtD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Sa

vın arkadaşlarını; Sıtkı Yırcalı'yı dinlerken bir 
hitabei garranın gaşyedici tesiri altında kal
dım. (G-ülüşmeler) Eğer bir hukukçu olmasay
dım, eğer tarafları diliyerek hüküm vermek 
mevkiinde olmasaydım yani tek taraflı dinliye-
rek hüküm vermek itiyadına alışmış bir insan 
olsaydım, Sıtkı Yırcalı'yı bu kürsünün üs
tünde öper, seni beraet ettirirdim, git ra
hatına bak, derdim. Ancak, bir devlet işin
de, bir hukuk işinde, bir tahkik mevzuun
da benim bu gibi tek taraflı hareketlere il
tifat etmem doğru olmadığı için yalnız Sıtkı 
Yırcalı'nm kürsüdeki bir edebiyat numunesi 
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olan hitabei garrasmdan dolayı kendisini se
lâmlıyorum. Kendileri söyledikleri sözlerle ma
neviyata tesir bakımından güzel hitabeti kadar 
bize müessir olmuştur. 

Ne diyorlar? Bizi gönderin muhakkikler 
önüne, diyorlar, sizden rica ederiz diyorlar. Biz 
temiz olarak, kıylükalleri, dillerde dolaşan aley
hindeki sözleri, hükmü hâkimle silmek istiyo
rum, diyorlar. Bu vicdanlarındaki temiz hassa
siyetin fevvare halinde tuğyanıdır. Bu hassasi
yeti bütün arkadaşlarımız taşır. Fakat, hâdise 
gelip çatarak insanı imtihan altına alınmadık
ça iyilik veya kötülük anlaşılamıyor. Gerek Sıt
kı Beye gerekse kendisinden sonra söyliyen di
ğer sabık vekil arkadaşlara cevap vermiyece-
ğim. Yani ben burada kulağın bir tarafından 
girip diğer tarafından çıkan sözleri de ele ala
cak değilim. Siz de benim durumumda değil 
misiniz. Biz, hâdisenin bünyesine, karakterine 
bakacağız. Bu hâdiseyi bize efkârı umumiye ge
tirdi. Ve bu hâdiseyi İktidar Partisine "efkârı 
umumiye telkin etti. Bu meyanda matbuatımı
zın mütemadi neşriyatı, kalblerimiz ve kanaat-
larımız üzerinde mütevali neşriyatı bu tahkik 
hâdisesini yarattı. Hakikaten suç var mı, yok 
mu? Büyük şairlerimizden biri, ya Tevfik Fik
ret veya Mehmet Akif olacak, : 

« Şüphe bir nura doğru koşmaktır. 
Hakkı tenvir ukul için haktır.» 
Demiş. Ne güzel şiir! Şüphe... Evet insanı 

dile getirir. Şüphe.. Evet insanı çalıştırır ve ha
kikatlere ulaştırır. Niçin? Çünkü, bilhassa ce
zada her şey şüpheyle başlar. Binaenaleyh şüp
heyi izale edecek ancak hâkimdir, salahiyetli 
mercidir. Bu itibarla şüphe töhmeti altında bu-
lunamıyaçağını söyliyen arkadaşların kendileri 
hakkında tahkikatın serian ittihaz edilmesini 
temin hususundaki gayretleri yüreğimde mah
fuz kalacaktır ve ben de kendi reyimi ona gö
re kullanacağım. înşaallah isnad ve iddianın 
aksi sabit olur. 

Muhalefet partisi liderlerinden Osman Bö-
lükbaşı hakikaten natuk bir adam. însanı alıp 
götürüveriyor (Gülüşmeler) düşündürüyor. Bir 
köşeye yaslanıp : Ben allâmei Teftazani'yim di
ye mağrurane hareket etmemelidir. Herkes, be
nim düşüncem, benim görüşüm, «Bon şansım» 
bir insana ışık tutar, bir yol gösterir demelidir. 

Osman Bölükbaşı dedi ki : Ben reyimi ver-
öiiyeceğim, Neden? Hani itham maddeniz? di-

1956 ti : İ 
yor... Dehşet bu sual... Diğer muhalif arkadaşlar 
da aşağı yukarı bunu söylüyorlar. Evet, mühim
dir bu. Fakat bakacağız nizamnameye. Nizam
namede Muhlis Tümay Bey arkadaşımızın, bu 
sevgili ve muktedir hukukçumuzun söylediği gi
bi maddei mahsusei muayyene lâzım olduğuna 
dair bir hüküm olsaydı elbette bizim partimiz de 
ona göre hareket eder, karar alırdı. Partimizin 
içinde bu kadar hukukuçu vardır. Dilde dâva
ya elde burhan gerek düsturunca. Nizamname
yi okuyorum. Bize siz maddesiz mekansız üç ar
kadaşı töhmet içine atıyorsunuz deniyor, hayır, 
takrirde isnadolunan fiiller yazılıdır. Yalnız 
177 nci maddede bir işin, bir mevzuun tahkika
tı hakkında sarahat yoktur; ama takrirden ha
tırımda kalanı arz edeyim, arkadaşımdan istifa
de ettiğim kadarını söyliyeyim. Burhanettin Bey 
arkadaşımız, reisimiz okudu : Kalay, teneke, çi
vi, mıh gibi, yedek âlât gibi parçalar yeter de
recede ihtiyaca kâfi miktarda memlekete geti
rilmemesi maddededir. Bunu getirmemek vazife 
suiistimalidir. (îhmal sesleri) vazife ihmal ve 
terahisidir. 

işte madde : 2. — Lâstik ve kamyon işinde
ki yolsuzluk. 

işte madde : 3. — Dövizin tevziinde adalet
sizlik, yolsuzluk... îşte maddeler... 

