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1. - SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Devlet Üretme Çiftlikleri 1956 malî yılı Büt

çe kanunu lâyihasının 450 nci faslından maada 
diğer fasılları kabul olundu. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 Bütçe kanu
nu lâyihasının 450 nci faslından maada diğer 
fasılları kabul edildi. 

Gerze Yangınından, Lüleburgaz ve Inece'de 
Su Baskınından Zarar Görenlere Yapılacak Yar
dım hakkındaki Kanun, kabul olundu 

6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'
de Vukubulan Hâdiselerde Zarar Görenlerin Za
rarlarının ödenmesi hakkındaki Kanun, kabul 
«dildi. 

inikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan îbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Üleydullah Seven 

İkinci celse 
6/7 Eylül Hâdiselerinden Zarar Görenlere 

Yapılacak Yardımların Vergi Muafiyeti ve Bu 
Zararlar Dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 
ve 299 ncu Maddelerinin Tatbiki hakkında Ka
nun kabul olundu. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum 
Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
Kanun, kabul edildi. 

Münakalât Vekâleti Bütçesiyle Devlet Ha
va Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanunu, kabul olundu. 

Çalışma Vekâleti bütçesinin heyeti umumi-
yesi müzakere edildi. 

inikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Tokad Mebusu Kayseri Mebusu 
îhsan Baç îbrahim Kirazoğlu 

Lâyiha 

1. — 50 milyon liralık iç istikraz akdi hak
kında kanun lâyihası (1/426) (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 
Übeydullah Seven 

Üçüncü celse 
Çalışma Vekâleti Bütçesi kabul edildi. 
Maden Kanununun 156 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 
işletmeler Vekâleti Bütçesi kabul olundu. 
Petrol Dairesi Reisliği 1956 malî yılı Büt

çe Kanunu kabul olundu. 
Dikkate alman takrirlerle Bütçe Encümeni

ne verilip iade edilmiş bulunan ve muhtelif da
ire bütçelerine mütaallik fasıllar kabul edildi. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü; 
Karayolları Umum Müdürlüğü; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü

ğü; 
Orman Umum Müdürlüğü; 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı 

bütçe kanunları kabul olundu. 
Meclis tahkikatı yapmak üzere kurulmuş 

bulunan Tahkikat Encümeni müddetinin iki ay 
daha uzatılması kabul olundu. 

istanbul'da tatbik edilmekte bulunan îda-
rei örfiyenin müddetinin hitamı tarihinden iti
baren üç ay müddetle uzatılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresi müzakere ve kabul edildi. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının son iki maddesinden maada diğer 
maddeleri kabul olundu. 

29 . I I . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

Teklif 
2. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, Şe

ker Kanunu teklifi (2/278) (İktisat, Gümrük ve 
inhisarlar, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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î : 48 29.2 
Mazbata 

3. — Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ile İs
tanbul Mebusu Naci Kurt ve iki arkadaşının, 394 
sayılı Hafta Tatili Kanununun 3 ncü maddesi
nin tadiline dair kanun teklifi ve Çalışma Encü
meni mazbatası (1/404, 2/207) (Ruznameye) 

1956 0 : 1 
4. — istanbul Üniversitesinin 1953 Bütçe 

yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisli
ği tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1953 malî 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/191, 1/329) 
(Ruznameye). 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri) 

REİS — Çoğunluğumuz var, müzakereye başlıyoruz. 

S. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

•1. — 1956 malı yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

REİS — Lâyihanın son iki maddesini oku
yacağız. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1956 tarihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Söz istiyen olmadığına göre mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

1956 malî yılı Bütçe kanun lâyihası üzerinde 
günlerden beri devam eden konuşmalar ve tet
kiklerden sonra meriyet maddelerini de Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arz ettim. Bu suretle 
lâyihanın müzakeresi sona ermiştir. Heyeti umu-
miyesini açık reye arz etmezden evvel muhalefet 
grupları sözcülerine söz veriyorum. Söz, Cum
huriyetçi Millet Partisi adına Mehmet Mahmu-
doğlu'nundur. 

C. M. P. M. GRUPU ADINA MEHMET MAR-
MUDOĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerine cereyan 

eden müzakerelerde cavaplandırmak imkânını 
bulamadığımız bâzı hususları yüksek takdirleri
nize arz etmek üzere söz almış bulunuyoruz. 

C. Millet Partisi Meclis Grupunun, vakıala
ra, rakamlara ve mantıki tahlil ve tertiplere da
yanan tenkidlerine ve mevcut durumu ıslah yo
lundaki yapıcı ve sarih tavsiyelerine, hüküme
tin ve Bütçe Encümeni sözcüsünün aynı mahi
yette cevaplar vermesini beklemek hakkımızdı. 
Böyle bir mukabele mesuliyet ve ciddiyet duy
gusunun zaruri icabıydı. 

Esefle kaydedelim ki tenkidlerimize ve tav
siyelerimize hemen hem hiçbir cevap verilmemiş 
ve şahsi tariz yolu tercih edilmiştir. 

Hiç şüphesiz; tenkid ve tavsiyelerimizi çü
rütmek mümkün olsaydı hükümet ve encümen 
sözcüsü kendilerini zevkten bu kadar mahrum 
etmezlerdi. Onların bu tarzda hareketlerini gö
rüşlerimizin isabetine yeni bir delil saydığımızı 
ifade etmek isteriz. Bütçe Encümeninin sayın 
sözcüsü; tenkidlerimize mukabele olarak yalnız 
şu cümleyi kullanmak lûtfunda bulunmuştur. 
(C. M. P. ye sözüm yok, bekâra karı boşamak 
kolay). 

İktidarda bulunmamış her muhalif partinin 
tenkidleri (bekârın karı boşaması) kabilinden 
bir hareket sayılıyorsa 1946 dan 1950 ye kadar 
muhalif bir parti olarak faaliyette bulunan De-
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î : 48 29.! 
mokrat Partinin o devreye ait tenkidlerine de 
aynı sıfatı vermek mantıki, bir zaruret olur. 

Hükümet sözcüsü; şahsi tarizlerle türlü ko
nuşmasının bir yerinde (plân nedir? bunu tarif 
ediniz) diyor ve böylece plânsız hareket edildiği 
ithamından kolaylıkla kurtulabileceğini zanne
diyor. Bir hükümet düşününüz ki; evvelâ plânı 
totaliter idarelere has bir keyfiyet olarak mah
kûm eder, aradan bir müddet geçince plânımız 
vardır aksini iddia edenler ispat etsinler der 
ve böylece müspeti ortaya koyacak yerde menfii 
ispata davet eder bir müddet sonra da Bütçe En
cümeninde : Maliye Vekilinin ağzı ile (İşleri 
umumi bir plân koordinasyon içinde idare et
menin zamanı gelmiştir.) demek suretiyle umu
mi bir plân ve koordinasyondan mahrum olarak 
memleket işlerini bugüne kadar idare ettiğini 
itiraf eder, buna rağmen; Meclis huzurunda mu
halifleri plân dersi vermeye davet eder. Böyle 
bir hükümete, Meclis kürsüsünde plân dersi 
vermeye bilmem lüzum var mı? Medeni millet
lerin, umumi, iktisadi plân adiyle tanzim ve 
neşrettikleri vesikalar meydandadır. Hükümet 
kolaylıkla bunları temin edebilir. Mamafih umu
mi iktisadi plândan ne kasdettiğinizi bütçe ten
kidimizde ana hatları ile biz de ifade etmiş bu
lunuyoruz. Hükümet, siyasi mülâhazalara ve 
günlük heveslere tâbi olarak işleri idare etmek 
yolundan ayırldığı ve kulağını politikanın sesi
ne değil; ihtisas ve ilmin sesine açtığı gün, plâ
nın ne olduğunu hakikaten merak ediyorsa, bu
nu kendisine öğretecek ilim ve ihtisas adamla
rını teşkilâtında bulabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İthalâtın tahdidedilmiyeceği yolunda resmî 

şahsiyetlerin verdikleri mükerrer teminata rağ
men tediye muvazenesinde hâsıl olan tehlikeli 
açık dolayısiyle liberasyon sisteminin 22 Eylül 
1952 tarihinde fiilen meriyetten kalktığı malûm
dur. Hükümet; bu durumu muvakkat bir ted
bir olarak göstermeye gayret etmiş ve Başvekil; 
30 Ocak 1953 tarihinde yaptığı basın toplantı
sında: (Liberasyondaki tahditler çok muvak
kattir, hattâ belki on, on beş güne kadar eski 
sisteme tam olarak rücu edilecektir.) Demişti. 
Aradan yıllar geçmesine rağmen tediye güçlük
leri şiddetlenmiş ve liberasyona dönmek müm
kün olamamıştır. Hükümet Reisini bu şekilde 
beyanata sevk eden makul sebeplerin neler ol
duğu bugüne kadar izah olunmamıştır. Hâdi-

.1906 0 : 1 
seler tarafından tekzibedilen bu görüş ile, Sa
yın Celâl Bayar'm 24 Mayıs 1949 tarihinde Kas
tamonu'da iradettikleri nutuktan alınan aşağı
daki parçayı bütçe tenkidimizde karşılaştırmış
tık : 

(Üç ay ilerisini görmiyen bir heyetin ben 
hükümetim demeye hakkı yoktur. Üç ay ilerisi
ni göremiyen hükümetlerin, uzun vadeli görüş
lerine nasıl inanacağız ve memleket menfaat
lerini nasıl ellerine bırakacağız?) 

Sayın Başvekil; tenkidimize cevabolarak li
berasyon sistemine 15 gün sonra rücu edilece
ğine dair olan sözlerinin tahakkukuna mâni 
olan ve bir hükümet tarafından önceden görül
mesi mümkün olmıyan fevkalâde sebepler mev
cutsa onları ifade edecek yerde; (Ezmanın te
beddülü ile ahkâmın tagayyürü inkâr oluna
maz.) diyen umumi ve mücerret bir kaideye sı
ğınmak yolunu tutmuştur. Bu tarzı hareketle 
hiçbir tenkidin cevaplandırılmış olamıyacağı 
aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Başvekilin, partimiz hakkında bu kür

süde söylediği bir söze de kısaca temas etmek 
isteriz. 

2 Mayıs seçimlerinden sonra muhalefeti yok-
etmek veya hiç olmazsa tesirsiz bırakmak mak-
sadiyle iktidarın giriştiği baskılara, bu memle
kette en çok mâruz kalan siyasi teşekkülün 
Cumhuriyetçi Millet Partisi olduğu herkesçe bi
linen bir hakikattir. O kadar k i ; partimiz umu
mi idare heyeti, nerede ise hapishane hücrele
rinde toplantı yapmak mecburiyetinde kalacak
tı. Sayın Menderes ve arkadaşlarının tevali eden 
bu husumet ve baskısına rağmen samimî bir 
hürriyet mücadelesini temsil eden partimiz, ha
yatiyetini muhafaza etmiş ve günden güne ge
lişmiştir. Ve bugün her zamandan daha kuvvet
lidir. 

İktidarın her türlü baskısının yok edeme
diği hattâ za'fa uğratamadığı bir partinin şu 
veya bu teşekkülün doğuşiyle ortadan kalkmı-
yacağmı ve za'fa uğramıyacağını Sayın Men
deres, herkesten daha iyi bilecek bir mevkide-
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Rejim ve siyasi ahlâk mevzuları üzerinde de 

kısaca durmak isteriz. 
Şüphesiz, bir parti için şeref, muhalefette 
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1 : 48 29.2 
müdafaa ettiği fikir ve prensiplere, iktidara 
geldiği zaman sadakat göstermektir. Demokrat 
Partinin bu şeref vazifesini ne dereceye kadar 
yerine getirdiğini tesbit için vesikaların belâ-
gatine müracaat etmek yerinde olacaktır. Esa
sen Demokrat Partinin mesul şahsiyetleri de 
muarızlarını iskât ve ilzam için bütçe müzake
releri boyunca onlara ait vesika ve beyanlara 
sık sık başvurmuşlardır : 

Demokrat Parti 7 Temmuz 1947 tarihinde o 
zamanki Sayın Lideri Celâl Bayar'm imzası ile 
neşrettiği bir beyannamede rejim mevzuundaki 
görüşünü şöyle ifade ediyordu : 

«însan hak ve hürriyetlerinin teminatını teş
kil edecek kanunlar evvelâ bileceği gibi, istip-
dada mesnet ve vasıta olan kanunlar da vardır. 
Zamanımızda insan hak ve hürriyetlerini boğ
malar artık hep kanunla yapılıyor. Hitler gö
rülmemiş istipdadını kanunlara bağlamış ve da
yanmıştır. Bütün istipdatlar kanun adına ve 
maalesef memleket menfaatleri bunu icabettiri-
yor» teraneleri ile kurulmuş ve devam ettiril
miştir. 

Bu itibarla, insan hak ve hürriyetlerine ria
yetkar olmıyan kanunlar üzerinde esaslı suret
te durmak, hele Anayasaya aykırı olanlar ka
nun dışı saymak ve bunların değiştirilmesine 
hemen teşebbüs etmekle büyük bir vatansever
lik vazifesi yapmış olacağımıza hepimizin inan
ması icabeder. Millete karşı girişilmiş bir taah
hüt kuvvetini taşıyan Anayasaların insan hak 
ve hürriyetlerini teminat altında bulunduran 
hükümlerinin Milletlerarası karşılıklı taahhüt
ler ile tahkim edilmiş bulunduğu bir devri ya
şamaktayız. Türk yurdunda hürriyet ve insan 
haklarının teminat altına alınmasında bu gö
rüşlerimizin dikkatle göz önünde bulundurul
masını lüzumlu görmekteyiz. 

Başka bir vesika daha okuyayım : 
^3 Eylül 1946 tarihinde Meclis kürsüsünde 

Demokrat Parti Sözcüsü ve bugünün Başvekili 
Sayın Menderes şöyle buyurmuşlardı. «Bir Mec
lis seçmek ve hattâ bu Mecliste bir miktar mu
halif milletvekili bulundurmakla demokratik 
bir idare teessüs etmiş olmaz. Demokrasi temi
natlar rejimidir. Anayasanın vatandaşlara ver
diği hak ve hürriyetler teminat altında bulun
madıkça memlekette demokrasiden, hak ve hür
riyetten bahsetmeye imkân yoktur.» 

.1956 C : İ 
Demokrat Parti bu taahhütlerine rağmen de

mokrasinin icaplarını yerine getirmek ve mües
seselerini kurmak uğrunda bir adım atmamış bilâ
kis hürrietyleri ve hakları bir iktidar ekseriye
tinin baziçesi haline giden bir yolda yürümüş
tür ve yürümekte devam ediyor. Hürriyet ve 
hakların en büyük ve teminatı olan adalet ve 
matbuat müessesesi de diğer müesseseler gibi 
siyasi iktidarın tesir ve tahakkümü altına kon
muştur. Demokrasinin temeli olan vatandaşın 
hür iradesi ise Kırşehir'e reva görülen muamele 
ile tamamiyle çiğnenmiş ve baskı altına alınmış
tır. Mahkemelerden sâdır olan hükümler muha
lefet aleyhine olduğu zaman hâkimleri methe
den, muhalefet lehine olduğu zaman Meclis kür
süsünde hâkimlere hücum eyliyen ve böylece 
suçu, suçluyu ve verilecek cezayı ben tâyin ede
ceğim, iddiasında bulunan bir zihniyetin eseri 
olan bir rejim kurulmuştur ki, buna demokrasi 
demenin imkânı yoktur. Anayasanın ve insan 
Hakları Beyannamesinin tanıdığı en mukaddes 
prensipleri fiilen ve hukukan ihlâl eden bu gi
diş, memleketi günden güne şiddetleten bir re
jim buhranına ve onun eseri olan türlü ihtilâf
lara sürüklemiştir. Muhalefette iken, milletin, 
memleketin vaka ve selâmetini demokratik bir 
hukuk devleti nizamının teessüsünde gören ve 
bu vaitlerle ikitdara geldikten sonra totaliter 
bir yolu tercih edenlerin kendilerine sözlerini 
hatırlatan muhalefeti zaman zaman vatanperver 
olmamakla ittihama kalkışmaları cüretkârlığı 
da aşan bir harekettir. Maddi imkânlar nispe
tinde her iktidarın ele alabileceği kalkınma ha
reketlerini bir milletin varlığının temeli olan ve 
bugün son derece kısılan hak ve hürriyetlere 
bir karşılık olarak göstermek temayülü ise to
taliter zihniyetin bariz bir tezahürüdür. 

Hür bir seçimin bütün şartlarını imha eden 
ve memleketi rejim buhranına sürüküyen ikti
dar, demokrasiyi basit bir seçim makanizması 
olarak kabul etmektedir. Halbuki iyi teşkilât
lanmış, disiplinli, mütenasip bir ekseriyet hür
riyetleri çiğnemek hususunda bazan mutlakiyet 
idarelerinden daha ileri gidebilir. Bunun içindir 
ki, «ekseriyetin istibdadı, istibdatların en kor
kuncudur», denmiştir. Bu hakikati muhalefette 
bulundukları zaman liyakatle müdafaa eden 
Demokrat Parti liderleri yukarda belirttiğimiz 
gibi demokrasi, teminatlarla rejimdir, demiş
lerdi. 
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Muhterem arkadaşlar; dün söylenenlerin bu

gün aksini söylemek veya yapmak Başvekilin 
sık sık bahsettiği siyasi ahlâk buhranın bir te
zahürü ise yukardaki vesikalar ve izahat kar
şısında bu mevzuda davacı olmaya kalkışmak 
Demokrat Parti liderleri için akıllı ve karlı bir 
hareket sayılamaz. 