Yani Mehmet efendiye, Zeyd efendiye, Hat-
çe kadına, Zeynep hanıma şunu verdin; bu ka
nunsuzdur, işte sen öyle bir devlet adamısın ki, 
oturduğun sandalyada elakdem felakdem kai
desine göre tertibedeceğin adaletkâr bir plân 
dairesinde vazife görmedin, suiistimal ettin. Mil
letin emrü işareti dairesinde dâvayı, işi yürüt
medin. îşte madde ve vakıa bunlar. 

Binaenaleyh vehlei ûlada bu mesele üzerin
de duracağız. Biz Meclis hayatında her gün bir 
şey öğreniyoruz. Her gün çeşitli rapor okunu
yor, herkesin dikkatine, samiasma çeşitli şeyler 
sevk olunuyor. Ben bu isnatlardan bir tanesini 
biliyorum, beş tanesini bilmiyorum. Takrirler 
önümüzde olsa her halde bu müşkülâtla karşı
laşmazdık. Ben Osman Bölükbaşı arkadaşıma, 
onun mütalâasını destekliyen arkadaşlara tak
rirleri bir daha okumalarım tavsiye ederim. 

Arkadaşlar; ben söyliyeceğim sözlerin notu
nu almıştım. Ben mecellenin, mazinin çocuğu
yum. Fakat o devirde yetişmediği halde Fethi 
Çelikbaş bir terimimi benim elimden aldı. Fa-
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kat o terimin mânasını izah etmedi, ben işliye-
ceğim : (Tevatür), öyle bir beyyinedir ki bir 
cemmi gafirin bir mesele hakkındaki duyguları 
olup, onun aleyhine bir başka delil iradına im
kân olmaya ve onunla doğrudan doğruya amel 
etmeye... Hâkim mezun buluna... Meselâ bir şa
hıs hakkında şayia, ayyuka çıkıyor. Müspet ve
ya menfi şekilde.. Bir adam fena veya iyi diye 
şöhret bulmuştur. Şöhreti öyle olmuş ki, kim
den, nereden duydun sorulmuyor, bu bir tevatür 
beyyinesidir... Efkârı umumiye büyük kuvvettir. 
Ben daima korkuyorum efkârı umumiyeden. 
Her gün biraz daha korkulur kuvvet olduğunu 
da anlıyorum. Hele matbuat, payansız kuvvet
lerle, dolu bir müessesedir. Ona boşver diye
cekler çıkabilir. Ben diyemem. İftira ve isna
dın insanı maznun sandalyesine götürdüğü de 
vâkıdır. Benim başımdan geçti, dört sene mü
dafaa ettim, tahliyesini mütaaddit defalar is
tedim muvaffak olamadığım bir maznun bu müd
det içinde beş defa intihara tasaddi etti kurtar
dık. Dördüncü sene nihayetinde beraet etti. 
Bakınız rica ederim adalet, ince, güzel ve zor, 
çok zor şeydir. Bu itibarla arz ediyorum ki, 
tevatür beyyinesi halinde şahlanmış, artık üze
rinde münakaşa etmek bimâna bir hal almış 
olan bu mevzularda arkadaşlarıma, muhalif ar
kadaşlarıma, soruyorum Sen şu kalemi verme
men lâzımgelirken verdin, işte bu bir suiistimal
dir diye bizim partimizden maddei muayyene 
istememelidirler. Diyoruz ki: Şu şu mevzular 
üzerinde suiistimal vardır... Memnun olsunlar 
bir yevmi hesap açılıyor. Bir yevmi hesabın 
geldiğini Demokrat Partinin göstermesi onun 
şerefli tarihine ebedî bir hâtıra ihda edecektir. 

Gönül diler ki, meni muhakeme kararını bu
radan alsınlar, Divanı Âliye gitmesinler. Bun
dan sonra vazifesinde suç, işliyen veya tekâsül 
yapan veya yapacak olana «ben şahsan Allah 
göstermesin bir gün vekil olursam (Gülüşmeler) 
tekrar ediyorum, katiyen olmam kabul etmem 
ya» bir ibreti müessire olur. Şimdi arkadaşım 
Hulusi Köymen'e böyle söyledim, Allah dehşet 
yayını germiş, okunu tâ karşımıza çekmiş, kı
mıldama vallahi cezalandırırım seni diyen, bir 
şey var, o da demokrasinin murakabe silâhı; 
bu korku altında yaşamak memleket için temi
nattır. Ben bugünü Demokrat Parti için bay
ram günü farz ediyorum. Üç arkadaşı sual al
tına alıyoruz. Efkârı umumiye bu kararımızın 
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neticesini beklemektedir. Demokrat Partinin 
açılan bir şahrah üzerinde büyük hamlelerle 
tertemiz gayelerle çalıştığını bildiğimiz arka
daşları şüphe altından kurtarmak için icabeder-
se mahkemelere, tahkik heyetlerine verdiğimizi 
ispat edelim. Benim mâruzâtım takririn kabu
lüne matuftur. (Alkışlar). 

REÎS — Tevfik İleri. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Aziz arkadaş

larım, Yüksek Meclisinize aksetmiş bulunan iki 
takriri kabul ederek üç eski vekil arkadaşımız 
hakkında Meclis Tahkikatı açılmasına karar 
vereceğinizden emin bulunmaktayım. 

Alacağınız bu karar, şüphesiz, demokrasi ta
rihimizin üzerinde durulmaya değer çok mü
him ve tarihî bir hâdisesi olacaktır. 

Sadece bugün ve yarın için yaşamıyoruz. 
Bütün efal ve harekâtımız bizden sonraki ne
sillere intikal edecek ve tarih âdil hükmünü 
verecektir. Ben bir Demokrat Partili olarak 
tarihin vereceği bu hükmün gururunu hisset
menin bahtiyarlığı içindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; birkaç cümle ile 
bunun sebebini arz etmekten kendimi alamıyo
rum. 

1946 dan beri çok partili bir hayata girmiş 
bulunuyoruz. Şu anda Meclisimizde dört parti 
temsil edilmekte ve birisi eski iktidar partisi 
C. H. P. olmak üzere üç muhalefet partisi bu
lunmaktadır. Hükümet icraatında Anayasamız 
ve iç tüzüğümüzün derpiş ettiği cezai ve malî 
mesuliyetleri mucip olacak her hangi bir yol
suzluk olduğu takdirde bunun delil ve vesika
ları ile muhalefet partileri tarafından Meclise 
ve kürsüye getirilmiş olması icabederdi. Fakat 
bugüne kadar vatan sathında en çirkin ve iğ
renç dedikoduların yapılmasından iktidarımız 
aleyhinde istifade edenler bu kürsüye Yüksek 
Meclisinizi ikna edecek asgari delili ihtiva eder 
tek bir yolsuzluk ve suiistimal hâdisesi getir
mediler. Getirmek şöyle dursun biraz evvel ko
nuşan muhalefet partileri sözcülerinin sözlerin
den de anladık ki tahkikat istemiyorlar. Ve de
dikodu ve iftiralardan gıdalanmakta devam et
mek istiyorlar. Ve tahkikattan çekiniyorlar. 
(Soldan alkışlar) Bunu milletimizin ve tarihin 
huzurunda böylece tesbit etmek vazifemizdir. 
(Bravo sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onu sen anlıya-
mazsın... 
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TEVFÎK İLERİ (Devamla) — Şunu derhal 

ifade edeyim hi; bizim takririmiz içindeki mad
deler eksiktir denebilir, içinde sarahat yoktur 
denebilir, 3 vekile inhisar etmiştir, daha geniş
letilmesi icabeder denebilir. Fırsat ellerindedir. 
Ben kendilerini b-jgüne kadar yapmadıkların? 
bundan sonra yapmaları için davet ediyorum, 
ama vesikalariyle, delilleriyle... Nerede suiisti
mal, yolsuzluK, haksızlık, maddi menfaat kar
şılığı iş görme var ise vesikalariyle, delilleriyle 
getirebilirler. Muhalefet olarak murakabe yap- -
mak vazifeleridir, buna mecburdurlar. * ü r k 
milletinin bir ferdi ve Demokrat Partinin bir 
mebusu olarak kendilerini, bizimkilerini de ta
mamlamak suretiyle en geniş bir tahkik isteme
ye ve delilleriyle birlikte Meclise getirmeye da
vet edivorum! (Soldan, alkışlar) Buna muka
bil Meclis tahkikatının açılması talebini muh
tevi takrir, Demokrat Parti Meclis Grupunun 
tarihî kararını aksettiren Partimiz Meclis Gru-
pu Başkanı Muhterem arkadaşım Doktor Bur-
hanettin Onat'a aittir. Bu takrir ve talep üze
rinde de kısaca durmak istiyorum: 

Anayasamız ve îç Tüzüğümüz Meclis tahki
katının açılabilmesi için cezai ve malî mesuli
yetleri icabettiren yolsuzluk ve suiistimallerin 
mevcudiyetini şart koşmuştur. Arkadaşlarımın 
da ifade ettikleri gibi, takririn birinci ve ikin
ci maddesi tamamen siyasi mesuliyetleri istih
daf etmektedir ve vekillerin, hükümetlerin düş
mesini intacetmekten ileriye gidemez. Ancak 
üçüncü madde, (Çürük lâstik ithali), (Döviz 
tahsislerinde maksatlı olarak haksızlıklar yapıl
mış olması) gibi tahakkuku halinde malî ve ce
zai mesuliyetler istihdaf ettiren hususlara iba
ret edilmiştir. İşaret edilmiştir diyorum, Bölük-
başı gibi düşünüyorum, çünkü bu hususlarda 
dahi hangi arkadaşımıza hangi sucun ne sebep
le isnadedildıği vazıhan belli delildir. Cumhu
riyet devrinde eski Bahriye Vekili İhsan ve İn
hisarlar Vekili Suad Hayri Ürgüblü haklarında 
açılmış bulunan Meclis tahkikatı dosvaları tet
kik edilirse görülecektir ki her ikisi hakkında 
madde madde tasrih edilmiş ithamlar vardır. 
Ve bu ithamların vapılabilmesi için de aylar
ca devam eden teftişlere ait tahkikat dosyala
rı mevcuttur. Bugün bunlar, teşkil edeceğimiz 
Meclis tahkik heveti tarafından tanzim ve te
kemmül ettirilecektir. Bütün bunlara rağmen 
biz bu üç arkadaşımız hakkında Meclis tahki- j 
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katı açılmasını ısrarla talebediyoruz. Bence bu
nun iki sebebi, daha doğrusu mânası var ; 

Birincisi vatan sathına yayılan bütün iddi
aların, dedikoduların kılı kırk yararcasma ya
pılacak tahkikatın sonunda karanlıktan aydın
lığa çıkmasını temin etmektir. 