Son bütçe müzakereleri bir kere daha gös
termiştir ki, bugün hükümetin zihniyetiyle 
memlekette siyasi, içtimai meselelerini hallet
meye ve memlekette mesuliyeti murakabe esa
sına dayanan bir idare kurmaya imkân yoktur. 
Böyle bir hükümetin bütçesine kırmızı oy ver
meyi kendimizi vicdanen mecbur addediyoruz. 
Bugünkü durumun mesuliyeti hiç şüphesiz bu 
zihniyetteki bir hükümeti iş başında tutan De
mokrat Parti ekseriyetine aittir. 

Muhterem arkadaşlar : Demokrat Partinin 
devrin arz etmekte olduğu ciddî ve nazik vaziyet 
karşısında bugünkü gaflet ve delâletten kurta
rılmasını ve bir an gelip vatan perverane bir 
şuur hamlesiyle rejim dâvasını halletmesini ve 
böylece bu memlekette hüküm süren siyasi hu
zursuzluğa ve emniyetsizliğe nihayet vermesini 
her şeye rağmen yine de temenni etmek isteriz. 
(Sağdan, alkışlar) 

EEÎS — Şimdi, Hürriyet Partisi Meclis Gru-
pu adına Ekrem Alican'a söz veriyorum. Fakat 
derhal şurasını arz edeyim ki, bütçe kanun lâ
yihasının heyeti umumiyesi ve fasılları, on gü
ne yakın bir müddetten beri geniş tetkikiniz
den geçmiştir. Binaenaleyh Dahilî Nizamname
nin 110 ncu maddesi hükmüne göre aleyhte ve 
lehte konuşacak birer arkadaşa söz vereceğiz. 
Fakat, gruplar üç olduğu için, şimdi Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu adına Ekrem Alican'ı 
kürsüye davet ediyorum. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına bendeniz 
söz rica ediyorum. 

EEÎS — Ekrem Alican'm yerine mi konu
şacaksınız? 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sözü esa
sen ben almıştım. 

EEÎS — Buyurun. Kaydı ona göre tashih 
ederiz. 

HÜEEÎYET PAETÎSÎ MECLÎS GEUPU 
ADINA F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok" 
muhterem arkadaşlar; iki aya yakın bir zaman 
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zarfında Bütçe Encümeninde ve İ0 günden be
ri de Yüksek Heyetiniz huzurunuzda 1956 ma
lî yılı bütçesi enine boyuna müzakere mevzuu 
olmuştur. 

Bu müzakere ve münakaaşlarda, grupumu-
zun görüşüne göre, bugün vâsıl olduğumuz 
merhalede belirtilmesi lâzımgelen bâzı nokta-
tar kısaca şunlardır : 

Hükümet ve iktidar mahfilleri iktisadi kon
jonktür vaziyetine göre birbirinden farklı ik
tisadi ve malî politikalar takİDetmek hususun
da henüz sarih ve vazıh bir fikre sahip değil
dir. Filhakika iktisaden geri kalmış memle
ketlerde iktisadi durgunluktan çıkmalı, mem
leketin iktisadi hayatını hareekte getirmek için 
takipbedilecek bir politika ile bu politikanın 
tatbikatta vâsıl olduğu bir noktada durularak, 
bu noktadan iktisadiyatın arz edeceği manzara
ya göre takibedelicek bir politikanın biri birin
den farklı ve buna göre vâsıtaları olmak lâzım-
geldiği aşikârdır. 

ikinci nokta şudur arkadaşlar ;Muhterem 
Hükümet Eeisi evvelki günkü konuşmasında, 
bütço müzakerelerinde vatandaşın, bütçenin mü
zakeresini yakından takibeden vatandaşların ar
tık bütçe müzakeresine başlanan ilk günde zih
ninde ,ruhunda ve vicdanında yaratılmış olan 
tereddütlerin, iphamların bertaraf edildiği ve 
işlerin salim bir yolda oldujğu hususunda itmi
nana varmış bulunduğunu ifade ettiler. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bir nokta da 
Yüksek Meclisinizin ve sizin huzunuzda memle
ket efkârı umumiyesinin dikkatini çekmekte 
faido mütalâa etmekteyiz. Bizim görüşümüze 
göre, gerek Bütçe Komisyonunun kıymetli söz
cüsü arkadaşlar, gerekse iktidar partisi grupu 
sözcüsü arkadaşım gerek, Maliye Vekilinin ve ge
rekse Başvekilin bütçenin Yüksek Meclise takdi
mi anından beri cereyan eden konuşmaları so
nunda dahi iktidar çevrelerinde bütçenin arz 
ettiği ve memleketin iktisadi ve malî sahada arz 
ettiği vaziyetin tam bir vuzuhsuzluktan ibaret 
bulunduğu, maalesef bir vakıadır. (Soldan, gü
rültüler) 

Şimdi bir misalini arz edeceğim. Fakat izin 
verirseniz bu misalin arzına geçmeden evvel 
muhterem Hükümet Eeisinin bütçe müzakerele
rinin seyri esnasında ortaya attığı bir usulle 
meseleyi halletmek lüzumuna temas etmek üzere 
sözlerime başlıyacağım. Dediler ki, Milletlerarası 
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İktisadi îş Birliği Teşkilâtı bütçe tasarısını mü
zakere ederken bu meselelerin şu anda konuşul
ması dahi memleket lehinde değildir. 

Arkadaşlar; buna imkân vermek için, çünkü 
bâzı meselelerin Yüksek Meclisin gizili celsele
rinde konuşulması imkânı mevcuttu, yakın geç
mişte bir tatbikatına işaret etmek suretiyle im
kân vermek için Millî Müdafaa bütçesinin NATO 
işlerinin gizli bir celse konuşulması lüzumuna 
işaret etmiştik. 

Bunu işaret etmek arkadaşlar, sadece Millî 
Müdafaa'nm NATO ile olan işleri dolayısiyle de
ğildir; bir misal verdik, çünkü birçok meseleleri 
huzurunuzda ve fakat memleket efkârı umumiye-
sinin önünde konuşulmamasını arzu eden bir zih
niyete göre hareket edenlere bunun yolunu gös
termek bizim için bir vazife idi. Bu yapılmadı, 
şu halde bu yapılmadığına göre meselelerimizin 
burada ariz ve amik tahlil edilmesi, tetkik edil
mesi, noksan taraflarının gösterilmesi, alınması 
lâzımgelen tedbirlerin söylenmesi kadar tabiî, 
zaruri hattâ Yüksek Meclisin vazifesi cümlesin
den olan bir keyfiyet mütalâa edememekteyiz. 

Şimdi bunu tesbit ettikten sonra mühim olan 
nokta şudur arkadaşlar. 1956 yılı bütçesi Yüksek 
Meclise takdim edilmiş, muhterem Maliye Vekili 
hükümetin iktisadi, malî bir istikrar politikası 
takibetmek kararında olduğunu bütçenin ilk mü
zakeresi gününde komisyonda ifade etmiş, ara
dan zaman geçmiş ve muhterem Hükümet Reisi, 
bütçenin umumi iktisadi, malî politikamızın 
muayyen hedeflere tevcih edilmesi hususunda 
ehemmiyetli bir beyanatta bulunmuştu. Hâtıra 
larmızı ihya edebilmek için izin veriniz arkadaş
lar; bunu okumak lâzımgelmektedir. Muhterem 
Hükümet Reisi aynen şunları demektedir : Eko
nomik kalkınma hareketinin aynı hızla ve sekte
ye uğramadan devam edebilmesi için bu iktisadi 
zeminin zaman zaman gözden geçirilmesi ve yıl
lar boyunca değişebilen şartlara göre ayarlan
ması lâzımgeleceği de tabiîdir. 

İşte bu esasın tatbiki cümlesinden olmak üze
re hükümetimizin tedbirleri şöylece düşünül
mektedir : 

x a) Gayemiz, başlamış bulunan kalkınma 
projelerimizi hiç aksatmadan ikmal etmek oldu
ğuna göre; girişilecek yeni envestisman teşebbüs
lerinin bu gayenin tahakkukuunu haleldar etme
mesine son derece dikkat olunacak ve bunlar an
cak tediye muvazenesi üzerinde en kısa zaman-
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da müspet tesirler icra edecek neviden olanla
rına inhisar edecektir. 

b) Daha sıkı tasarruf zihniyetiyle hareket 
etmek suretiyle bütçede muvazene temin oluna
caktır. Bundan başka umumi ve mülhak bütçele
rin Merkez Bankası kaynaklarına müracaatları
na imkân verilmiyecektir. 

c) İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme 
ve yatırırm masraflarının kendi öz gelirleri ve 
tabiîî finansman kaynakları ile karşılanması te
min edilecek ve bunların da Merkez Bankası kay
naklarına müracaatları önlenecektir. Bu teşek
küllerin finansman ihtiyaçlarının ilgili Vekiller
den mürekkep bir komite tarafından tanzim ve 
temine matuf bir kararname tatbik mevkiine 
konulmak üzeredir. 

d) Evvelce kurulmuş olan Kredileri Tan
zim Komitesi, banka kredilerinin ekonomik 
kalkınmamız bakımından verimli projelere has-
redilmesine itina edip, spekülâsyon maksadiyle 
girişilen teşebbüslerin finansmanına imkân ver-
miyecektir. Kredi mevzuundaki diğer bir ka
rarımız da zirai kredilerin bugünkü haeımları-
nın artırılmasına dikkat etmek olacaktır. 

e) İthalât politikamızın hedefi, memleket 
ihtiyaçlarının bir ekonomik priyorite sırasına 
göre karşılamasını mümkün kılmaktadır. İçin
de bulunduğumuz yıl zarfında bu maksadın te
minine her zamandan fazla önem verilecektir. 

Diğer taraftan ihracatımızı artırmak için el
de olan her türlü tedbire müracaat edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin için
de bulunduğu şartlara göre iktisadi ve malî is
tikrar politikasının tatbikat sahalarındaki ted
birlerinin ifadesi olan bu beyanat 30 Ocak 1956 
Pazartesi günkü gazetelerde yayınlanmıştır. 
Bütçenin müzakeresi esnasında Heyeti Umumi
ye Sözcümüz, Grupumuz adına yeni bütçenin 
bu beyanatın esaslarına göre hazırlanması za
ruretine işaret etmiştir. Bunun üzerine Muh
terem Hükümet Reisi; vakıa bu beyanat 30 
Ocakta yapılmıştır ama, hükümet daha yaz ip
tidasından itibaren buna kararını vermiş ve 
tedbirlerini tatbik mevkiine kaymaya başla
mıştır, diye ifade etmişlerdir. Bunlar vakıalar
dır. Şimdi vakıaları böylece tesbit ettikten 
sonra müsaadenizle biz bu tedbirlerin < tatbik 
mevkiine konulduğu söylenen tarihten itibaren 
geçen hâdiseleri Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası bülteninin rakamlariyle tesbit edelim, 
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Muhterem arkadaşlar; 1954 yılı sonunda 

Türkiye'de para tedavülı hacmi 1.424 milyon li
radır. 1955 yılının 6 ncı ay sonunda yani ted
birlerin alınıp mevkii meriyete konduğu bizzat 
Hükümet Reisi tarafından ifade edildiği tarih
te bu miktar 1.624 milyona çıkmıştır. 7 nci ay 
sonunda 1.810 milyon, 8 nci ay sonunda 1.759 
milyon, 9 ncu ay sonunda 1.935 milyon, 10 ncu 
ay sonunda 1.962 milyon, 12 nci ay sonunda 2 
milyarın fevkinde. Fakat bu anda bu rakam 
1.950 milyon liranın üstünde seyretmektedir. 
Ne zaman? İktisadi ve malî istikrar tedbir
lerinin mevkii tatbika konduğunun bizzat Muh
terem Hükümet Reisi tarafından ifade edildiği 
tarihten altı ay sonra. 

Ticari ve zirai senetler ha'kkmda... (Gürül
tüler) 

HAKKI GEDİK (Uşak) — Altı ay değil. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hakkı 

Gedik Bey, soracağınız sual varsa memnuniyetle 
cevap veririm. 

REİS — Arkadaşlar, Lütfen müdahale etme
yiniz. Siz buyurun, devam edin efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ticari 
ve zirai senetler; 1954 sonu 1 041 000 000, 1955 
yılı 6 ncı ayı sonunda bu miktar 1 122 000 000 
liraya çıkmıştır. 7 nci 
ayı sonunda 1 132 000 000 

8 nci ayı sonunda , 1 061 0.00 000 
9 » » » 1 146 000 000 

10 » » » 1 181 000 000 
12 » > » ise 1 209 000 000 a baliğ 
olmuştur. 

Şimdi arkadaşlar İktisadi devlet teşekkülle
rinin kendi kaynakları ve tabJ finansman yol-
lariyle ihtiyaçlarının karşılanmasının mevkii 
tatbika konduğu iddia edilen tariften sonra 
Etibankm, dün Güreli arkadaşımızın temas et
tiği İktisadi devlet teşekkülleri içerisinde Sü-
merbankm kendi vaziyeti müsait olana en iyi 
teşekkül olduğunu işaret ettiğimiz gibi, olma
yana da işaret etmek bizim vazifemizdir. Tet
kiklerimiz, tenkidlerimız tek istikamete müte
veccih değildir. Bu teşekküllerden malî duru
mu en gaç olan Etibank 19>55 yılının başında 
Merkez Bankasından 69 milyon lira almış, 
1955 in ikinci ayı sonunda bu miktar 74 milyo
na geçiyor. Hazirana geliyorum. Tedbirlerin 
alınıp tatbik mevkiine konduğu aylar ya Hazi-
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ran veya Temmuzdur. Haziranda 188 milyon, 
Temmuzda 212 milyon Ağustosta 224 milyon, 
Eylülde 233 milyon ve Teşrinievvelde 245 mil
yon liradır. Şu halde İktisadi devlet teşekkül
lerinin ihtiyaçlarını karşılamak mevzuunda hü
kümetin istikrar politikasının mevkii tatbika 
konduğu tarihten sonra Merkez Bankesi kaynak
larına el atma usulü terk edilmiş değildir. 

Hazine bonoları ve Hazine kefaletini haiz bo
nolar 1954 sonunda bu miktar 1 526 milyon 
1955 altıncı ay sonunda 1 589 milyon, yedinci 
ay sonunda 1 728 milyon, sekizinci ay sonunda 
1 796 milyon, dokuzuncu ay sonunda 1 802 mil
yon, onuncu ay sonunda 1 946 milyona baliğ 
olmuştur. 

Şu halde burada da tandans, yine artma te
mayülüdür. Geçim endeksleri arkadaşlar ne va
ziyettedir ? 1938 yılı yüz itibar edildiği takdirde; 
1954 yılının vasatisi Ankara 'da; 403, İstanbul'
da 419 dur. 1955 senesinin birinci ayında 423 e 
çıkmış Ankara'da. İkinci ayda 428, Haziran 
460, nihayet Eylülde 469. 

İstanbul'a geliyorum: Mayısta 438, Haziran
da 463, Ağustosta 465 Şu halde geçim endeksi 
de hükümetin istikrar tehirini mevkii tatbika 
koydum dediği tarihten itibaren yükselme tan-
dansı kaydetmiştir. 

HAMZA OSMAN ERKAN (Kocaeli) — 
Bütün memleket Ankara, İstanbul, İzmir 'den mi 
ibarettir? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, Muhterem Hükümet Reisi, bu iktisadi, 
malî istikrar programının tatbikine yaz ayla
rında geçtik, dediler. Bir iki misal verdiler. Pi
yasadaki iştira gücünü massetmek için bir iki 
noktada fiyatların yükseltildiklerinden bahset
tiler. Tekel maddeleri, İktisadi devlet teşekkül
leri mamulâtı. 

Sırası gelmişken arz edeyim ki, Hürriyet 
Partisi Grupunun görüşü iktisadi ve malî mese
lelerin münferit tedbirlerle asla halledil'emiye-
ceği noktasında temerküz etmektedir. 

İktisadi tedbirler topyekûn her sahada birbi
rinin noksanını ikmal ve itmam eden tedbirler 
manzumesi olarak ele alınıp tatbik edilirse mu
ayyen hedefe vâsıl olmak mümkündür. Aksi 
halde münferit tedbirlerle iktisadi maksatlara 
ulaşmak mutasavver değildir. 

Bu bakımdan şayet bu tedbirler Hükümet 
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Reisinin ifade ettiği veçhile bu yaz ayında mev
kii tatbika konulmuş tedbirlerse bunun şu ra
kamlar karşısında politikanın hedefine vâsıl ol
madığını elbette tesbit etmek durumundayız. 

Böyle değil de, hakikaten bilâhara düşünül
müş, böyle bir tedbir almak lüzumunda bir ka
rar verilmişse, sırf bizim iki aylık muvakkat bir 
bütçe teklifimizi bertaraf etmek noktasından mü
dafaa serdedilmiş ise memleketin içinde bulun
duğu iktisadi, malî müşküllerin bu haleti ru-
huye ile bu zihniyet ile bertaraf edileceğini ka
bul etmek bizler için mümkün değildir. Gönül 
isterdi ki bütçenin heyeti umumiyesi Yüksek 
Meclise takdim edildikten sonra bizzat Maliye 
Vekili tarafından beyan olunan bilâhara Sayın 
Hükümet Reisinin de mutantan bir beyanat ile 
iltihk ettiği bu tedbirler düşünülmüş, tetkik 
edilmiş, arada memleketin umumi iktisadının bir 
revizyona tâbi tutulması uygun görülmüş olsun, 
ki bu gayet tabiîdir. Beyaanatta işaret edilen 
hususlar bütçe verildikten sonra bu karara va
rılmış ise, bu gayet tabiîdir. îşte bu takdirde 
arkadaşlar bu kararların icaplarını 1956 malî 
yılı bütçesine aksettirmek, itimadı uyandırmak 
bakımından; emniyeti uyandırmak bakımından 
bizler için en salim tedbir olmak iktiza ederdi. 
Fakat Hükümet Reisi nedense bu yolu ihtiyar 
etmiyerek, belki resmiyetinden ciddiyetinden is
tifade etmek ve aynı zamanda tamamiyle kendi 
muhakeme tarzlarına ters bir istikamette bir 
muhakeme tarzını kabul ederek kütlelerde bir 
psikoz yaratmak suretiyle iktisadiyatımızın delâ
let ettiği manzarayı bu konuşmalarla değiştirmek 
maksadını düşünmüş olabilir. Bu sakattır arka
daşlar. Evvelce arz 'ettim, İktisadi vakıaları müs
pet ve objektif ölçülere vurmak imkânı mevcud-
olduğuna göre, biz, meselelerimizi bu Ölçülere 
göre halletmek durumundayız. Aksi takdirde, 
memleketin şurasında burasında, medarı iftiha
rımız olan birtakım eserleri göstermek suretiyle 
Türk iktisadiyatı hakkında bir fikir edinmeğe 
çalışmak hakikaten düpedüz metotsuzluğun bir 
örneğini teşkil eder. Arkadaşlar, bugünkü bütçe, 
10 günlük müzakerelerin sonunda vatandaşı itmi
nana kavuşturmak şöyle dursun, aksine memle
kette mevcudolan teşeddüdü efkârı, hattâ bizzat 
grup içinde, iktidar partisine mensup insanlar 
arasında dahi çeşitli tereddütler hâsıl eder bir 
netice meydana getirmiştir. (Soldan, gürültüler, 
yok öyle gey sesleri) 
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Şimdi, bu vaziyetten nasıl kurtulabiliriz ar

kadaşlar. Nasıl kurtulunabilir.? 
Muhterem Hükümet Reisi müzakerelerin so

nunda işlerin salim bir mecrada olduğunu ifade 
etti. Eğer arkadaşlar bizim ifadelerimizle iş
lerin salim bir istikamette olmasını sağ-' 
lamak mümkün olsaydı, hep beraber ittifak 
ederdik. Vakıalar ifadelerimizi tekzibe devam 
ettiği müddetçe meselelerimizi ilmî metotlarla 
halletmek kanaatini muhafaza edeceğiz. Bundan 
nasıl kurtulabiliriz arkadaşlar? Bütçe müzake
resine başladığımız zaman sözcümüz Ekrem Ali-
can'm ifade ettiği veçhile bütün bu hususta 
bir karışıklık manzarası, bir keşmekeş manzarası 
sadece ve sadece memlekette rejimin kanuni 
teminata bağlanmamasından ileri gelmektedir. 
Bunun derin sebebi hattâ rejim meselesi de de
ğildir. Arkadaşlar bunun derin sebepleri, itimat 
buhranının vicdanlarda bugün yerleşmiş olma
sından ileri gelmektedir. Bu buhrana çare bul
mak Yüksek Meclisinizin elindedir. Bu buhra
nın tedbirlerini bulmak komisyonlarda yapılan 
mesailerle Yüksek Meclisin tensibi ile siz muh
terem azanın elindedir. Şimdi, bir noktaya 
temas edeceğim. Fakat bundan evvel izin verir
seniz hakikaten bir nebze hüsnü idarelerine şâ-
hidolduğumuz Yüksek Meclisin Rivaset Diva
nında vazife gören arkadaşlar hakkında konu
şayım bu arkadaşların vazifelerin görülmesinde 
rasladıkları müşkülleri teker teker izah ettik. 
Bizim temennimiz odur k i ; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Riyaset Divanı yalnız celselere riya
set ettiği anda değil, Yüksek Meclise hükümet
çe takdim edilen kanun lâyihasını Yüksek Mec
lis mensubu olan arkadaşlar tarafından Riya
sete takdim edilen bir tekliften sonra Riyaset 
Divanı Meclisin Nizamnamei Dahilîsi hüküm
lerine riayeti şiar edinse... Dün bir noktaya te
mas ettik, bir kanun geliyor, îç Tüzüğün bir 
maddesi bütün vekillerin teker teker imzasının 
bulunmasını şart koştuğu halde noksan imza ile 
bu geçiyor. Neden geçiyor? Onu arz edeyim... 

RElS — Müsaade edermisiniz; Muhterem 
Heyetinizce müzakereler takibediliyor, komis
yon görüşmeleri de takibediliyor. Hükümetten 
gelen lâyihalar, arkadaşlar tarafından yapılan 
teklifler yine Nizamnamenin hükümleri dâhi
linde muameleye tâbi tutulmaktadır. Fethi Çe-
likbaş arkadaşımı* dün de bu mevzua temas et
mişti, onu tekrar «diyorlar. Burada bir imzanın 
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bulunmaması keyfiyeti münakaşa ve halledil- j 
mistir, ve nizamname hükmüne aykırılık tara
fı da kalmamıştır. Onun için mevzularma de
vam etmelerini Riyaset Divanı kendilerinden 
rica eder. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; bendenizin arzım şudur : Yük
sek Meclisiniz bugün Türkiye'de, Türk Mille
tinin yegâne ve hakiki mümessili olmak itiba
riyle içinde bulunduğumuz meseleleri hallede
cek tek heyettir. Bu heyetin çalışmasında Ri
yaset Divanından başlıyarak, misal arz edece
ğim, komisyonlara varıncaya kadar meselelerin 
salim bir mecrada yürütülmesinin muayyen rae-
todlarla çalışıp işlere el koymayı lüzum göster
diğini ifade edeceğiz. Böyle bir vakıa oldu ar
kadaşlar! Sene 1952, bir kanun lâyihası gene 

Riyaset Divanından böyle bir imza noksaniyle 
Bütçe Komisyonuna verilmiştir. Hatırlar, arka
daşlarımız. Ziraat Vekilinin imzası yoktu. Büt
çe Komisyonu hassasiyet göstererek derhal, Zi
raat Vekilinin imzası yoktur, Riyaset Divanına 
iade edilmelidir ve Riyasetçe nizamname gere
ğince gerekli muamelenin yapılması iktiza eder, 
dendi. Ve gitti, (Gürültüler, devam, devam, ses
leri) ve sonunda arkadaşlar, imzası olmıyan 
vekillerin ayrı noktai nazarı varmış. 

REİS — Lütfen devam ediniz, sükûneti te
min Riyasetin vazifesidir. 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Çok muh
terem arkadaşlar, mühim bir noktaya temas 
edeceğim. Eğer Yüksek Meclisinizin çalışmaları, 
ki, biz de dâhil bulunuyoruz, Türk milletinin 
nazarlarını diktiği temsilcilerinin çalışması 
konuşma mevzuunu teşkil etmiyecek diye nizam
namede bir madde varsa buna riayet etmekten 
biz ancak memnunluk duyarız. Yok arkadaşlar. 

Şimdi komisyon mesaisine avdet ediyorum. 
Bütçe Encümenimiz bu yılki bütçe tetkikinde 
Yüksek Heyetin 1956 bütçesi vesilesiyle memle- I 
ketimizin iktisadi ve malî meseleleri üzerinde I 
yeter derecede ışık tutar bir mesai yapmıştır de
nemez. (Soldan, gürültüler, komisyona kaç gün 
geldiniz sesleri) Ben Bütçe Encümeni âzası de
ğilim. 

Muhterem arkadaşlar, burada komisyonların 
mesaisine temas etmemizin sebebi, komisyonda 
vazife alan arkadaşları en küçük ölçüde katiyen 
tenkid etmek vazifemiz değildir, ama takdir bu- * 

i yürürsünüz ki, komisyonları mesaisinin seyri, 
Yüksek Meclisin mesaisinin seyrine tesir icra 
eder. Eğer komisyon, birçok noktalarda temas 
ettik; umumi sözcümüz temas etti, bütçenin 
heyeti umumiyesinin Yüksek Heyetinize takdim 
ederken esbabı mucibe lâyihası üzerinde, hükü
met esbabı mucibe lâyihası üzerinde durarak 
bütçe, anlamaya medar olacak ihsai malûmatı 
ihtiva ederek ve hele birbirine zıt düşmiyecek 
şekilde sistemli bir mütalâa ile gelmiş olsaydı, 
muhalefetle iktidar arasında cereyan eden bir
çok ihtilâflar mevzuubahis olamazdı. 

Bütçe Komisyonu sözcüsü Mazhar Şener Bey 
arkadaşım, haklı olarak Maliye Vekilinin ko
misyonda kredi politikasında, para politikasın
da fiyat istikrarına matuf tedbirler alınacağını 
söylemesi üzerine «komisyonumuz bundan tat
min bulunmuştur» diyor. Fakat beri tarafta 
varidat bütçesini tetkik eden Akmanlar arka-
şımız konjonktür ve tandansın bu sene geçen 
yıldan % 20 nispetinde fazla bir irat elde ede
bileceğini ifade edince müsaade ederseniz bu 
iki raporu tetkik, eden bir vatandaş bu tezat
lar karşısında aynı hâdiselere mâna vermekte 
müşkülât çekecektir. Bu gayet tabiîdir. 

Yine misal vermek için arz edeyim; Bütçe 
Komisyonumuz, yabancı sermaye kanunundan 
istifade edilerek Türkiycde patırım yapan ya
bancıların 265 milyon liralık yatırım yaptığın
dan, yabancı mal yatırımı yaptığından bahse
diyor. İç finansman ayrı. Tetkik ediyoruz, so
ruyoruz ve anlıyoruz ki; 265 milyon lira ya
bancı yatırıma ait değildir. Ve îcra Vekilleri 
Heyetinden müsaadesi çıkmış olan müracaatla
rın yekûnundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisinizin 
topyekûn meselelerimizin tetkikine medar ola
cak vesikayı en kıymetli bir şekilde Bütçe 
Komisyonunun tetkiklerinden bulmak imkânına 

I sahibolmalıdır. Böyle bir mesai ile meselelerin 
önümüze serilmesi imkânı mevcut iken bunu 

I yapmamış olması karşısında hüsnüniyetle vazi
fe yapan muhalefet arkadaşlarının tenkid etmiş 
olmasını, onların kötü niyetlerine atfetmek doğ
ru olmaz, kanaatindeyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 1951 bütçesi
nin Bütçe Komisyonunda müzakeresi esnasın
da, esbabı mucibenin no tarzda hazırlanması 
lâzımgcldiği hususu hakikaten uzun münakaşa-

' lan mucibolmuş, bu arada Yüksek Meclisin tas-
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vıbiyle kendi temenniyatı arasına giren bir 
noktai nazarı şu idi, arkadaşlar : Hükümet ge
rekçeleri memleketin içinde bulunduğu iktisa
di, malî şartları en* açık bir şekilde göstermeli
dir. Vatandaşın ödediği vergilerle görülen hiz
metlerin neler olduğunu anlaması, masrafların 
isabetle taksim edilip edilmediğini anlaması cıı 
tabiî hakkıdır. Yalnız Yüksek Heyetiniz değil, 
vatandaşlar için de bütçelerin esbabı mucibe la
yihalarının açık, anlaşılabilir olması demokrasi
nin icabı olarak mütalâa edilmiş ve bu temenni 
Meclisin lâyihayı tasvibi ile kendine mal olmuş
tur. 

Bugün beş sene geçtikten sonra eğer ayın 
noktai nazara temas ediyorsak, hareketimizi her 
hangi bir şekilde tenkid maksadına matuf ol
maktan ziyade hakikaten demokratik idarede 
devlet hizmetlerinin görülmesinde vatandaşı, 
mükellef vatandaşı en yakın ölçüde umumi hiz
metlere iştirak ettirmeyi arzulayışımıza veriniz. 
Demokratik rejimde meselelerin ele alınması, 
yürütülmesinde vatandaşlarımızın alâkası ne 
derece sıkı ve kesif olursa o nispette de müş
tereken katlanmamız lâzımgelen mahrumiyet
lere vatandaşların katlanmasını istememiz key
fiyeti kolaylaşır. Aksi takdirde eğer işleri va
tandaşın alâkasını bertaraf edecek şekilde yü
rüterek vatandaşın alâkası kesilir. Devlet hiz
metleri karşısında lâkayıt kalır. Bu şekilde de
mokratik bir idarenin kurulması ve gelişmesi 
de güç olur. Söz sırası buraya gelmişken, Hür
riyet Partisi grupu temenni ederdi ki, şu anda 
Yüksek Meclisin bütçe müzakereleri ve onunla 
devlet hizmetlerinin görülüşünü, devlet hizmet
lerinin murakabesini bugün için en geniş ölçü
de vatandaş kütlelerine intikal ettirmek imkâ
nına sahibolan gazetelerin sayfa adedleri tah-
didedilememiş olsun. Gazetelerin sayfaları büt
çe müzakerelerinden sonra tahdidedilmiş olsa 
idi, gazeteler en geniş Ölçüde bütçede .geçen mü
zakereleri vatandaşlara intikalini daha kolay
lıkla yapabilirlerdi. 

REFET AKSOY (Ordu) — Samimî ol, ayıp 
ayıp, sana yakışmıyor. 

FETHt ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi, 
Refet Beye arz edeyim, eğer arkadaşlar, bu gö
rüşlerde bir samimiyetsizlik şüphesi olan arka
daşlar varsa, hakikaten çıksınlar, ifade etsinler 
bu görüşlerin samimî düşüncelerden mahrum 
olduğunu ifade edenlerin bu ifadelerinin dahi 
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zapta geçmesi bizim için büyük bir kıymet ta
şımaktadır. Bunu arz edeyim. (Sağdan, alkışlar) 
Sözlerimize son verirken 1956 yılı Bütçesinin 
memleketin içinde bulunduğu müşkülleri halle
decek bir bütçe olmadığı hakkındaki kanaatimi
zi arz edelim. Hattâ bunun öteninde, memleke
tin içinde bulunduğu müşkülleri halletmek 
şöyle dursun, ,< endişemiz memleketin içinde 
bulunduğu müşkülleri artırmaya müncer 
olacak bir vesika karakteri taşıdığı için 
H. P. Meclis Grupu bu bütçe dolayısiyle ve 
bu bütçenin tatbikatında; müzakeresinde; mü
nakaşasında; rejimle alâkalı birçok meseleleri
mizin henüz muallâkta bulunduğunu hatırlata
rak hükümete ademiitimat reyi verecektir. 
(Sağdan, alkışlar) 

Müsaadenizle konuşmamızı son olarak rejim 
mevzuu üzerinde teksif etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin içinde 
bulunduğu rejim buhranı bir seçim kanunu tâ
dili ile dahi halledilmekten çok uzaktır. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupunun kanaati 
odur ki ; rejim, Anayasada yapılacak tadillerle, 
meslekî teşekküller ve sendikalarla seçim kanu
nu ile, Anayasa mahkemesiyle, hür basın ile, 
muhtar üniversitelerle, müstakil hâkimler, yani 
Anayasa ile kurulan Yüksek Hâkimlik Şûrası
na tâbi olan bir adlî mekanizma ile bir kül ha
linde mütalâa edilmelidir. Bu işimizin bunun şu 
veya bu noktadan yapılacak tadillerle hallini 
düşünmek Türk milletinin hasretle beklediği re
jimin tahakkukuna medar olacak bir mevzu de
ğildir arkadaşlar. Mâruzâtımız bundan ibarettir. 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — C. H. P. Meclis Grupu adına Nü-
vit Yetkin, buyurun. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Sözü Grup 
Başkanına bırakıyorum. 

RElS — C. H. P. Meclis Grupu adına İsmet 
înönü. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar; bu kadar istifadeli ko
nuşmalardan sonra maruzatım çok kısa olacak
tır. Notlarımdan fikirlerimizi Grupumuzun fi
kirlerini bir, iki kelime ile hulâsa etmek iste
rim. 