İkincisi k i ; şüphesiz birinci ile çok yakın 
alâkası vardır, şudur: 

Demokrat Parti Türk milletinin tek ümidi 
olarak ve onun reyiyle itimadiyle ve muhabbe-
tiyle bir elinde hürriyet bayrağı ve bir elinde 
fazilet bayrağı olarak iş başına gelmiştir, aldı
ğı bu kararla tarih huzuruna bir elinde hürri
yet bayrağı bir elir.de de fazilet bayramı olarak 
çıkmış -bulunmaktadır. (Soldan, alkışlar) Bu 
tarihî kararı alırken en büyük temenni ve ümi
dimiz arkadaşlarımızın alın akıyle hesap vermek 
suretiyle her türlü şaibeden münezzeh olarak 
Türk milletinin huzuruna çıkmalarıdır. 

Son sözüm şudur: Allah doğruların yardım-
cısıdır ve yardımcısı olsun. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; eğer Samsun Mebusu Sayın Tev-
fik ileri huzurunuza çıkıp deimin denlemiş ol
duğumuz konuşmayı yapmamış oUsarardı, tek
rar söz alarak huzurunuzu işgal edecek değil
dim. 

Bir kere tarihî olmak keyfiyeti hakikaten 
doğrudur. Fakat, bugüne kadarki siyasi çalış-
malariyle Muhterem İleri arkadaşıımızın bizzat 
kendisi de esasen tarihîdir. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

İkinci olarak muhterem arkadaşlar, modern 
ceza hukuku ferdî ve şahsi olmalk prensibine 
dayanır. Bu tarzı mesai ile bizzat Demokrat 
Parti saflarında Türk demokrasisinin kurulma
sına ve inkişafına inanmış olan arkadaşların 
dahi tatmin edilmesine imkân yoktur. 

Grup çalışmalarının, siyasi mesuliyete aid-
olan yerlerde hâkim rol oynaması iktiza eder. 
Ama bugün Meclis tahkikatına mevzu teşkil 
eden meselelerde siyasi mesuliyetlerle alâkalı 
hususlar değil, cezai ve malî meselelerle alâ
kalı hususlar mevzuubahistJİr ve bunun mesu
liyeti tamamen alâkalıların kendi şahıslarına 
aittir. Niçin Demokrat Parti kendisine bir his
se çıkartmaya gayret eder? Lüzum yoktur 
arkadaşlar. Bu hal çalışmalarımızı ferdî mesu-
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iiyet -dışına çıkarır. Hakikaten bizi milletim 
istediği sallim bir neticeye ulaştıramaz, çünkü 
cezai ve malî mesuliyetle alâkalı hususların 
şahısların kendisine mal edilmesi zarureti var
dır, toplulukla bunun bir alâkası yoktur. Her 
topluluğun içinde çeşitli insanların bulunduğu
nu kabul etmemek mümkün müdür? Gere'k hu
kuki vaziyet, gerekse eşyanın tabiatı icabı te
ker teker fertlerin mesul] olması lâzımgelen bir 
mevzuu siyasi mesuliyeti olan bir teşekküle mal 
etmeye çalışmak demokrasinin icaplariyle ka
bili telif bir noktai nazar değildir. Bu bakım
dan kendisinin görüşmesinden sonra diyeceğiz 
ki, hakikaten bu memlekette demokrasiyi par
lâmentoda icaplariyle yerleştirmek niyetinde 
isek ki, buna şüphemiz yok, siyasi mesuliyette 
siyasi topluluklara muhatap addetmek cezai 
ve mallı mesuliyet mevzuunda fertleri kendi 
hareketleriyle başbaşa bırakmak, bunun tek 
çıkar yoludur. Bunu arz etmek isterim. 

REÎS — Söz Burhanettin Onat'indir. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; benimle beraber Meclis tah
kikatı açılması hakkında takrir veren Selâhatt'in 
Toker arkadaşımızın sözleri üzerinde küçük bir 
an durmak isterim. Arkadaşım bir şeyler an
lattılar. Daha ziyade grupta cereyan eden hâ
diseleri burada açıklamaya kalktılar. Kendi
leri bugün Demokrat Parti saflarından ayrıl
mışlardır. Ayrılmış olmakla o zaman taahhüd-
ettiği hususlarda riayete mecbur olduğu ahlâki 
mecburiyetlerden kendisini nasıl tecridetmiş 
addediyor1? (Soldan, bravo sesleri) Bu hususu 
belirtmek isterim. 

REÎS — Müdahale etmiştik, diğer hususata 
devam buyurunuz lütfen. (Gülüşmeler) 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) - - Sa
yın Reisimiz mazur görsünler. 

REÎS — Güzel elendim, size bir şey söyle
miyorum, devam buyurunuz. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Baş
ka şeye devam edeceğim. Kemali hürmetle ita
at ediyorum efendim, olldu mu? 