Bütçe müzakeresinde siyasi ve iktisadi dert
lerimizden hiçbirini halletmedik. İktisadi, malî 
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sahada meseleler etrafiyle iktidar ve muhalefe
te mensubolan kıymetli hatipler tarafından söy
lenmiştir. Bütün şikâyetlerin amelî olarak bir 
noktada düğümlendiğini görüyoruz. Bu, şimdiye 
kadar yürünülen yolun bırakılması, yeni bir 
yolun tutulması idi. Bunun için muhterem Ma
liye Vekili bütçe müzakereleri başlarken açık 
vaziyet aldı ve Muhterem Hükümet Reisi bü
tün memlekete açık beyanatta bulundu, işiti
yorduk ki, hükümet, şimdiye kadar takibettiği 
yolu bırakıp yeni bir iktisadi politikaya gire
cektir. Bu değişme ile her şeyden evvel enflâs
yonun, fiyat artışlarının durdurulması bekleni
yordu. Bunu temin edecek çare, her şeyden ev
vel yüksek hararet içinde bulunan iktisadi bün
yemizdeki harareti düşürerek ümidi artırmak 
olacaktı. Bu, ciddî ve hakiki bir tasarrufla müm
kün olurdu. Onun için yeni politika takibedece-
ğiz, iktisadi hayatımızın bünyesini selâmete 
doğru tevcih edeceğiz, fikrinin işareti, delili, 
ciddî bir tasarrufa gitmek olabilirdi. Bütçede 
tasarruf, amelî olarak reddedilmiştir. 1955 büt
çesi 2 940 milyon idi. 1956 bütçesi 343 milyon 
fazlasiyle bağlanmıştır. Bütçe tasarrufu, çok 
kıymetli arkadaşlarımızın izah ettikleri gibi, 
bizim malî bünyemize vuzuh ve selâmet getire
cekti ve iktisadi sahada, devlet hayatına ve va
tandaşın aile hayatına ferahlık getirecekti. 

Bu tahsarruf, muterem arkadaşlar, kalkın
ma hamlelerimizde hızını azaltmak ve büyük te
şebbüsleri durdurmak mânasına da asgari hu
dutta temas edecekti. Çünkü sadece bütçe geçen 
seneki gibi kalsaydı para değerinde, fiyat hu
dutlarında bir iyilik olabilirdi. Her halde fena
lık olmazdı. Bu suretle iyilik olursa bu sene 
sarfiyatımızda müspete bir ilerleyiş ve vatanda
şın bu sene çektiği ıstıraplarda bir azalış görü
lürdü. Şimdi bu 343 milyon fazlalıktan eğer 
para değeri mütenasiben bir zarara uğrarsa kal
kınmada hiçbir fark olmıyacak, fakat 5 - 6 mil
yon Türk ailesinin hayatında ıstırap artacaktır. 
Görülüyor ki, tasarruf ilk hamlede bugünkü 
bütçeyi ve bugünkü kalkınma hamlelerini mu
hafaza eden, bunları durmadan gerilemeden ko
ruyan ve vatandaşın aile hayatına ferahlık ka
zandıran, teselli edici, teşvik edici ve âti için 
ümidi artırıcı bir tedbirdir. Bu yapılmadı. 

Arkadaşlar; münakaşalarda Sayın Başbakan 
bütçe tasarrufu ile hükümet idaresinin müşkül 
bir yola girebileceği endişesini göstermiştir. 
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Hattâ işin latifeye tahammülü olsa, tasarrufu 
tavsiye etmekle hükümeti müşkülâta sevk et
mek istenmiş gibi.tefsir edilebilir. 

Arkadaşlar, bütçe tasarrufunun, hususiyle 
böyle çalımlı bir iktisadi politikadan sonra büt
çe tasarrufunun zahmetli ve sıkıntılı bir tedbir 
olduğunu biliriz. (Gülüşmeler) Bütçe tasarrufu 
bir aile içinde bile güç bir ameliyattır. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe tasarrufunu 
Maliye Vekili yapamaz. Vekillerin her biri vazi
felerine sarıldıklarından, kendi işlerinin heye
canı içinde bulunduklarından bir tek lira feda 
etmek istemezler. Maliye Vekilinin gücü her 
hangi bir icra vekilinden ufak bir fedakârlık 
teminine muktedir değildir. Bütçede her hangi 
bir devlet hizmetinden yapılacak tasarruf mut
laka insanın içini sızlatan, bir esaslı hizmetin 
ya azaltılması ya geri kalması veya bir iki se
nedir beslenen tatlı ümitlerden vazgeçilmesi de
mektir. Bunu hiçbir icra vekili yapamaz. Bütçe 
tasarrufu ancak Başbakan tarafından yapılabi
lir. Başbakan vekillerin her birine tasarruf fik
rini hem telkin edecek, hem yardımcı olacak
tır. Başbakan da tasarruf fikrini terketmişse, 
bunu bir tedbir, bir deva saymıyorsa, bu der
din tedavi imkânı yoktur, nitekim olmamıştır. 

Bu bütçenin 1956 senesinin güçlüklerini ar
tırmasından endişe duyarız. Asıl büyük ıstıra
bı, fiyatların yükselmesi ve pahalılığın artması 
itibariyle büyük vatandaş kütlesi çekecektir. 

Tasarrufu temin etmek için, amelî tedbirler 
ortaya sürüldü, bütçeyi iki buçuk milyara in
direlim, ciddî bir tasarruf yapalım. 

Biz geçen sene, bir muvakkat bütçe teklif 
etmiştik. Bu sene ciddî bir tasarruf yapalım, de
dik. 

Hürriyet Partisi de bu sene bir muvakkat 
bütçe teklif etti, biz de bu muvakkat bütçe 
teklifine iltihak ettik, iki buçuk milyar çok
tur, muvakkat bütçe elbette tasarrufu kolay
laştırıcı bir tedbirdir, 

iki aykk muvakkat bütçe yaptık mı, haki
kat üzerine gelmenin ilk anında oluruz. 

iki ay zarfındaki çalışmalarla birçok yeni 
anahtarlar elde etmiş oluruz, bu yapılmadı. 

Niçin iki buçuk milyara indirilmiyor? Hükü
mete soralım! Hani ya kemerlerimizi sıkalım, 
kalkınma sıkıntısız olmaz, deniyordu? Bu sö
zün mânası nerede? Siz evvelâ iki ay hüküme-
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ti sıkıntı içinde çalıştırıp, rakam aramaya sevk 
edemiyorsunuz. (Gürürlltüler, aaa sesleri, sağ
dan alkışlar). 

Bir de sıkıntıyı umumi olarak hep beraber 
çekmek teranesini samimiyetlle söylüyoruz, ik
tisadi muvazene kurulmadan, para değerinde 
fiyatlarda iyiliğe dönme temin edilmeden bü
tün nutuklar hayaldir, parlak programlar ha
yaldir. Istırap içinde şaşkın halde bulunan va
tandaşın gözünün içine bakıp da... (Soldan, gü
rültüler, şa§kın sensin sesleri) Müsaade buyu
run Mükerrem Sarol Bey, sözümü bitireyim. 
Istırap içinde bulunan vatandaşın gözünün içi
ne bakıp da onun neşe içinde bulunduğunu zan
netmek... (Soldan, bunu siz zannedersiniz ses
leri, ne çabuk unuttunuz sesleri) Yanlış bir yol
dur.. 

Muhterem arkadaşlar; dertleri olduğu gibi 
görmek keyifli bir şey değil, ıstıraplı bir şey
dir. Ancak, mesuliyetini ve vazifesini bilen si
yaset adamları dertleri olduğu gibi görmek ce
saretini gösterirler. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) Onun için arkadaşlar, ciddî bir tasar
rufu mesele olarak ele aDmıyan, bütçe üzerin
deki sözlerimizi bu noktada hüzünle ve elemle 
kapıyoruz. 

Rejim meselesine geliyorum. (Soldan, gürül
tüler). 

Müsaade buyurunuz; tasarruf yapılmaması
nın, muvazenesiz bir iktisadi ve malî vaziyette 
bulunmamızın başlıca sebebi paradır, enflâs
yondur, şudur, şudur!.. Değil, değil. Başlhca se
bebi rejimdir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu mevzuda Sayın Başbakanın yeni hükü
metini kurarken rejim hakkında verdiği ümit
lerden hiçbirisi tahakkuk etmemiştir. O kadar 
da değil, bütçe müzakereleri esnasında gördü-
müz manzara, Başvekilin rejimi iyileştirme 
yolunda değil, rejimi daha geriye götürmek 
yolunda olduğunu esefle göstermiştir. Üniver
site muhtariyeti üzerinde geçen müzakereler hü
zün vericidir. Ancak şuna emin olmak lâzımdır 
ki, üniversite muhtariyeti üzerinde yeniden tah
dit edici ve daha geri gidici bir tedbir alma
ya heves etmek asla doğru değildir. Bilâkis 
üniversite muhtariyeti meselesi umumi efkâra, 
bütün vatandaşlara mal olmuştur. Nazik ve 
kıymetli bir mevzu haline gelmitşir. Bu gözle 
hükümet tarafından görülmesi çok muvafık 
oulr. Arkadaşlarım, bütçe müazekereleri es

nasında şimdiye kadar talribettiğimiz rejim dâ
vaları hususunda henüz ortada amelî hiçbir şey 
olmamakla beraber Adalet Bakanı bize ümit 
vermiştir, hâkim teminatı meselesiyle meşgul 
olacağını, bu mevzuda iyilikler getireceğini 
söylemişlerdir, memnuniyetle kaydediyoruz, bek
liyoruz. 

Başbakanın siyasi partilere tahammülü bu 
bütçe müzakerelerinde daha az görülmüştür. 
Başbakanın siyasi partilerin çalışmalariyle, ma
zileriyle, hesaplariyle daha mâkul, daha insaflı 
olarak meşgul olmaları çok yerinde olur. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti Grupunun bün
yesindeki canlı, feyizli istidat bu altı ay zar
fında... (Soldan gürültüler) müsaade edin, De
mokrat Parti bünyesi içinde canlı, yapıcı, fe
yizli istidat bu altı ay zarfında meydana çık
mıştır. (Soldan gürültüler) ondan evvelki re
jim buhranı sırasında zannolunuyordu ki, bütün 
bu grup Sayın Adnan Menderesin hususi re
jimini gözü kapalı takibetmek istidadmdadır. 
(Soldan, gürültüler) Bunun aksi sabit olmuş
tur. Anlaşılmıştır ki, Demokrat Parti Grupu 
feyizli bir ağaçtır. (Soldan, gürültüler, «îşine 
geldi, değil mi» sesleri) Delillerim nelerdir? 
Bir defa Hürriyet Partisi, (Soldan gürültüler, 
sağdan alkışlar) Sizin içinizden çıkmıştır. Bu 
arkadaşların yüksek kıymetini Mecliste müşa-
hade etmeye evvelce fırsat bulamamıştık. Gör-
dünüzki, bünyesinde ne kadar geniş ölçüde, 
hizmet edebilecek, bütün vasıfları haizdirler. 
(Soldan, gürültüler) (Sağdan, alkışlar) 

Size ikinci bir misal vereyim : Demokrat 
Parti içinde kendisine serbest konuşma fırsa
tı bulamıyan Hüseyin Balık... (Soldan gürül
tüler) Bütçe müazkereleri üezrinde konuşanlar
dan, Hüseyin Balık'tan daha istifadeli çalışabi
len arkadaşlarımız hakikaten azdır. (Soldan, gü
rültüler ve gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, Demokrat Parti içinde is
tidatlar meydana çıkdıktan sonra anlaşılıyor, 
sizin içinizdeki kıymetleri kürsüye geldikçe bi
liyoruz, her birini ayrı ayrı takdir edecek fırsat 
bulamıyoruz. Sayın Başbakanın grupunu kendi 
rejimi etrafında, kendi iktisadi programı etra
fında tamamiyle toplıyabilmiş olduğu iddialarına 
karşı ben müdafaa ediyorum. Hayır toplıya-
mamıştır. Göreceksiniz Demokrat Parti Grupu 
kendisi bu dertleri düzeltecektir, diyorum. (Sol
dan, şiddetli gürültüler, bağırmalar, bunlar bize 
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ait sen ne karışıyorsun, daha çok aldanacaksm 
sesleri) 

REÎS — Grupların hususi vaziyetini burada 
konuşmaya mezun değilsiniz. Bütçe konuşmaları 
dolayısiyle, bütçenin heyeti umumiyesi reye kon
madan evvel söz verdim. Meclise ve bütçeye ta
allûk eden mevzuları konuşacaksınız. Dışına çık
tığınız takdirde sözünüzü keseceğim. (Soldan, al
kışlar) 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, memleketin büyük meselelerini, selâ
met meselelerini hangi istikamette yürüttüğünü 
tâyin etmek için hükümetin her yönden hareket
lerini tetkik etmek hakkımızdır. (Soldan, ama 
grupun değil sesleri) Çünkü, icra onun elinde
dir. Neye istinadediyor. Nasıl tertibediyor ve 
hâdiseleri nasıl yürütüyor? Bir hükümet baş
kanı etrafından bulunan arkadaşlarından bir 
kısmını kaybedip, bunların bir kısmı vazife his
siyle karşısına geçer; başka bir kısmı da... (Sol
dan, şiddetli gürültüler. Reis Bey, yine nerelere 
gidiyor sesleri) 

REİS — Paşa, bu mevzuda sözünüzü kesiyo
rum. Mesele partiden çıkanlar; çıkmıyanlar me
selesi değildir. Bütçeyi konuşuyoruz. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Rejim mese
lelerini, büyük rejim meselelerini bir tarafa bı
raktım. 

Demin hâkim teminatından Adalet Bakanının 
verdiği ümidi şükranla kaydettim. 

Şimdi size daha basit bir mesele söyliyeceğim; 
Başvekilin yakın ideal arkadaşları Emin Kala
fat, Samet Ağaoğlu veya Celâl Yardımcı arka
daşlarımız vatandaşlardan bir kısmını yurtsever, 
vatansever görmezlerse ve bu vatandaşlar taar
ruza uğrarlarsa - çünkü vatan hainliği, yurtse
ver olmıyan insanlar, dinsiz olan insanlar ve 
bu vatanda insan olmak için müslüman olmak ve 
demokrat olmak itikadını terviceden insanlar, ni
hayet bu itham ettikleri insanları taarruza 
mâruz bırakırlar - böyle bir taarruza uğrarlarsa 
devletin kuvvetleri bu vatandaşları müdafaa ede
cekler mi? (Soldan, şiddetli gürültüler, sağdan 
sesler) Anlıyor musunuz arkadaşlar? (Devamlı 
gürültüler) Arkadaşlar, bu memlekette (Soldan, 
gürültüler) (Sağdan soldan karşılıklı münakaşa
lar) Şimdi dinleyin: 6/7 Eylül hâdiseleri (Sol
dan, şiddetli gürültüler, kapak sesleri) Dün ak
şam saat 4,5 ta örfi İdareyi temdidettik. (Soldan, 
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şiddetli gürültüler) (Soldan, sen de konuştun 
sesleri)! Bir tek nokta, taarruza uğrayan vatan
daş devlet tarafından müdafaa olunur mu olun
maz mı? (Soldan ne demek istiyor sesleri, şiddetli 
gürültüler) (Soldan, saçı ağarmış daha Anaya
sayı bilmiyor sesleri) Dinleyin... (Reis Bey sus
turun sesleri) (Soldan, gürültüler) (Sağdan, 
emirberler harekette sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu iktisadi emniyet 
meselesinde ve iktisadi sıkıntılar içinde bir mev
zuu Büyük Millet Meclisinin huzurunda belirt
mek isterim. O da şudur : Son zamanlarda Cum
huriyet Hükümeti emsali az görünür bir hâdise 
karşısında kalmıştır. O da iktisadi ve malî sıkın
tılar en yüksek dereceyi bulduğu bir zamanda, 
hükümetin üç bakanı, arzu olunmıyacak sebep
ler dolayısiyîe soruşturmaya alınmışlardır. 

Vatandaş canı burnundan gelecek kadar sı
kıntı çekecektir. Sabır, tesellide kuvvet vere
cek âmil malî ferahlık olduğu kadar, mânevi fe
rahlıktır. Vatandaş bilecektir ki, kendisini ida
re edenler doğruluk içinde çırpınmaktadır. 
(Soldan, gürültüler) 

Bakınız arkadaşlar, bu tahkikatlar, soruşturma
lar Demokrat Parti tarafından açılmıştır, bu 
husustaki şeref onundur, tariz fikrim değildir, 
(Soldan, hep beraber sesleri) evet, hep beraber 
söyleriz. 

Şimdi bu tahkikatlar, henüz hükümet içinde 
bulunan insanların taleplerine rağmen açılmış
tır. Bizim işittiğimize göre Demokrat Parti Gru-
punda müzakereler cereyan ederken bu tahki
katın açılmaması fikrini müdafaa edenler ol
muştur. Ve tahkikatın açılmaması fikrini mü
dafaa edenlerin yazıları gazetelerde intişar et
miştir. Şimdi, bunun neticesi nedir? Bir kısmı 
soruşturmada, bir kısmı iktidarda olan bir he
yet karşısındayız. Bu tahkikatın, katı bir em
niyet içerisinde cereyan etmesi, umumi efkâr 
karşısında tamamiyle emniyette bulunması lâ
zımdır. (gürültüler), (Tahkikatı Meclis yapı
yor, sesleri) 

REÎS — Paşam; müsaade ediniz, bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkındaki mütalâanızı be
yan ediniz. Bu Meclisin yüksek karariyle baş
lamış olan tahkikat, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teminatı altındadır, kararı veren odur, 
tahkikat devam ediyor, bu sözlerinizle tahkikat 
heyeti üzerinde müessir olmak yoluna girmeyi
niz, paşam. (Soldan, bravo sesleri) 
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ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Soruşturma 

larm teminat altında olduğuna dair B. M. M 
Reisinin beyanatını memnuniyetle kaydederi; 
Soruşturma altında bulunan Sayın Fatin Rüşt: 
Zorlu'ya, nereden biliyorsunuz, bu mulûmatı dr 
diği zaman; Sayın Fatin Rüştü Zorlu, Hükü 
met âzasından kime sorarsam öğrenirim dedi 
(Bir ses : Tabiî milletvekili) Başbakan, onur 
etrafında karantina kurulmamıştır, dedi. Soruş 
turmaya alınmış olan bakanın etrafında karan
tina kurulmuştur, arkadaşlar. Vekil ise düşer 
vekil değilse, kendi vazifesine taallûk eden ve 
sikaların içinde bulunamaz. Hariciye Vekâle 
tinde döviz işlerinden dolayı tahkikata tâbi tu
tulduktan sonra, Mecliste, Hariciye Vekilinir 
yanı başında haricî politikayı müdafaa edemez 
(Sağdan, bravo sesleri; soldan, gürültüler) Doğ
ru olmamasını temenni ederiz, fakat işittiğimi
ze göre, döviz vesikaları ve devlet daireleri ar
şivleri içinde de bu bakanlar serbestçe dolaş
makta imişler. (Soldan, yalan, tezvir sesleri) 
Yanlış olmasını temenni ederim. 

Arkadaşlar; âmme hukuku, millet hizmeti 
denilen mefhumlar bir anlayış meselesidir. Bi
zim, anlayışımız budur. Maddi sahada, mânevi 
sahada, kim olursa olsun, millet hakkını takib-
etmeye mecburuz. (Sağdan, bravo sesleri alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar; sizi temin ederim ki, 
tahkikat içinde bulunan bakanlardan hiçbiri-
siyle şahsi bir münasebetim yoktur. Yalnız, on
ların iyi halde bulunmalarını ve iyi halde çık
malarını temenni etmekle kalmam, benim bu
rada uğraşmam ve bu mevzulara temas etmem, 
umumi efkâra huzur getirilmesini, hakikatlerin 
behemahal anlaşılmasını istemektir. Hattâ Baş
vekilin yakın arkadaşları ve teveccühünü gör
müş olanlar olsa bile haklarındaki tahkikatın 
adalet ve hakikat içinde yürümesinin Cumhuri
yet Türkiye'sinde mümkün olduğunu ispat et
meye çalışıyorum. 

Dar zamanlarda, darlık, sıkıntı ve ıstırap 
zamanlarında, maddi tedbirlerden ziyade, mâ
nevi tedbirlerin ehemmiyeti ve tahammül ettir
mek hassası vardır. Bu noktayı Büyük Millet 
Meclisinde hiçbir arkadaşımızın gözden uzak 
tutmadığına emin bulunuyorum. 

Arkadaşlar, mâruzâtım bitiyor. Tabiî tasar
rufu düşünmiyen, rejim meselesinde ve hulâsa-
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ten bir iki noktasına temas ettiğim mevzularda 

mit vermiyen hükümete itimadetmiyeceğiz. 
oağdan, alkışlar) 

REİS — Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI 

Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar, vesile bul-
lukça kürsüye çıkan Halk Partisi Başkanı ismet 
inönü, her kürsüye çıktığı sıralarda, ismimizi 
.•ınarak bize isnat ve ithamlarda bulunmaktan 
'ıâli kalmamaktadır. Muhakkak olan bir şey var
ılır ki ismet Paşa'nm gecesinde ve gündüzünde 
rüyasında, bütün hayatında, 1950 den beri ona 
rahat vermiyen ve kendisinin bu rahatını selbe-
clen bir kâbus vardır. (Soldan; bravo sesleri) is
met Paşa bu kâbustan kurtalamamaktadır, ha
yatı boyunca ismet Paşa asla bu kâbustan kur-
tulamıyacaktır. (Soldan, alkışlar) Çünkü zamanı 
idaresinde işkence ile, hürriyet kısıcılığı ile, 
matbuata yaptığı baskı ile, memlekette hürriyet
lerin zincire vurulmasiyle bu memlekete o kadar 
eza ve cefa etti ki, bu milletin o kadar rahat ve 
huzurunu kaçırdi ki, bu memleketin artık beddu
asına uğramış bulunmaktadır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) ismet Paşa, Demokrat Parti 
Grupunun milletin itimadı ile iş başına gelen ve 
şu bütçe müzakerelerinde, şu son bir haftalık 
bütçe müzakerelerinde Demokrat Parti Hükü
metinin memleket işlerini ne şekild3 idare ettiği
ni bütün inkâr ve ithamlarına rağmen anlıyacak, 
görecek ve bilecek kabiliyette tecrübeli bir adam
dır. O biliyor ki memleket de bu işleri böylesine 
görmektedir. O, biliyor ki memleket, yurt hayrı
na olan bu hizmetleri asla terk etmiyecek, bu hiz
metleri ifa ile mükellef insanları bütün varlığı 
ile tutacak ve her zaman iktidara getirecektir. 
Bu sebeple burada bu işleri sabote etmek için 
türlü türlü yollara başvurmakta, türlü türlü 
vasıtalardan istiane etmektedir. Bütçe müzake
resinin nihayet bulduğu son safhada bu sözleri 
söylemek için huzurunuza gelince, döndü dolaştı 
Demokrat Parti Grupunun içine bir nifak sok
mak yolunu buldu. (Soldan: Ne münasebet, hava 
alır, bulamadı sesleri) Müsaade buyurun arka
daşlar, belki tâbirimi yanlış kullandım, ismet 
inönü Demokrat Parti Grupu içine ömrü boyun
ca nifak sokacak kuddrette değildir. O yöne baş
vurdu. Arzım bu. Aman efendim, eğer inönü bu 
imkâna vasıl olsaydı bayram ederdi. (Gülüşme
ler) Ve inönü bütçe tasarrufu, malî istikrar, 
bütçe muvazenesizliği, israf şu veya bu diyen 
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İnönü; sizi temin ederim arkadaşlarım, eğer tıl
sımlı bir kuvvet; Paşa! sen şu iki buçuk, üç mil
yarlık bütçeyi 4 - 5 milyar olarak tanzim et, ne 
pahasına olursa olsun bunu yap, iktidara gele
ceksin, dese, vallahi Înönü bu beş milyar liralık 
bütçe ile huzurunuza gelmekten tereddüdetmez-
di. (Soldan, kısa kes sesleri}'. Arkadaşlar kısa ke
seceğim. Tarih, Türk milleti ve Türk siyaset ta
rihi çok şey söyledi, çok şey yazdı ve yazacaktır. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Hatibin sevi
yesini görüyor musunuz? 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bir Türk 
vatandaşı ve bir Türk evlâdı olarak yaşadığım 
müddetçe, okuduğum ve öğrendiklerimden ve 
bilhassa içinde yaşadıklarımdan görerek, 
bilerek, öğrenerek inönü'nün diktatörlük, 
inönü'nün tek rejim siyaseti ve inönü'nün 
hürriyetlere yaptığı baskı, inönü'nün adliyeye 
yaptığı baskı, inönü'nün miting meydanlarında 
nutuklar vererek, bunların mucip sebepleri yo
lundaki cehdi, inönü'nün hâkimlerin koluna dos
yayı vererek Ankara'ya getirip telkin yaptığı
nı bilen insanım (Sağdan; yalan söylüyorsun 
sesleri) 

Ben înönü hakkında birçok şeyler söylemek 
istesevdim bunları o zaman söylerdim, inönü'
nün Tüık matbuatına emri yevmi neşrederek 
rüzgârın, lodosun estiğini yazmıyae aksınız, 
memleketteki ıstırapları yazmıyacaksmız, paha
lılığı yazmıyacaksmız, bu memleketteki sefaleti 
yazmıyacaksmız diye söylediklerini söylerdim. 
Ama biz bunların hiç birisini söylemedik. Hal
buki; dün akşam inönü burada huzurunuza 
geldi, dedi k i ; 2 nci Adnan Menderes, 3 ncü 
Adnan Menderes kabinesinin bir kısım azaları 
tahkikat altındadır. 3 ncü Adnan Menderes ka
binesi âzasından bir kısmı 4 ncü Menderes ka
binesinde. Bunlar hakkında bütçe müzakerele
ri sırasında ne karar verildiğim gördünüz, bi
liyoruz. Bugün de huzurunuza çıktı, dediler k i ; 
Ağaoğlu, Kalafat ve Celâl Ya/rdımcı muhalefe
ti vatanperver olmamakla ittiham ettiler, ka
nunlar karşısında bunlar için yapılacak hareket 
hattı ne olacaktır? Ben şahsımı alâkadar eden 
kısmı şu kürsüden cevaplıyayım; 3 ncü Ad
nan Menderes, 2 nci Adnan Menderes ve 4 ncü 
Adnan Menderes kabinesinde ne hale düştük
lerini söyledikleri vekiller arasında kendi şah
sıma ait bir müdafaa olarak benim de kusuru
mu, hatamı kötülüğümü, suiistimalimi, iffet ve 
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namusuma taallûk eden nem varsa burada söy
lemesi için kendisini davet ediyorum. Bu bir. 

ikincisi; benim siyasi hayatta, mebusluk za
manımda, vekilliğim zamanında ve siyasi birçok 
konuşmalarımda, Mecliste ve vatandaş huzurun
da muhalefet için, siyasi mücdelenin, frotman-
larm icabettirdiği ve hüsnüniyetle söylenmiş 
sözlerimden gayrı birşey söylemedim Hele hiç
bir muhalefete, muhalefetteki arkadaşlara hiç
bir Türk vatandaşına vatanperver değilsiniz 
demedim. Böyle bir söz söylemedim. 

inönü'yü, zabıtlarla, vesikalarla, neşriyata 
müstenidolan vesaikle ispata davet ediyorum. 
Aksi takdirde komutan inönü diye tarihte yer 
alan, Reisicumhur olarak tarihte yer alan. mu
halefet lideri olarak tarihte yer alan inönü ma
atteessüf ve maalıstırar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin huzurunda 1956 bütçesi müzakeresi
nin son gününde müfteri inönü diye zabıtlara 
geçecektir. ( 

Maruzatım bundan ibarettir. (Soldan alkış
lar). 

REÎS — Başvekil Adnan Menderes. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Usul hakkın* 

da söz istiyorum. 
REÎS — Peki ismet inönü, buyurun. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Başvekilin söz 

sıralarını bana lütfetmelerine teşekkür ederim. 
Kendilerini rahatsız etmek aklımda değildi. Fa
kat Celâl Yardımcı arkadaşım derhal beni kür
süye davet ettiği için Meclisi aydınlatmayı müs
tacel bir vazife saydım. 

Şimdi, arkadaşlar; kelime üzerinde duruyo
ruz, muhalefetin hareketi İnönü'nün hareketi. 

REÎS — Paşam, müsaade eder misiniz, usul 
hakkında konuşacağım, dediniz (Gürültüler) 
Heyeti Umumiyeden esas hakkında konuşmanız 
için rey alayım. 

Arkadaşlar; usul hakkında söz istediler, esas 
hakkında devam etsinler mi? (Devam etsinler, 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — inönü'nün ha
reketleri vatanseverlikle kabili telif delildir. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Ben bugüne kadar böyle bir şey demedim. 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz, bunu Emin Kalafat söylemiştir. Bir va
tansever insanın hasretini çektiğini sölemiştir. 
(Soldan, kim söylemiştir, sesleri) Emin Kalafat. 
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Şimdi Celâl Yardımcı'ya geliyorum. Celâl 

Yardımcı ile ben geçen senelerde münakaşa ve 
mücadele etmişimdir. 

Celâl Yardımcı dedi k i ; memlekette dolaşı
yorum ve Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine 
düşmanlık telkin ediyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Hayır. Ya
lan söylüyorsun. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Ben de bura
da ona cevap verdim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Yalan söylü
yorsun. Ortada zabıtlar var. (Sağdan, gürültü
ler) (Soldan, alkışlar). 

REİS — Başvekil. 
(Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar arasında 

Başvekil Adnan Menderes kürsüye geldi) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Çok muhterem arkadaşlar, bundan bir
kaç gün evvel bir gecenin geç saatinde devam 
eden Meclis müzakeerleri esnasında Emin Kala
fat arkadaşımızın söylemiş olduğu bâzı sözlerin 
suitefehhüme yol açmış olduğuna, bugüne kadar 
bu suitefehhümün devam etmekte bulunduğuna 
ve hattâ bunların belki de kasten kötü mânada 
tefsir etmek suretiyle istismar edilmekte devam 
olunmakta bulunduğunu görüyoruz. Bendeniz 
kısaca bu bahsi kapatmak için, Emin Kalafat 
arkadaşım şimdi kürsüde bulunsa idi kendisi 
söylerdi, kürsüde bulunmadığı için, sözlerinin 
ne mânaya alınması lâzımgeldiğini ifade et
mekle söze başlamak istiyorum : 

Emin Kalafat arkadaşım (Vatanperverlikle 
kabilitelif olmıyan) sözünü sarf etti. Vatanper
verlikle kabilitelif olmıyan sözü, kendisini neza
ketli olarak tanıdığımız bir arkadaşımıza sizin 
bu hareketinizi nezaketle kabilitelif görmüyo
rum demek kabilinden ve ona tamamiyle müte
nazır olan bir ifadesidir. Yani sizin mûtadolan 
nezaketinize mûtadolan vatanperverliğinize ay
kırı görüyorum, mânasmdadır. Bunu böyle al
mak lâzımdır. 

Bunun ötesine gitmek, bugüne kadar burada 
sarf edilen sözleri toptan gözden geçirmeye 
sevk eder ki, o takdirde kimin haklı, kimin hak
sız, kimin zararlı veya kârlı çıkacağı asla belli 
olmaz. Meselâ bir hareketin vatanperverlikle 
kabili telif olmıyan bir hareket, diye vasıflan
dırmasına mukabil, şimdi Sayın ismet inönü 
hakkımda gayet uzun iltifatlarda bulundu. Va-
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tanperverlikle kabili telif olmıyan sözünün, 
hakkında konuşulan vatandaşları, âmme husu
metine mâruz bırakacağını ve bu yüzden de 
vatandaşlar taarruza uğradığı takdirde polis 
tarafından müdafaa edilip edilmiyeceğini sora
cak kadar ileri, gitti. Fakat, muhterem arkadaş
lar, şimdi bana ibzal buyurdukları bunca ilti
fatlarla âmme husumetine mâruz bırakılmış 
olan Adnan Menderes hakkında ismet inönü'
nün sözlerini hakikat telâkki edecek olursa, ay
ni derecede hisle mütehassis olacaklarını ve be
nim an bean bu yüzden her türlü taarruza 
mâruz bulunabileceğimi düşünmek güç bir şey 
değildir. Çünkü ben diktatörüm, çünkü ben bü
tün grupunuzu ve Yüksek Meclisinizi kendi 
irademe râmetmişim, çünkü ben siyasi rejim 
ile, içtimai rejimle, iktisadi rejimle, hususi te
lâkkilerimi memlekete hâkim kılan bir Adnan 
Menderes'im. Eğer bugün muhalefet partileriy
le, bütün demokrat müesseseleriyle, efkârı umu-
miyesiyle ve millî iradesiyle mevcudolan Tür
kiye'de hakikaten bugünkü günde böyle bir Ad
nan Menderes yaşıyorsa, onun ortadan kaldırıl
ması lâzımgelir. Bu derecelere kadar beni âm
me husumetine mâruz bıraktıktan sonra sarf 
edilmiş bir cümle üzerinde bu kadar fazla dur
mak suretiyle onun istismarına çalışmak kati
yen caiz ve doğru değildir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bana Sayın 
ismet inönü burada iltifatlarda bulundu. Bunu 
başka bir arkadaş söylemiş olsaydı, bu iltifat
lar başka taraftan gelmiş olsaydı, bunlar bura
da karşılıklı münakaşa edilebilirdi. Fakat bu 
sözleri Sayın ismet inönü'nün söylememesi lâ-
zımgelirdi. O söylediklerinin hepsini kendisi 
fazlasiyle, 10 defa şiddetle bizzat tatbik etmiş 
olan zatın tâ kendisidir. 