REÎS — Teşekkür ederim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — E-

fendim, ondan sonra muhalefet safradaki arka
daşlarımız birer, birer konuştular. Evvelâ Os
man Bölükbaşı arkadaşım, nenim takririmin 
hükümet emriyle hizmet yapan bir adam eda-
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i siyle sunulduğunu beyan buyurdular. Beş se

nedir, şurada diz dize, omuz omuza beraber ça
lışırız. Bu arkadaşımın hiç olmazsa bu tâbiri 
bana kullanmamasını arzu ederdim. Ne yapa
yım ki, arkadaşımın tek bir tarzda ve tek bir 
vuruşu var. Dosta da, düşmana da, rakibe de, 
gajjTİrakibe de hep bu tarzda, şiddetle vurur. 
Ama Arapça bir ata sözü vardır, dost şiddetle 
de vursa kuru üzüm kadar ' tatlıdır, incitmez. 
Ben de incinmedim. (Gülüşmeler) 

Yalnız arkadaşlar, şu ciheti belirteyim, ben 
o takriri verirken ve o izahı yaparken hükümet 
emri ile hareket eden bir insan olarak değil, bir 
grupu temsil eden bir insan ancak o şekilde ko
nuşur da onun için öyle konuştum. Gerek Os
man Bölükbaşı, gerek ondan sonra konuşan ar
kadaşlar bilhassa ortada bellibaşlı delil olmadan 
böyle bir takririn verilmesini tenkid ettiler. Sır
rı Atalay arkadaşım bir müddeiumumi iddiana
mesi gibi bütün deliller ortaya serilmeli, ondan 
sonra bu takrir verilmeliydi, derken, aynı zaman
da bu takriri o kadar benimsiyor ki, bu kadarla 
iktifa etmiyor, bunun için Başvekil de alınsın, 
diyor. Madem ki, beğenmiyor, neye o takririn 
peşine takılıp içine şunlar, şunlar ve Başbakan 
da konsun diyor"? 

Takrirde bir müddeiumuminin iddianamesi 
gibi bütün delilleri serd edecekmişim. Yani ben 
diyeceğim ki, bu Bakan arkadaşı rüşvet alırken 
suçüstü yakaladım; şu Bakanı suiistimal eder
ken suçüstü yakaladım. Şu şu maddeler fiilen 
sabit olmuştur. O halde Meclis tahkikatı değil, 
ellerini bağlayıp doğrudan doğruya mahkemeye 
vermek lâzımgelir. (Sağdan, veremezsin sesleri.) 

Ortada bir şayia var, arkadaşlar. Bâzı iddia
lar var. Belki hepsi doğru. Belki hiçbiri doğru 
değil. Belki bâzısında hakikat payı vardır. Bel
ki bâzısında yoktur. Bu ancak ve ancak bir Mec
lis tahkikatiyle meydana çıkabilir. Biz de onu 
yaptık. Kemali samimiyetle ve hüsnüniyetle onu 
yaptık. 

Bu, partinin, diyor, bu ancak suçluyu mey
dana çıkarmaması için değil, bu partinin presti
jini kurtarmak için bir manevradan ibarettir 
diyor. Bu nasıl lâftır arkadaşlar? Bir partinin 
prestijini kurtarmak için veyahut suçu örtbas 
etmek için Meclis tahkikatı açılmaz. Bu gibi suç
ların örtbas edilmesi için neler yapıldığını ken
di devirlerinde gördük. (Soldan, bravo sesleri, 

I alkışlar.) 
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Pırtinîn prestijini kurtarmak için, işi örtbas 

etmek için Meclis tahkikatı... Şaka mı bu arka
daşlar ; şakası var mı bu işin ? 

Meclis tahkikatı açılması isteniyor. Demin 
de söylediğim gibi; kapalı kutunun içindekile-
rinin öğrenilmesi için kirli örtünün kaldırılıp ha
kikat güneşinin ışığı altında ve efkârı umupi-
yenin huzurunda bu mesele muhakeme edilecek. 
I§in bu şartlar altında örtbas edilmesine imkân 
var mı? 

Diyorlar ki; niçin bâzı maddelere münhasır 
kalmıştır. Niçin bir hududa kadar gidip dayan
maktadır? Arkadaşlar, bir kere sarahat bulun
madığı hakkındaki iddia katiyen yanlıştır. Bu
rada maddeler var, maddeler var... Maddeler bi
rer birer zikredilmiş. Bilhassa ithalât yapmak is-
tiyenlere döviz tahsisi muamelelerinde usul ve 
prensipten istisnalar ve aykırılıklar hususunda, 
dedikten sonra bunun içine neler, neler girmez... 

Sonra bir mesele daha : Niye filân hakkın
da da filân hakkında değil. 

Meclisi Âlinizde büyük çoğunluğu hukukçu
lar teşkil ediyor. Hukukçu olmıyanlar da en ba
sit hukuk kaidesi olduğu için takdir buyurur
lar. Birisi hakkında ihbar vâki olur, tahkikat 
açılır bu tahkikat esnasında başka suçlular mey
dana çıkarsa, o tahkikatı yapan, yahut o cür-
mün muhakemesini yapan mahkeme, hayır ben 
yalnız şunun üzerinde duracağım, bunu ala
mam, diyebilir mi? Dese dahi bunu böyle söyli-
yebiKr mi? Binaenaleyh arkadaşlar burada her 
şey zikredilmemiş ise, noksan tarafları varsa 
bile sayın muhalif arkadaşlardan rica ediyorum, 
biz milletten aldığımız ilhamla bir iktidar gru-
pu olarak ehemmiyetli bir operasyon yapıyoruz 
bunu bir polemik mevzuu olarak ele alıp hır
palamaya kalkmasınlar, bize yardım etsinler. 
Bunu rica ediyorum. (Soldan, alkışlar) Delille
riyle gelsinler, ihbar edecekleri şeyler varsa 
getirsinler. (Soldan, bravo sesleri) Eğer kabul 
etmezsek, örtbas etmeye kalkarsak isnatlarını 
o zaman ileri sürsünler. Yoksa, bir mesuliyet 
müessesesinin hassasiyetle icrayı faaliyette bu
lunduğu ve temelli olarak kurulması yoluna gi
rildiği bir anda, muhterem arkadaşlarımızın 
muhalif arkadaşlarımızın bir polemik mevzuu 
olarak bu işi ele almalarını değil, hüsnüniyetle 
ve yapıcı bir zihniyetle bize yardım etmelerini 
rica edeceğiz. 

Sonra arkadaşlarım, kurulacak komisyon 
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üzerinde konuşuldu. Anayasa iki şekil tâyin 
eder; birisi Meclis içinden lalettayin 15 kişi 
seçilsin yahut da Anayasa ve Adalet komisyon
larından müteşekkil bir Karma Komisyon vü-
cude getirilsin der. Şimdi sorarım arkadaşları
ma; bu komisyonda muhalefetten, iktidardan 
ve bitaraflardan arkadaşlarımız yok mu? 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Üç 
kişi tahkikatı nasıl yapacaktır? 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Niçin 
bu komisyonda bulunan arkadaşlara karşı iti
matsızlık telkin edecek böyle bir yola gidiyor
lar? 

Ben takririmde bir teklifte bulundum. Ka
bul edip etmemek yine sizin elinizdedir. 

Muhterem arkadaşlar, hüsnü niyetle ve bü
yük bir samimiyetle ele alman bu mevzuun lâ-
yik olduğu şekilde telâkki edilmesini, muvafık 
muhalif bütün arkadaşların el birliği ile ada
letin tecellisine yardım etmelerini çok rica ede
rim. 

Maruzatım bu kadardır. 
REİS — Takrirler var, okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Bâzı vekiller hakkında Meclis tahkikatı 

açılması hususuna dair verilen takrir üzerinde 
lehte ve aleyhte muhalefet ve bağımsızlar tara
fından gerekli görüşme yapıldı. Müzakerenin 
kifayetini Yüksek Meclisin tasvibine arz etme
nizi rica ederim. 

Ordu Mebusu 
Memiş Yazıcı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Mevzuu, cereyan eden müzakerelerle kâfi 

•derecede aydınlanmış olduğu cihetle müzakere
nin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Mebusu Çorum Mebusu 
î. Kirazoğlu Ali Rıza Kılıçkale 

RElS — Kifayet aleyhinde Nüvit Yetkin. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA NÜVÎT 

YETKÎN (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, 
aynı samimî duygu, aynı hassasiyetle bir 
mesele üzerine eğilmiş bulunuyoruz. Bunu 
Sayın Burhanettin Onat arkadaşımızın müs
terih olması için arz ediyorum. Muhalefet 
bunu kendilerinin izhar ettikleri endişe gibi 
bir polemik mevzuu haline getirmiş değildir. 
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(Soldan , kifayet takriri aleyhinde konuşun 
sesleri). 

REİS — Yalnız kifayet takriri üzerinde 
konuşunuz. 

NÜVİT YETKÎN (Devamla) — Mesele 
tamamen aydınlanmış değildir. Ve belki takrir 
sahibinin üzerinde durduğu ve istediği bâzı 
hususları ortaya dökmek ve bunu daha şumul-
lendirmek imkânları vardır. Bu itibarla kifa
yetin aleyhinde bulunuyorum. 

REÎS — Kifayet takrirlerinin aleyhinde 
bir arkadaşımız konuştu. Karar Heyeti Ce-
lenizindir. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayet takrirleri ka
bul edilmiştir. 

Diğer tahrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Ticaret politikası bir vekâlet politikası 

olmayıp bir Hükümet politikasıdır. Döviz 
Komitesi ise Hükümet tarafından kurulan ve 
ona izafeten vazife gören bir teşekküldür. 
Bu Komitenin kararlarından tekevvün eden 
mesuliyetin onu teşkil eden dört vekilden üçü
ne değil, doğrudan doğruya Hükümete raci 
bulunması tabiî ve zaruridir. Bu itibarla üç 
vekil hakkında Meclis tahkikatı açılması yo
lundaki takririn, üçüncü Menderes Hüküme
tine teşmiline karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

C. M. P. Meclis Grup 
Başkanı 

Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 
Ahmet Bilgin Osman Bölükbaşı 

Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 
Mehmet Mahmudoğlu Tahir Taşer 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü Adnan Menderes Kabinesinden üç 

vekil hakkında Meclis tahkikatı istenmektedir. 
Böyle bir talep çok lâzımdır. Fakat hiç de kâ
fi değildir. Kredi, salâhiyet, nüfuz, tahsis ve 
tevzi işlerinde şümullü ve devamlı suiistimaller 
iddiası mevcuttur. Bugün vatandaşın mâruz bu
lunduğu çok ağır ve güç geçim şartlarının kay
nağı ve müsebbibi Üçüncü Adnan Menderes 
Hükümeti ve önceki kabineleridir. 

iktisadi ve umumi politikanın mesuliyetini 
üç vekile ve bir kısım meseleleri sadece ele ala
rak teşmili doğru olamaz. Ve hukuki bir yol 
sayılamaz. 

İdSÖ 0 : 1 
Mesuliyet doğrudan doğruya üçüncü Men» 

deres Hükümetinindir. Ve mesuliyetin muhte
vası istendiği gibi değildir. îddia edilmektedir 
ki; yaygın ve derindir. 