Muhterem arkadaşlar; bakınız şimdi, Adnan 
Menderes rejimi, Adnan Menderes siyasi rejimi, 
Adnan Menderes iktisadi rejimi, diyor. Bir an 
için hayalen maziye gidelim : Bu Meclisin için
de Ali Râna partisi diye gayet tuhaf ve aeaip 
bir teşekkül oturmaktadır. Arzu ederseniz biraz 
daha geriye, iki üç vilâyette müstakil diye seç<-
tirilmiş iki, üç mebusun bu çatı altında müsta
kil efkârı temsil etmek suretiyle Büyük Millet 
Meclisinde milletin haklarını müdafaa edebile
cekleri kanaatiyle hareket olunduğu zamanlara 
gidelim. O iki üç mebusun mevcudolduğu za
manı, Ali Râna Beye çok hürmet ederim, ben 
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objektif olarak hâdiseleri tefsir ettiğim için 
kendisinden özür dilerim, o Ali Hâna Bey par
tisinin bu Mecliste mevcudolduğu zamanlan 
bir düşünün, bir de şimdi gadre ve baskıya uğ
radıklarım ileri süren bugünkü sayın muhalif
lerin muhalefetleriyle iktidarımızın, Büyük Mil
let Meclisimizin ve memlekete hâkim olan şart
ların heyeti umumiyesine bakınız... Şimdi Ad
nan Menderes, bu rejim bakımından, diktatör
lük ve bilmem daha ne bakımından Sayın İsmet 
İnönü'ye ne kadar benzemiyorsa, işte Ali Eâna 
Bey Partisinin zamanındaki Meclisle bugünkü 
hür Meclisimiz de o kadar birbirine benzeme
mektedir. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Demokrat 
Parti İktidarı bir taraftan memleketin iktisa
di ve içtimai kalkınmasını temin edebilmek, di
ğer taraftan ise bu memlekette tatbiki hakika
ten büyük müşkülâta mâruz bulunan yepyeni 
bir rejimi tatbika koymak ve memleketi ona 
gün begün alıştırmak dâvası üzerinde büyük 
meşakkat ve zahmetle çalışırken bu iki başlı 
kalkınmayı, yeniden tanzim ve düzenlemeyi ik
tidar olarak tahakkuk ettirmeye uğraşırken, 
muhalefetlerin bunun ne kadar zor bir iş oldu
ğunu takdir etmek suretiyle, bizi her adımda 
engellemek değil, bu büyük ve kutsi vatan dâ
vasında bizi ellerinden gelen imkânlarla des
teklemek yolunda yrüümüş olmalarını bu mem
leketin çok hayrına telâkki etmekte asla hata 
yoktur. Biz, maziden gelen bütün tecrübelere, 
mazinin getirdiği bütün hakikatlere rağmen, 
bugün Demokrat Parti iktidarını, mazide Halk 
Partisinin bu memlekette tatbik ettiği rejimi 
tatbik eder gibi göstermek garabeti karşısında 
cidden müteezziyiz, cidden elem duymaktayız. 

Şimdi, Sayın İnönü'nün bütçe hakkındaki 
sözlerine kısaca temas edeceğim. Bütçe geçen 
seneki kadar kalsaydı, vatandaşın bu sene çek
tiği ıstıraplarda hafiflik olurdu diyor. Muhte
rem arkadaşlarım, bütçemizde geçen seneki büt
çeye nazaran muhtemel gelişme 500 milyon lira
ya yâkm olacaktır. Bütçemizin masraf kısmın
daki artış ise 300 küsur milyon liradır. Kendi
leri ise, Gelir gider bakımından bu seneki büt
çemizin esaslı bir iktisadi tedbiri ihtiva ettiğini 
kabul etmek mümkün değildir, dediler. Halbuki 
bir bütçede birdenbire 700 - 800 milyon liralık 
bir tasarruf yapmanın gayrimümkün olduğunu 

her hangi bir kimsenin İsmet Paşadan daha iyi 
bilmesi mümkün değildir. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Teşebbüs et
mek lâzımdır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bütçenin vaziyeti böyledir. Gelelim diğer 
sözlerine: Diyorlar ki, bir maliye vekili tasar
ruf yapamaz. Çünkü iş görme harakâtı içinde 
bulunan vekiller kendi bütçeleri içinde müm
kün olduğu kadar para harcama taraftarıdırlar. 
Mliye Vekili ise bunu tek başına tahakkuk et
tiremez. Bu, Vaşvekil bütçeye tasarruf ederse, 
ancak o zaman tahakkuk eder. 

Şimdi müsterih olmaları için arz edeyim. 
Benim reisi bulunduğum Hükümet, 1951 bütçe
sini 234 milyon lira açık ile, Büyük Millet Mec
lisine takdim etmişti. O zaman, muhalefet sıra
larında, açık, 234 milyon değildir denmiş ve 
müzayedeye çıkarmak suretiyle bütçe açığı 
800 - 900 milyona kadar yükseltilmişti, bunu 
hepiniz bilirsiniz. İşte o bütçe, yani 234 milyon 
lira açık veren bütçe, 800 - 900 milyon lira açık 
verdiğini ifade ettikleri o bütçe, 234 milyon lira 
açığını, yarısı olan 105 milyon lira açıkla ka
panmıştır. Bunun burada kendisine ifade etmek 
isterim. Bunu burada ifadeden kasdım, bütçe 
tatbikatında hâkim olan tasarruf zihniyetini 
tesbit içindir. Buna, bu zihniyetimizin bir delili 
olarak inanması icabeder. Aksi halde, iddiaları 
kavli mücerrette kalır, muhterem arkadaşlar. 

Bir iki noktadan daha bahsedeceğim: Bun
lar uzun boylu konuşuluyor. Şimdi gene muh
terem İsmet İnönü, galiba Başvekillikten, Reisi-
cumhurluktan, çıkarıldıktan sonra her şeyi kara 
görmeye başladığı için, memleketin fevkalâde 
karanlık bir tablosunu yaptı. Kullandığı tâbir
ler gazetelere intikal edecektir zaten onun için 
söylenmiştir. (Gülüşmeler) tâbirlerini zabıt
tan çıkarmak lâzımgelirse, burada vatandaş için 
kullandığı tâbirlerin «canı burnundan gelecek 
kadar sıkıntı çekerken, ıstırapların şahikasına 
kadar bunalırken gibi sözler olduğunu görüyo
ruz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bunların ne ka
dar izafi olduğunu, ne derecede hiçbir asla da
yanmadığını göstermek için kendilerinin iyi 
zamanına ait olan bâzı neşriyattan parçalar oku
mama müsaade etmenizi sizden rica edeceğim. 
Bundan sonra da bu sene ne işler yapacağız, ye
ni iktisadi ünitelerimizden ve tesislerimizden 

— 1258 



I : 48 29. 
hangileri işe başlıyacak, bupnlann listesini ve
receğim. Böylece sözlerime son vereceğim. 
Pazartesinden' Pazartesiye sekiz, Salı dokuz, 
Çarşamba on. Tam on gündür, geceli, gündüz
lü, bütçenin, açılmadık sayfası, konuşulmadık 
bir meselesi kalmadı. Huzurunuzu daha fazla 
tasdi etmek istemiyorum. Bu iki mevzuu orta
ya koyduktan sonra huzurunuzdan ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, rasgele okuyorum: 
Yenisabah, 21 Ağustos 1948: Birkaç gecedir, 
halk gece yarılarına kadar fırınların önünde 
bekleşmekte, birbirlerini itip kakmaktadır. Bu 
durum karşısında, belediye, devlet adamları
mız kayıtsızdır. Yallnız gazetelere tekzip yazı
ları göndermektedirler. 

Yenisabah, 20 Temmuz 1949: Yani vazifeden 
çekildiklerinden dokuz ay evvel, harbin bitme
sinden beş sene sonra: Doyurucu ekmek değil, 
kötülüğünden bahsederken aman Allah aratma
sın, ne olur, ne olmaz sigortası yapmak lâzım, 
tatsız, tuzsuz, kapkara, yumruk gibi berbat bir 
şey. Ofisler, hesaplar, kitaplar.. Neticede deve
lere yutturulamıyacak kadar kötü bir hamur. 
Hamur değil çamur. Kilosu da 49 kuruş. 

20 Nisan 1949, 1950 seçimlerinden bir yıl ön
ce. Hürriyet gazetesinin 20 Nisan 1949 tarihli 
nüshası : «Belediyenin yaptığı tetkiklere göre fi 
yatların bu kadar yükselmesi et satışını geçen 
aya nazaran yüzde 67 indirmiş, bir kilo et alan
lar çok azalmıştır. Pek çok aileler 250 gram, 
500 gram arasında et alabilmektedirler.» (Sağ
dan, şimdi onu da alamıyorlar sesleri; soldan, 
gürültüler, gülüşmeler) 

İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — O zaman şöy
leydi, böyleydi demeye fırsat buluyorsunuz, o 
zaman öyle derlerse şimdi ne derler? Tasavvur 
edin... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; devam ediyorum: 
20 Nisan 1949, Hürriyet gazetesi: (Bütün kışı 
dirhemle sayılacak kadar hesaplı bir kömür is
tihlâki ilıe geçirmeye mecbur olanlar, kışın av
deti üzerine ne yapacaklarını şaşırdılar. Zira 
kışın avdeti ile şaşıran milleti bir miktar kömür 
tevzi etmeyi düşünecek kadar memurlarımız 
olsaydı dünyanın en bahtiyar milleti olurduk. 

Mangal kömürü darlığı arttı. Mangal kö
mürü buhranı birkaç gün içinde son haddini 
bulmuştur. Havaların müsait gitmesine rağmen 
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istihsal bölgelerimizden kömür gelmemektedir. 
Bu yüzden mangal kömürünün kilosu 25 kuru
şun üstündedir.) 

Yenisabah'tan: (Halkı kömür derdinden 
mutlaka kurtarmalı.) Bu seneki kömür istih
kakı % 20 noksan olarak verilecektir. Bu nok
sanlığı linyit hömürü ile telâfi edeceğiz. Kömür 
Tevzi Müessesesinin para yatırma yeri olarak 
5 mahal tâyin edebilmesi için tam on yıl geç
mesi lâzımgelmiştir. Akıllara durgunluk veren 
bir zekâ. 

Hürriyet Gazetesi:. Kömür memleketi olduğu
muz halde kış geldi mi şu oluyor, bu oluyor. Bu 
uzun, daha kısasını okuyayım. 

Çimento fabrikaları; 19 Ocak 1949. Çimento 
fabrikaları kömürsüzlükten durma tehlikesi kar
şısında kaldılar. Bir sene evveline nazaran % 10 
noksan yapılan tahsisin de birdenbire kesilmesi 
fabrikaları, kazan ve borularında kalan yarı 
mamul çimento ile âni olarak durdurmuştur. 

Yeni Sabah; 12 Şubat 1948 : Kömür sıkın
tısı hâd bir safhaya girdi. Bu yüzden Denizyol
ları idaresi, vapurlarım bundan sonra mazotla 
işler hale ifrağ edecektir. 

1 Şubat 1947 Vatan'dan : Şehir kömürsüz 
kalmaktadır. Âmme muamelerinde ve hususi 
müesseselerde, apartmanlarda kaloriferler söndü. 
Şehirde kömür sıkıntısı gün geçtikçe artmakta
dır. Dünden beri birçok han ve apartman sahip
leri binalarmdaki kalorifer tesisatlarım tadil 
etmek mecburiyetinde kaldıklarını bildirmiş
lerdir. 

Misaller çok. Arzu buyururlarsa hâtıralarını 
tazelemek maksadiyle, bütün bu misalleri oku
mak mümkündür. Görülüyor ki, pahalılık, sı
kıntı bugünün meselesi değildir. Bu öteden beri 
mariz ve cılız iktisadi bünyelere arız olan bir 
hastalıktır. Biz bunun arazı içindeyiz ve bunun 
tedavi çareleri içindeyiz. -

Şimdi size listesini okuyacağım: Bir yıl 
içinde bu memleketin iktisadi envanterine ka
tılacak olan fabrikalar, tesisler, iktisadi mües
seseler bu yolda ne kadar süratle yürüdüğümü
zü ispat edecek ve içinizde memleket işlerinin iyi 
yürümekte olduğuna dair zaten mevcudolan fe
rahlık bir kat daha artmış olacaktır. Şayet bu 
söylediklerimde bir yanlışlık varsa, veya son
radan bir yanlışlık zuhur edecek olursa bizi ten
vir etmelerini, hatamızı tashihe meydan verme
lerini de kendilerinden ayrıca rica ederim. Eğer 
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bu sözlerim, memleketi karanlık ve muztarip gör
mekten dolayı muztarip olması lâzımgelen îsmet | 
inönü'nün vicdanını bir dereceye kadar feraha j 
kavuşturursa, kendimi ayrıca bahtiyar addede- | 
ceğim. j 

Muhterem arkadaşlar, 1956 senesinde ne gibi \ 
tesisler, ne gibi üniteler iktisadi bünyemizi tak- I 
viye edecektir; bunları bir görelim : 

Bir defa, Zeytinburnu Et Kombinası 2 ay 
sonra açılıyor. Ondan sonra da 11 aded soğuk 
hava deposu; Haydarpaşa, Kayseri, iskenderun, 
Gelibolu, Rize, Giresun, Yozgad, Bodrum, Bur
dur, Balıkesir, Bursa soğuk hava depoları hiz
mete girecektir. Ayrıca, balık unu fabrikası da | 
bu sene işletmeye açılacaktır. 

Şeker fabrikalarına gelince; bu sene 4 şeker 
fabrikası daha hizmete girecektir. Bunlar, Ma
latya, Erzincan, Elâzığ ve Erzurum fabrikala- ı 
ndır. i 

Çimento : Adana, Afyon, Çorum, Gazianteb, 
Pmarhisar ve Eskişehir çimento fabrikaları açı
lacaktır. Darıca ve Ankara çimento fabrikala-* 
rmın da tevzii tamamlanacaktır. 

Barajlar ve elektrik santralleri : 
Seyhan Baraj ve Hidro - Elektrik Santrali, 

Hazer Gölü Santrali, Çatalağzı, Tunçbilek ve 
Soma termik santralleri, Sarıyar Barajı ve Hid
ro - Elektrik Santrali, Konya - Göksu, Emet -
Kayaköy, Tortum, Maraş, Siird santralleri ve 
geçen gün işletmeye açılan Silâhtarağa Elek
trik Fabrikasının 36 bin kilovattık tevsii. 

Limanlar : 
1. Salı Pazarının birinci kısım, rıhtım, am

bar ve antrepoları, 
2. Haydarpaşa Limanının 190 metrelik silo 

rıhtımı ve dalgakıran, 
3. iskenderun Limanı tahmil ve tahliye te

sisleri. 
iskeleler : Vakfıkebir, Gemlik, Çardak, Fet

hiye, iskeleleri ve istanbul Boğazı Paşabahçe 
rıhtımı. 

Lâvuarlar : Zonguldak'ta 360 milyon lira 
raddesinde envestismanlarımız vardır. Bunlar
dan iki tanesi lâvuardır. Birisi saatte 500 ton
luktur, 17 milyon liraya mal olmuş ve bu yakın
larda açılmıştır. Zannederim, Mayısta, Haziran
da veyahut yaz sonunda 750 tonluk ve 24 mil
yon liraya mal olacak ikinci lâvuar da işletme
ye açılacaktır, 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım, karayolları 

ve karayollarındaki köprüler : 
Devlet karayolları ve vilâyet yollan üzerin

de 6324 metre tulündeki köprüler bu sene hal
kın hizmetine açılacaktır. 6 324 metre tul.. Bu 
rakamı küçümsememenizi rica ederim. Bizden 
evvelki bütün cumhuriyet devrinde inşa edilen 
köprülerin uzunluğu olan 13 bin metreyi bu 
6 324 metre ile mukayese ederseniz, yarısına 
tekabül ettiğini görürsünüz. Yani 1956 yılında 
açılacaklarla birlikte inşa ettiğimiz köprülerin 
tulü, cumhuriyet devirlerinin bütün köprüleri 
mecmuu tulünün yarısına müsavidir, demek 
olur. (Alkışlar) Bunun içinde 700 - 800 metre 
tulündeki Birecik Köprüsü de vardır ki, bu 
ayın 10 ncu günü hizmete açılacaktır. (Bravo 
sesleri) Türkiye'nin en büyük köprüsünün iki 
misli genişliğinde olan bu köprü; Şark ve Garp 
diye iki parçaya ayrılmanın muvasalasızlığa se
bebiyet verdiği göz önünde tutulursa, bu köp
rü muvasalasızlığı ortadan kaldıracaktır. Şark 
ve Garp tâbirleri artık coğrafi mefhum olarak 
ortadan kalkacaktır. Bunu bu suretle he-
sabetmek yerinde olur. (Soldan; alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; vilâyet ve köy yolla
rı hariç bu sene yapılacak olan yollar 1834 ki
lometredir. 

Tasarruflu bir bütçe ile, durgun bir bütçe 
devresinde yol bakımından neler kazanılacağı
nı bu suretle ifade etmiş oluyorum. 

Ondan sonra, arkadaşlar; bu sene silolar 
bakımından, 34 bin tonluk, yani şimdiye ka
dar yapılan en büyük silodan iki misli daha 
büvük olan Haydarpaşa silosu işletmeye açıla
caktır. 10 bin tonluk Trabzon silosu işletmeye 
açılacaktır. Ondan sonra; onar ve yirmişer bin 
tonluk Mersin, Havza, Akçakale, Akşehir silo
ları ile biner tonluk daha birçok silolar da hiz
mete girecektir. Bunların yekûn tonajı, bu se
ne hizmete girecek siloların tonajı ile birlikte 
126 bin tondur. 

Hükümet evleri inşaatına gelince, 30 ceza evi 
bu sene bitmektedir. Sonra, muhterem arkadaş
lar ; 3 adliye binası, vilâyet ve kazalarda 42 hü
kümet konağı, 61 maarif binası, 12 ziraat binası, 
3 gümrük binası, 10 jandarma binası ve 3 me
teoroloji binası. 

Bunun yanında tashihini lüzumlu gördüğüm 
bir hususu arz edeyim. Eski arkadaşım Muhit 

I Tümerkan gerek Reisicumhur Hazretlerinin 
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nutuklarında gerekse benim bir yerde söy
lediğim nutkumda sağhk evlerinin 247 
olarak ifade edilmiş olmasını yanlış malûmat 
vermeye hamlettiler ve bunun bu seneki bütçe 
raporlarında 183 olduğunu ve tashihini istedi
ler. Şimdi, kendisinin yapmak istediği tfvhihi 
ben de tashih edeyim. Reisicumhurun ve boninı 
nutuklarımızda, bahsedildiği üzere yapılan ve 
yapılmakta olan sağlık binalarından 60 küsur 
sağlık binası inşaat halindedir. 183 rakamı büt 
çe raporunda 181 dir. tefriş edilmek üzere olan 
64 ü ile hepsi 247 dir. Şimdi, bir tashihi bu su
retle tashih etmiş oluyorum. Yalnız arkadaşımız 
burada bir küçücük mukayese yapmış. Eğer 
böyle olmasydı bahse avdet etmezdim, bunun 
üzerinde durmazdım. Çünkü biz vazifeye geldi
ğimiz zaman 16 sağlık merkezi bulduk. Bu 16 
sağlık merkezi 1956 senesi sonunda tam 247 ye 
baliğ olmaktadır. însan sağlığına kıymet veren, 
memleketin en büyük sermayesi, en büyük ser
veti, memleketin sahibi olan vatandaşa çok kıy
met veren bir iktidarın, birçok iktisadi kalkınma 
gayretleri arasında bu mevzulara bu kadar pa
raları ayırmaya fırsat ve imkân bulmuş olması
nı takdirle karşılamak lâzımdır. Bunun yanında, 
biliyorsunuz, devralmış olduğumuz iki bin kü
sur verem yatağına mukabil bu aded 7 080 e baliğ 
oldu. Yine bunun yanında 7 bin civarında olan 
umumi hastanelerimizdeki yatak adedi 13 bini 
geçti. Bu da cümlece malûmdur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, işte sekiz, dokuz 
çimento fabrikası.. Altı şeker fabrikası.. Bir de 
bunların yanında hususi teşebbüsün kurduğu 
9 tekstil fabrikası.. Tevsi ve yeniden inşa olu
nan fabrikalar, hep yeniden kurulma kabilinden 
büyük tesislerdir.. Zamanımızda inşa edilip de 
işlemeye açılanlardan gayrı bu sene işlemeye 
açılacak dokuz tekstil fabrikası... Devlet sektö
ründe de ayrıca beş tekstil fabrikasının geniş 
ölçüdeki tevsileri ikmâl edilip 1956 senesi için
de çalışmaya başlıyacak... Dokuz, beş daha on 
dört. Bunların iktisadi bünyemizi ne derecelere 
kadar takviye edecek olduğunu, ifade ve izaha 
hacet yoktur. 

Muhterem arkadaşlar... Üç kalemde tekstil, 
çimento, şeker... Eğer sadece bu üç kalemde is
tihsalimiz 1950 de ele aldığımız kapasiteler rad
desinde kalmış olsaydı, şimdiki istihlâk seviye
sine göre bugün sadece bu üç kalem için dışa
rıya 280 - 300 milyon lira döviz ödemek mecbu

riyetinde kalacaktık. Yani bu sene bu tevsiler 
harekete geçmemiş olsaydı dışarıya bu üç kalem 
için vereceğimiz para 100 milyon doların üstün
de olacaktı. Bugün bunlardan tasarruf ettikleri
mizi envestismanlar için vermekteyiz. Yani, bu 
envestismanlar hesapsızdır, envestismanlar ya
pıldığı için sıkıntı vardır, iddiaları külliyen yan
lış bir iddiadır. Gazete kupürlerinden okuduk
larım sizlere göstermiştir ki, 1945 - 1950 devre
sinde de sıkıntı burada idi. Şu üç kalem üzerin
de verdiğim izahat sizlere ayan olarak .göster
miştir ki, bugün yalnız bu üç kalem için dışarı
ya ödemek mecburiyetinde kalacağımız döviz 
100 milyon dolar olacaktı. Bunun yanında kö
mürü, kerestesi, demiri, borusu, susu, busu, bü
tün sahalarda yaptığımız envestismanlarm bu
gün memlekete temin etmiş olduğu istihsal ye
kûnu, istihlâk etmek için dışardan getirtmek 
mecburiyetinde kâlmsaydı, 200 - 300 milyonu 
ve behemehal 200 milyonu geçen bir rakam kar
şısında kalacağımız apaşikâr meydandaydı. On
dan sonra, buğday gibi, pamuk gibi istihsalimi
zin artmasından dolayı, ayrıca yeni yeni döviz 
kaynakları teşkil eden maddelerin bize kazan
dırdığı dövizler de ayrı idi. 

Çok yoruldunuz, sizi fazla tasdi etmekten 
çekmiyorum. Bu meseleler Bütçe Encümeninde 
ve Yüksek Meclisinizde en ince teferruatına ka
dar tetkik edildi. Eğer bir yekûn, bir mukayese 
yapmak lâzımgelirse, muhalefete mensubolan-
larm söyledikleri sözlerin miktarı, iktidara men-
subolanlarm söylediklerinden çok fazla olmuş
tur. Şimdi yalnız 450 kişilik bir grupun karşı
sında adeden şu nispette olan bir muhalefetin ha
cım itibariyle bu kadar fazla söylemesindeki 
gayritabiîlik bir tarafa bırakılsın, bir de vak
tiyle İsmet Paşa rejiminde, müsaade ederlerse 
böyle söylemek mecburiyetindeyim, çünkü kendi
leri Adnan Menderes'in hususi rejimi dediler ve 
bununla bana hak kazandırmış oldular, Kâna 
Bey partisinin mevcudiyeti halindeki konuşma
ları, bütçe müzakerelerini ve saireyi bir kere göz 
önüne getirirlerse mesele ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım... Bir noktaya daha 
işaret etmek isterim. Muhalefet çok açık hakikat
leri dahi mutlaka kara göstermeyi muhalefetin 
bir icabı telâkki etmektedir. Bu, tamamiyle yan
lış bir zihniyettir, politika mücadelesini bir mez
hep kavgası haline getirmek, demektir. Fakat 
buradaki müzakerelere iştirak eden, şahidolan he-
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piniz müşahede ettiğiniz veçhile bunun bir siyasi 
münakaşa değil, bir mezhep kavgası olduğuna 
insanın hükmedeceği geliyor. Buna şahidolanlar 
ve bunun içinde bulunanlar bilirler. 

İkinci bir nokta ise, yine iktidarla muhalefet 
arasında hele Halk Partisi arasında mücadele bir 
kan gütme dâvası haline geldi. Bu, apaşikâr or
tadadır. Ben bu hususa nazarı dikkatinizi celbet-
mek istiyorum. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Böyle bir hü
küm verdiğine göre, tedbirlerin mi var? Onu da 
açıkla... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Çok yumuşak konuşuyoıum paşam, do
kundu mu?... 

Muhterem arkadaşlar, paşa hazretlerine kar
gı ne kadar dikkatli olduğumu görüyorsunuz. 
Benim kan gütme teşbihime itiraz ediyorlar. 
Onun için kendilerine bir misal vereyim. 4 ve 5 
defa kürsüye 6/7 Eylül hâdiselerini getirdiler. 
6/7 Eylül hâdiselerinden dolayı dün müzakere
ler cereyan ederken «Biz bu kanuna beyaz rey 
vereceğiz, fakat Adnan Menderes Hükümeti 
hakkında ve Adnan Menderes hakkında Meclis 
tahkikatı açılması talebimiz baki kalmak şartiy-
le...» dediler. Ve arkasından da 6/7 Eylül hâ
diseleri etrafında yaratılmış olan muazzam is-
natçı edebiyat.... 

Muhterem arkadaşlar... Bunu söylemeye lü
zum var mı idi? Talebetmek hakkı ellerindedir. 
Bizim de takdirimizce bu talep doğru değilse 
reddetmek hakkımız. Şimdi bu böyle iken me
sele nedir? Mesele tekrar 6/7 hâdiselerini hu
zurunuza getirmek. 

Muhterem arkadaşlar... Burada demokratik 
olmıyan bir zihniyetin hâkim olduğuna işaret 
etmek isterim. Sarahaten konuşuldu, dolayısiyle 
konuşuldu. Hükümet teşkil edildi, hükümetler 
düştü, bütün bunlar reyinizle oldu. Halk Parti-
ti, Yüksek Meclisin huzuruna hükümet hakkın
da 6/7 Eylül hâdiselerinden dolayı tahkikat 
açılması talebiyle geldi. Hattâ bu talebin, İstan
bul'da cereyan etmekte'olan tahkikatın sonuna 
bırakılması hususunda, yani talepten yarı rücu 
eder mahiyette bir teklif, bir takrir Halk Par
tisi adına, Halk Partisi Sözcüsü tarafından Ri
yasete tevdi edildi. Yüksek Heyetiniz bu takriri 
de kabul etmedi. Mutlak mânasiyle talebi red
detti. Mutlak mânaesiyle talebi reddettikten son

ra, Heyeti Umumiyenin kararı behemehal lâ-
zümülittiba değilmiş derecesinde, yine Yüksek 
Heyetinizden talep ve bunda ısrar ediyorum 
demek, demokratik anlayışla kabilitelif değil
dir. (Soldan, bravo sesleri) Demek istiyor ki 
her hangi bir sebep ve suretle iktidara geleyim, 
evvelâ yapacağım iş bunu ele almaktır. 

Muhterem arkadaşlar... Büyük Millet Mecli
sinin ittihaz ettiği kararları bir gün gelip boz
mak ve bunu şimdiden tasavvur ve kulaklarda, 
zihinlerde yerleştirmeye teşebbüs etmek bir ihti
rastır. Allah bu memleketi böyle ihtiraslardan 
kurtarsın. İşte bu bakımdan işi bir kan gütme 
dâvası haline getirmiş olmalarına intikal etmek 
lâzımgelir. Böyle olmaz... Büyük Millet Meclisi
nin vermiş olduğu kararları, hakikatin bir ifade
si diye kabul etmek ve bunun hakkında usulü 
dairesinde konuşmak, hürmetkârane konuşmak 
yerinde olur. Şimdi muhalefet tarafından büyük 
bir haksızlık telâkki ettiğimiz bir husus vardır 
ki, o da, bütün tenkid ve hücumların benim şah
sım etrafında temerküz etmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bir vesile ile arz etti
ğim gibi, bu sözlerin, hakikatte bana mütevec
cih olmaktan ziyade, Büyük Millet Meclisinin 
kahir ekseriyetine, Büyük Millet Meclisinin ka
rarlarına ve iradesine münafi olduğunu kabul 
etmemeye imkân yoktur. Bizler, iktidarda zorla 
duran insanlar değiliz. İktidarda zorla duranla
rın, İsmet Paşa gibi, istiklâl mahkemeleri olur. 
Ellerinde İsmet Paşa gibi türlü tedbirler almış 
olur. Başka parti bulunmaz, şu olur, şu olur. 
Bunun bütün teferruatını burada sayıp dökme
ye hiç lüzum ve hacet görmüyorum. Yalnız ka
bul ettikleri bir şey -var, o da millet iradesiyle 
iktidarların değişmesi hususu, değişme keyfiye
tidir. Sayın İsmet İnönü buna alışmak lâzımge
lir. Kan dâvası gütmek suretiyle siyasi mücade
leleri mezhep kavgaları haline getirmekle hiç
bir şey elde edilmez. Üstüne üstelik hepimize ve 
memlekete zarar iras edilmiş olur. 

Muhterem arkadtşlar; bu sene için bu bütçe* 
nin tatbikatından memleketimize büyük hayır* 
lar geleceğini ummaktayız. Yeni bütçe yılı bu* 
tün memlekete hayırlı olsun. Allah bütün me
sainizi meşkûr kılsın. (Soldan, şiddetli alkışlar 
ve bravo sesleri) 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Grup Başkanı Burhanettin Onat, buyurun. 
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BUfcHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh- I 

terem arktdaslar; Allah'a hamdüsenalar olsun 
1956 bütçe müzakereleri aylarca Bütçe Komis
yonunda, sonra günlerce Yüksek Meclisinizde 
geceli gündüzlü mütalâa ederek münakaşa ede
rek üzerinde dikkatle, hassasiyetle çalışarak ni
hayete ermiş bulunmaktalır. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe müzakereleri 
esnasında meselelerimizi tetkik ederken muhale
fetle ciddî çatışmalarımız oldu. Şeyh Galip'in 
Şark'ta aşk anlayışını tarif eden bir beyti var
dır. 

Aşkta gamu belâ gerektir, 
Dildar ise bivefa gerektir. 

demektedir. Demokrasi rejiminde de denebi
lir ki, buna mütenazır olarak muhalefete ten-
kid, iktidara tahammül ve tolerans gerekir. I 
(Bravo sesleri) 

Yalnız muhterem arkadaşlar şurasını kay
detmek yerinde olur ki iktidar ne kadar zor 
bir vazife ise, hattâ bâzı şartlar içinde âdeta 
bir ateşten gömlekse muhalefet de kolay bir iş 
değildir arkadaşlar. Bunun da tâbi olduğu bâ
zı usuller vardır, bâzı şartlar vardır. 

Arkadaşlar; evvelâ şunu arz edeyim; Halk 
Partisi, en geniş ölçüsü ile, en geniş mânasi ile 
muhalefet yapmak sıfat ve salâhiyetini haiz 
değildir; bugünkü şartlar içinde. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Kapatıverin 
bari. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Halk 
Partisi ancak müspet sahada aydınlatıcı mahi
yette, teşvik edici mahiyette, yapıcı mahiyet
te bir muhalefet yaparsa, memlekete olduğu 
kadar kendi bünyesine de afydalı olabilir. 
Burada çıkıyorlar, hürriyet rejiminden, bahse
diyorlar, demokrasi, havariliğini yapıyorlar. 
Filân yerde baskı yapılıyor diyorlar. Filân 
yerdeki belediye seçimlerinde baskı yapılıyor 
diyorlar. (Sağdan, gözlerimizle gördük yapmı
yor musunuz? Belediye seçimleri ne oldu? ses
leri) 

Muhterem /arkadaşlar bütçe görüşmelerinin 
devamı müddetince bâzınız 90 sahifelik, bâzı
nız 40-50 sahifelik vecizeleriniz mi diyeyim... 
Vecize diyemiyeceğim vecize doksan sahife ol
maz. Siz onları buradan okurken ben köşemde 
dudağımı kımıldatmadan dinledim. Kerem edin, 
birazcık da siz beni dinleyin, | 
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Sene 1930. Memlekette yeniden bir demok

ratik rejim kurulmasına matuf bir hareket be
lirmiş. Serbest Fırka... itiraf edeyim arkadaş
lar gençleğimdenberi politikaya bir temayül du
yamadım, nefsimde, itiraf edeyim, evvelâ bir 
tasadüf eseri olarak fiilen politika içine gir
dim, Serbest Fırka zamanında. Fakat politika öy
le bir çarktır ki, insanı bir tarafından kaptı 
mı alıyor içine, bir daha yakanızı kurtaramı
yorsunuz. Antalya'da belediye seçimleri yapılı
yor, bir şahidim de burada Akif Sarıoğlu, se
çim sandıkları muhtelif mahallere taksim edil
miştir. Ben o zaman Serbest Fırkanın Antalya 
teşkilâtı Reisiyim. Halk, büyük tehallük göster
di, büyük taraftarlık gösterdi Serbest Fırka
ya karşı. Biz de teşkilâtımızı kuvvetli kurmuş
tuk. Bütün baskılarına rağmen başa çıkamadı
lar. Toplu olsun diye sandıklan belediyenin 
bulunduğu yerde tesbit ve teksif ettiler. Hükü
met vilâyet gazetesiyle ilân etti, tellâllar bağır
tıldı seçimlerin, son günü belediye dairesinin 
önünde yapılacaktır diye. 