Bu sebeple Meclis tahkikatının Üçüncü Men
deres Hükümetine ve onlara tebean alâkalılara 
teşmilini arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Sayın Başkanlığına 

Arz ettiğim şifahi sebepler dolayısiyle tah
kikatın tekmil döviz tahsis ye transfer işleriyle 
tevzi ve tahsis muamelelerine, tahkikatın seyri 
sırasında daha eski vekillerin zamanı vekâletle
rine ait aynı muamelelerin de tahkikine lüzum 
görüldüğünde o muamelelerin de tahkik edil
mesini, diğer taraftan mevzlıubahis işlerle vazifeli 
vekiller kadar ve hattâ onlardan daha fazla 
müessir bir şekilde Hükümet Reisi de alâkadar 
olduğuna ve bundan başka Döviz Kmoitesinin 
lağvından sonra bizzat Başvekâlet Müsteşarı 
döviz işleriyle vazifelendirildiğine göre Meclis 
tahkikatının hükümete teşmili hususlarının Mec
lis Umumi Heyetinin reyine arz olunmasını say
gılarımla rica ederim. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
Başkanvekili Burdur Mebusu 

Fethi Çelikbaş 

11.1.1956 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

İktisat ve Ticaret Vekâleti ile Maliye ve Ha
riciye vekâletlerinin dış ticaret ithal rejimi, dö
viz ve kredi tahsisi muameleleri, Devlet eliyle 
yapılan ihalelerde ve bunlarla ilgili muamelele
rinde bâzı yolsuzluk ve suiistimal iddiaları do
layısiyle eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı 
Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Dev
let Vekili, Başvekil Yardımcısı v© Hariciye Ve
kâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun cezalı veya 
akçalı sorumlarını gerektiren bir halleri olup ol
madığı hakkında Meclis Heyeti Umumiyesince 
seçilecek 15 kişilik bir komisyon tarafından so
ruşturma yapılmasına; 

İcabında müddetin uzatılması için Yükesk 
Meclise başvurulması kaydiyle bu komisyonnu üç 
ayda işini bitirmesine; 

Bu komisyonun veya teşkil edeceği tâli ko
misyonların Meclis dışında da tahkikat yapmak 
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için yetki sahibi olmasına karar ittihazını Yük
sek Meclisin tasvibine arz ederim. 

Malatya Mebusu 
Nüvit Yetkin 

REİS — Nüvit Yetkin arkadaşımızın bu son 
okunan takriri ayrıdır. Bundan evvel okunan 
üç takrir, Meclis tahkikatının üç vekil hakkın
da değil, topyekûn Üçüncü Menderes Hüküme
ti hakkında açılmasına mütedair olup aynı ma
hiyette ifadeleri ihtiva etmektedir. Bu itibarla 
bu üç takriri reylerinize arz ediyorum, yani 
Meclis tahkikatının Üçüncü Menderes Hüküme
tine teşmili hususunu reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bu mealdeki tak
rirler reddedilmiştir. 

Şimdi dördüncü olarak okuttuğum Nüvit 
Yetkin arkadaşımızın takriri, tahkikatın tevsii
ne mütedairdir, tahkikatın genişletilmesini ar
zu ediyorlar, ihale, döviz tahsisleri ve sair mev
zulara da tahkikatın teşmilini arzu ediyorlar. 
Bu takriri reyinize arz ediyorum.. (Bir daha 
okunsun sesleri, anlamadık sesleri) Vazıhtır, bir 
defa daha okutuyorum. 

(Nüvit Yetkin'in takriri tekrar okundu) 
REtS —• Nüvit Yetkin arkadaşımızın okudu

ğumuz takririni kabul buyuranlar lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler.. Takrir redde
dilmiştir. 

Şimdi Antalya Mebusu Burhanettin Onat 
arkadaşımız ile Elâzığ Mebusu Selâhattin To-
ker arkadaşımızın, tahkikat açılması için ver
miş oldukları takrirleri reye arz edeceğim, tah
kikatın açılıp açılmaması kararınıza iktiran et
tikten sonra neticeye. göre bâzı kararlar alına
caktır. Evvelâ Meclis tahkikatı icrası hususunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Meclis tah

kikatı icrası kabul edilmiştir. 
Tahkikatın icrasına Yüksek Meclis karar 

ittihaz buyurdu. Bu tahkikatın hangi encümen
ler tarafından yapılması hususundaki her iki 
takrirde talepler ve teklifler ayrı ayrıdır. Bur
hanettin Onat arkadaşımız, Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelit bir 
encümende tahkikatın yapılmasını teklif etmek
tedir. Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına ve
rilen takrirde 15 kişiden mürekkep bir tahkik 
heyeti tarafından tahkikatın icrası istenmekte
dir. Selâhattin Töker arkadaşımız muhalif par
tilerden iki, müstakillerden bir ve Demokrat 
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Partiden 8 kişilik bir heyetle tahkik heyetinin 
kurulmasını istemektedir. 

Bu itibarla evvelâ Burhanettin Onat arka
daşımızın, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep muhtelit bir encümende tah
kikatın icrasına dair olan teklifini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Bu teklif kabul edilmiştir efendim. 

Diğer takrirleri reylerinize arza lüzum kal
mamıştır efendim. 

Efendim, Tahkik Encümeninin ne kadar 
müddet çalışması lâzımgeldiği hususunda muh
telif takrirler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Eski iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, 

eski Maliye Vekili Hasan Polatkan ve eski Dev
let Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Ve
kâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu hakkında açıl
masına karar verilen Meclis tahkikatının iki ay 
zarfında intacolunmasmı ve tahkikatı yapacak 
heyete bu yolda salâhiyet ve talimat verilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

Yüksek Reisliğe 
İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince tahkik 

müddetinin üç ay olarak tâyinini teklif ederiz. 
Denizli Amasya Bingöl 

H. Sanear M. Zeren N. Araş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Meclis tahkikatı açılması talebi ile Antalya 

Mebusu Burhanettin Onat tarafından verilen 
takrirde bu tahkikatın Anayasa ve Adalet ko
misyonlarının müşterek topluluğu tarafından 
yapılması talebi ile iktifa edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 174 ncü maddesi ge
reğince tahkikatın ne müddet içinde ikmal edi
leceği alınacak kararda sarahaten bildirilmek 
zaruridir. Bu sebeple bu müddetin iki ay olarak 
Meclisin reyine arzını rica ederiz. 

Bursa Mebusu Konya Mebusu 
H. Köymen H. ölçmen 

REİS •— Şimdi, iki takrir, müddetin iki ay, 
bir takrir de üç ay olmasını talebetmektedir. 

Yalnız tahkikata memur edilen encümenin 
icabında müddetinin uzatılması için Heyeti 
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Umumiyeye müracaat edilmesi kaydiyle iki ayı 
tazammun eden takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İki 
ay müddet kabul edilmiştir. 

Teşkil edilen encümenin veya teşkil edeceği 
tâli encümenin icabında başka bir mahalle gi
debilmesi hususunu da reylerinize arz etmek 
icabetmektedir. Bu hususu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

1. — îçel Mebusu Yakup Çukurova'nın, 
köy içme sulan tahsisatından 1951 - 1955 yılla
rında Hatay, Beyhan, îçel, Antalya, İzmir, 
Manisa, Balıkesir, Eskişehir ve Konya vilâ
yetlerine ne miktar para yardımı yapıldığına 
dair sualine Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğ-
lu'nun tahrirî cevabı (7/125) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Köy içme suları tahsisatından 1951 - 1952 

- 1953 - 1954 - 1955 (Aralık gayesine kadar) 
Hatay, Seyhan, içel, Antalya, İzmir, Ma
nisa, Balıkesir, Esikşehir, Konya vilâyet
lerine ne miktar para yardımı yapılmıştır? 
Sayın Nafıa Vekilinin yazlı bir liste halinde 
tarafıma bildirmesine delâletinizi saygı ile arz 
ederim. 

30. X I I . 1955 
İçel Mebusu 

Yakup Çukuroğlu 

. 1956 C : 1 
Bu husus da kabul edilmiştir. Yani teşkil edi
len encümenin, veya onun teşkil edeceği tâli 
encümenin icabında başka bir mahalle gidebil
mesi hususu da kabul edilmiştir. (Milletvekil
lerinin salonu terketmesi üzerine). 

Efendim arzu anlaşıldı. 13 Ocak 1956 Cu
ma günü toplanmak üzere İnikada son veriyo
rum. 

Kapanma saati 18,20 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 10 . 1 . 1956 
Hususi Kalem 

Sayı :18 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

2 . 1 . 1956 gün ve 7-125-2111/9701 sayılı 
yazı karşılığıdır : 

Köylerde halkm yapacağı su işlerine yardım 
tahsisatından 1951 1955 yıllarında Hatay, Sey
han, İçel, Antalya, İzmir, Manisa, Balıkesir, Es
kişehir ve Konya vilâyetlerine ne miktar para 
yardımı yapıldığına dair İçel Mebusu Yakup 
Çukurova tarafından verilen tahrirî sual tak
ririne hazırlanan cevabın ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 
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1 : 22 11.1.1956 C : 1 
Aşağıda isimleri yazılı vilâyetlere 1951 - 1955 Aralık gayesine kadar köylerde halkın yapacağı 

su işlerine yardım tahsisatından tahsis olunan ve gönderilen paralara ait cetveldir. 

Vilâyeti 1951 1952 1953 1954 1955 Yekûn 

Antalya 
Balıkesir 
Eskişehir 
Hatay 
içel 
izmir 
Konya 
Manisa 
Seyhan 

160 000 
125 000 
266 500 
25 000 

145 000 
130 000 
230 000 

60 000 
25 000 

615 000 
455 000 
755 000 
200 000 
481 876 
465 000 
820 000 
350 000 
300 000 

— 
— 
— 
81 
— 
— 
— 
— 

455 000 
420 000 

1 085 500 
500 000 
500 000 
535 000 
979 500 
525 000 
340 500 

550 000 
300 000 
684 500 
250 000 
483 000 
425 000 
675 000 
362 000 
171 000 

220 000 
570 000 

1 900 000 
170 000 
200 000 
270 000 
400 000 
250 000 
150 000 

2 009 000 
1 870 000 
4 291 500 
1 145 000 
1 809 876 
1 825 000 
3 104 500 
1 547 000 

986 500 

81 

Yekûn 1 166 500 4 441 876 81 5 340 500 3 900 500 4 130 000 18 579 376 81 

7 Ocak 1956 

TASHİHLER 

Bu inikat zabıt ceridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

43 
43 
43 

43 

43 

43 
43 
43 
43 
44 
44 

1 
1 

• 1 

1 

2 

2 
2 
2 
2 
1 
1 

21 
28 
30 

43 

3 - 4 

12 
14 

18-19 
38-39 
11-12 

15 

müsaade ederseniz 
her sözlerimizi 
bekleyiniz 

tahkikatını red ediyorsunuz 

Mecliste demokrat milletvekille
rinden 
bu iddia 
o Bakanlar da orada 
millet bakımından 
soruyorum 
şahsiyeti de temsil etmez 
malî bakımdan 

müsaade ediniz 
sözlerimizi 
bekleyiniz (Sağdan, bravo ses
leri). 
tahkikatını D. P. Grupunda red
dediyorsunuz 
Mecliste Demokrat Parti Gru-
pundan 
bir iddia 
o Bakanlar da burada 
millet tarafından 
soruyoruz 
şahsiyet de değildir 
ihmali bakımından 

T. B. M. M. Matbaası 