Halk toplandı. Bekliyor, sandıklar açılsın, 
rey versinler. Ne Içtimaat Kanununa, ne sair 
mevzu kanunlara aykırı tek bir hareket yok, 
arkadaşlar. Vatandaşlar, yüksek sesle dahi ko
nuşmuyorlar. Vali geldi. Dağılmız, dedi. Niçin 
efendim? Dağılacaksınız. Böyle kalabalık hal
de gelip rey atılmaz, dedi. Elimizde istanbul 
gazeteleri var. Bunlardaki, Üsküdar'da, Beşik
taş'da sandık başlarındaki, resimlerini gösteri-
yoruz. Ben öyle şey anlamam, diyor. Dağılın. 
Bir de baktık ki arkadaşlar; o zaman Antal
ya'da bulunan 52 nci Piyade Alayı üç taburu 
ile gelmiş bizi sarmıştı. Üçüncü tabur Belediye 
Meydanının etrafını sarmış, iki tabur da sün
gü ve dipçikle halkın üzerine yükleniyor. Sün
gü ve dipçik darbeleri altında birçok vatardaş-
lar yere yıkıldı, iki kişi yaralandı. Bunlardan 
bir tanesi dipçik darbeleri sebebiyle raddi 
zatürrieden Öldü. Bu dipçik darbesinden ölen 
vatandaşın göğsünde Çanakkale muharebesinde 
aldığı üç kurşun yarasının mührü, beratı vardı. 
Nihayet halk yine dağılmamakta ısrar etti. Bir 
bölük jandarma getirdiler, halkın üzerine ateş 
etmesi için, vali emir verdi, üç el havaya silâh 
atıldı ve sonra namlular halkın üzerine çevril
di o zaman müdahale ettim, halkı dağıttım. Bu
rada 1930 senesinde daha mebus olmadan 20 

- 1263 — 



İ : 48 29.2 
sene evvel naçiz ismim bu kürsüde birçok defa 
anıldı, bu vesile ile. 

Sonra arkadaşlar; bunu mütaakıp fevç, fevç 
tevkif edildik. Yüzlerce kişi hükümetin bodru
munda hapsedildik. (Soldan; o zaman Başvekil 
kimdi, sesleri) Fakir de hükümetin bodrumun
da taşlar üzerinde bu naçiz arkadaşınız iki ge
ce yattı. Evimden bir yatak dahi getirtmemize 
müsaade edilmedi. Ne idi cürmümüz? (Soldan; 
o zaman Başvekil kimdi, sesleri...) 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Ondan 
sonra Halk Partisinde vazife aldınız mı, alma
dınız mi?... Halkevi başkanlığı yaptınız mı, yap
madınız mı 1 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ni
hayet arkadaşlar, 176 kişi sanki Antalya'da 
mahkeme yokmuş gibi, sanki civardaki başka 
vilâyetlerde, İsparta'da, Burdur'da mahkeme 
yokmuş gibi Denizli'ye gönderildik. Mahkûm
lar gibi yollarda süründürülerek götürüldük. 
Bir kişi dahi mahkûm olmadı arkadaşlar. Çün
kü, hepimiz masumduk. Alınız Aslan köy hâ
disesini... Alınız Senirkent hâdisesini... Saymak
la tükenmez. 

Kimseyi itham etmiyorum. Kimsçye bir kin 
beslemiyorum, kimseyi tan'etmiyorum. Kimse
den istika etmiyorum. Ve diyorum ki, belki o 
zamanın icaplarıydı. Fakat, o zaman bunları 
yapan insanlar, bugün gelir de bu kürsüde de
mokrasi havariliği ve demokrasi peygamberliği 
yapabilirler mi? (Soldan; alkışlar, asla, ses
leri) 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Halk 
Partisinde bulunmadın mı? 

REÎS — Mehmet Kartal birinci ihtarı yapı
yorum; hatibin sözünü kesmeyin. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; ilçelerinde Halk Partisinin 
içinde çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar var; 
maliyeci, iktisatçı, maarifçi, doktor, askerler 
var. Bize müspet sahada ışık getirsinler, yapıcı 
mahiyette tenkidler yapsınlar, o zaman kalbi
mizde ve başımızın üstünde yerleri vardır. Ama 
çıkıp zulüm yapıyorsunuz, ihanet ediyorsunuz, 
demesinler. Çünkü diyecek mevkide değiller
dir. 

Hürriyet Partisine gelince; dün aramızda 
bulunan bizimle haşir neşir olmuş ve her han
gi bir saikle aramızdan ayrılmış arkadaşlar da 
muhalefet yaparlarken dikkatli olmalıdırlar. Bu 
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arkadaşlarımızın hepsi ayrı ayrı kıymette in
sanlardır. Bir Ekrem Alican vardır, dünkü 
konuşmasiyle bugünkü konuşması arasında hiç
bir fark yoktur, gelsin konuşsun, Raif Aybar'la-
rı vardır, gelsin konuşsunlar, acı veya tatlı, 
dinleriz. Fakat arkadaşlar, dün bu kürsüden bu 
hükümetin bu iktidarın politikasını gümbür 
gümbür, şakır şakır müdafaa eden insanlar, ta
mamen o günün mesuliyetine iştirak etmiş ar
kadaşlar, bugün 180 derecelik bir dönüşle ge
lir burada o siyasetin devamı olan politikayı 
tenkid etmeye kalkarlarsa insan ağlamakla gül
mek arasında bir vaziyette kalıyor. 

ŞEVKÎ HASIRCI (Bilecik) — Mayhoşlaşı-
yor. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya)-- Çok tabiî bir 
vazife yapmışlardır. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — în-
cilde bir âyet vardır, ara sıra söylerim. Tıpta 
irsiyeti teyidettiği için derslede tekrar edilir. 
Bu âyet der ki; babalar koruk yedi, evlâtların 
dişi kamaştı. 

Bugün eğer bir iktisadi darlık varsa, işleri
mizde bâzı aksamalar varsa, bu, hâdiseler üç 
aydan beri olan şeyler değildir. Koruğu başka
ları yedi, şimdi bizim dişimiz kamaşıyor. 

İçlerinde, vekillik etmiş beş arkadaş var
dır. Onun için Hürriyetçilerden bâzı arkadaşla
rımız tenkidi erini yaparlarken, muhalefetlerini 
yaparken biraz ihtiyatlı olmaları lâzımgelir. . 

Muhterem arkadaşlar; bütçe tenkidini ya
parken, Muhterem İsmet Paşa bütçede tasar
rufu Maliye Vekili yapamaz, Başvekil yapar, 
buyurdular. 

Demokratik bir rejimde, tasavvur buyurun,-
vekâletler, ihtiyaçlarını gönderiyorlar, rakama 
lar gönderiyorlar,. Maliye de tetkik ediyor, hem, 
nasıl tetkik ediyor, yani arkadaşlar şahıs itiba
riyle değil maliyemizden bu konuda neler çeke
riz? 10 isteriz, yarısını keserler, 5 verirler. Na-r 
sil Maliye tasarruf yapmazmış bütün şikâyet 
ondan. Bunun böyle olduğunu kabul etsek gönr 
derilen şeyleri Maliye Vekâleti ayniyle kabul 
edecek, Başbakan önüne alacak şu çıksın» bu, 
kalsın diyecek( o şeflik sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, anlıyorum, bu Sayın 
İsmet Paşanın Başbakanlıkta bulundukları --aa* 
mana ait bir şeydir. (Soldan, bravo sesleri, ak 
kışlar) Yalnız bütçede değil. niebus list^sinderi 
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başlıyarak filân kalsın, filân gitsin. (Soldan, 
bravo, sesleri) Ama demokratik bir zihniyetle 
hareket eden demokratik bir hükümette tasar
rufu, bütçedeki tasarrufu Maliye Vekili değil, 
Başvekil yapar, demek bizim prensiplerimizle 
asla kabili telif değildir. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Bunu Maliye 
Vekili olduğunuz zaman anlarsınız. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Al
lah esirgesin. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar; İsmet İnönü muhte
lif meselelere temas ederken bir de Grupla hü
kümet arasındaki münasebetlere temas ettiler. 
Bilhassa bunun üzerinde durmak isterim. Dedi
ler ki : Grup içindeki istidatlar gruptan ayrı
lıp bir partiye intisabettikten sonra inkişaf et
tiler, kendilerini gösterdiler. Ey grup içindeki 
istidatlar ne duyuyorsunuz? Haydi siz de öbür 
tarafa. Ayrılmadan parti içinde güzel vazife ya
pamıyorsunuz... 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Onu bilmiyo
ruz. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) -— Ni
hayet günün birinde defteri düreeeksiniz; anlı
yor musunuz? Yani biz Grupça ne yapacağımı
zı bilmiyoruz, bir mürşide ihtiyaç vardır. Ek
sik olmasınlar akıl öğretiyorlar. Ne duruyoruz, 
hemen yapalım arkadaşlar. (Soldan, gülüşme
ler) 

Bu gibi hareketlerin evvelâ siyasi nezaketle 
ne dereceye kadar kabili telif olduğunu takdiri
nize bırakırım. (Soldan, alkışlar) Bu nokta üze
rinde bir kere durduktan sonra bunun husule 
getirebileceği tesir ve neticelerini de düşünmek 
doğru olur arkadaşlar. Bu şekilde telkinde bu
lunduktan sonra Başvekil buraya çıktı daha ağ
zım açmadan grupun büyük tezahüratı ile karşı
laştı. İşte bu telkinin neticesi... (Soldan, gülüş
meler) Binaenaleyh grupumuzda vakit vakit vâ
ki ufak tefek teşevvüşler varsa bunu katı bir 
salâbete sevk etmeye yardım ettikleri için ben
deniz grup başkanı olarak kendilerine teşekkür 
ederim. 

Arkadaşlar, muhalefet iktidarı arz ettiğim 
gibi, elbette tenkid edecektir. Bu vazifesidir. 
Memleket vazifesidir. Muhalefetsiz demokrasi 
olamaz, artık bu bir mütearifedir, tekrar etme
ye lüzum yok. Bu tenkid mücadele vasfını da 
alabilir, fakat, Adnan Menderes'in dediği gibi 
bu bir kan gütme dâvası gibi, bir mezhep ihtilâ-
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fi gibi, ne bileyim Allah esirgesin, Bizanslıların 
Mavi, Yeşilleri gibi bu kadar ayırıcı, bu kadar 
yıkıcı bir yola neden gidiyorlar arkadaşlar, ne 
var halledemediğimiz? Bilmiyorum, ortada, bir 
sandalye var, iktidar sandalyesi var. Ama bu, 
ancak dört senede bir meşru seçimlerle elde edi
lecek bir şeydir. Yıpratma ile, tecavüz ile, araya 
husumetler sokmakla, düşmanlıklar telkin et
mekle yapılacak iş değildir. Dün bir hâdiseye 
şahit oldum çok müteessir oldum, cidden çok 
üzüldüm. Bir iki dakika nefes alabilmek için 
gruptaki odama gittim, dışarda birtakım gürül
tüler işittim, baktım. Genç talebelerden mürek
kep bir grup, yaşlarına göre orta mektep tale
beleri olacaklar, dinleyiciler locasında imişler, 
çıkmışlar. Karşı karşıya geçmişler. Biri muhale
fet olmuş, biri iktidar olmuş. Karşı karşıya kavr 
ga ediyorlar, bizim taklidimizi yapıyorlar. (Gü
lüşmeler) Sen şöyle dedin, ben böyle dedim, 
in aşağı, çık yukarı. (Gülüşmeler) Bir kere her 
şeyden evvel genç nesle fena örnekler veriyoruz, 
fena ananeler kuruyoruz. Hepimizin dikkatini 
çekerim, arkadaşlar. Biz demokrasinin ilk kade
melerinde onu tarsine, kuvvetlendirmeye çalı
şırken, yanı sıra iyi ananeler ihdas etmeyi baş
lıca şiar edinmemiz icabeder. Bugünkü genç 
neslin babaları, amcaları ve ağabeyleri ola
rak onlara iyi örnekler vermemiz lâzımdır. 
Vatanperverlikte, yurtseverlikte, milliyetper
verlikte hepimiz biriz. Kimsenin kimseye tefev
vuk iddia edecek hali yoktur. Fakat bâzılarımız 
kendimizi o kadar unutuyoruz ki arkadaşlar, 
vurduğumuz yumruğun aksinin sarsıntısının ne
relere varacağını idrak edemiyoruz. (Sağdan, 
bunları Kalafat'a söyle sesleri) Ve hakikaten 
bilmiyerek, istemiyerek ve belki farkında olmı-
yarak mücadelemizde memleketin yüksek men
faatlerini incitiyoruz arkadaşlar. Mücadelemiz
de bu safhaya, bu raddeye girmemeliyiz. 

Arkadaşlar, bütçe müzakerelerimiz uzun ça
lışmalardan sonra nihayete erdi, 4 ncü Adnan 
Menderes Hükümeti programı tabildot yemek 
gibi pişirilip önümüze gelmiş bir hükümet prog
ramı değildir. Ondan evvelki grup toplantıla
rının muıhassalasmdan aldığı ilhamla vücuda 
gelmiş sizin iradelerinizin ifadesi olan bir prog
rama muvazi olarak 1956 Bütçesi de programın 
süzgecinden geçerek o programın ışığı altında 
yine sizlerin tâ bütçe müzakerelerinden diğer 
komisyon müzakerelerinden başlıyarak buraya 
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kadar gelen sizin ihtiyaçlarınızın, görüşlerini
zin sizin telâkkilerinizin memleket ihtiyacı te
lâkkilerinizin muhassalası olarak buraya gel
miştir. Tasviplerinize arz edilmiştir. Bilmiyo
rum bunu kabul edelim demeye lüzum var mı? 
Çünkü bizim malımızdır. Onlar nasıl isterlerse 
öyle yapsınlar. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

REÎS — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası on günden beri huzurunuzda 
görüşüldü. Fasıllar üzerinde tartışmalar oldu. 
Şimdi umumi heyeti üzerinde muhalif partiler 
konuştular. İktidar Partisi Meclis Grupu Adı
na Burhanettin Onat arkadaşımız geniş izah
larda bulundular. 

Şimdi Muvazenei Umumiye kanun lâyihası
nı açık reyle tasvibinize arz edeceğim. Kur'a 
çekmek suretiyle rey toplama muamelesine baş
lıyoruz: (Diyarbakır) 

(Reyler toplandı.) 
REÎS — Rey vermlyenler, reylerini lütfen 

"versinler. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Yüksek tasdikinize arz edilen 1956 malî yılı 

Muvazenei Umumiye Kanununa rey veren ar
kadaşların sayısı (486) dır. (Soldan, bravo ses
leri) (419) kabul, (66) ret ve (1) çekinser var
dır. Böylece 1956 malî yılı Muavezenei Umu
miye Kanunu (419) reyle kabul edilmiştir. (Sol
dan, alkışlar) Başvekil buyurun. 

(Başvekil Adnan Menderes, şiddetli alkışlar 
arasında kürsüye geldi.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — 1956 malî yılı Bütçesini kabul buyur
mak suretiyle hükümetinize göstermiş olduğu-
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nuz itimattan dolayı en derin şükranİanmizi, 
gerek şahsım ve gerekse hükümet arkadaşlarım 
namına, yüksek huzurlarınıza arz ederek, bü
tün gayretlerimizle çalışmak suretiyle bu iti
madınıza lâyık olmayı gaye edineceğimizden 
emin olmanızı istirham eylerim. 

1956 Bütçe yılını memleketimiz için hayırlı 
ve uğurlu kılmasını Cenabı Haktan dua ederim. 
(Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo ses
leri) 

REİS — Riyaset Divanı 1956 yılı bütçesi
nin tatbikatının Türk Milletinin hakkında dai
ma semereli iyi neticelerle sona ermesini Al-
lahtan niyaz eder. (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar Riyaset Divanının Yük
sek Heyetinize bir mâruzâtı var : Bütçe iki ay 
kadar encümende, on günden beri de gece gün
düz Yüksek Heyetinizde her türlü şekilde, her 
surette tetkik ve münakaşa edildi. Bu suretle 
muhterem arkadaşlarımızın hem seçim bölgele
rine gitmelerini hem de bütçe tatbikatının ilk 
tertipte sureti cereyanını görmelerini temin için 
Riyaset Divanınız Yüksek Heyetinize 26 Mart 
Pazartesi günü toplanmak hususunda kararını
za "müracaat edecektir. 26 Mart Pazartesi günü 
saat 15 de toplanılmasını tasvip buyuranlar lüt
fen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir... 

26 Mart Pazartesi günü saat 15 de toplan
mak üzere İnikada son veriyorum. Hepinize 
uğurlar olsun. (Alkışlar.) 

Kapanma saati: 18,40 
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VE TELGRAFLAE 4. — ARÎZALAR 

1. — Konya Belediye Reisi Nafiz Tahralı 
tarafından gönderilen ve Mevlâna Celâleddini 
Rumi türbe ve manzumesinin tanzimi için üç 
yüz bin lira yardım yapılmasının nazara alın
ması münasebetiyle teşekkürü mutazammm 
telgraf. 

2. — Gazianteb Belediye Reisi Kâmil Ocak 
tarafından, Şüheda abidesi yapılması için büt
çeye tahsisat konulması dolayısiyle gönderilen 
teşekkür telgrafı. 

3. — Hayrat hademelerinin terfii maksa-
diyle ücretlerinin 75 liradan yüz liraya çıkarıl
mış bulunduğundan teşekkürü mutazammm Bo
lu Müftüsü ile Kütahya'da müezzin Hüseyin 
Kamı'in telgrafları. 

4. — Sivil Emekli Derneği Umumi Reisi İl
han Aksoyun, emekli ikramiyelerinin üç ma
aşa çıkarılması münasebetiyle teşekkr telgrafı. 

5. — Yüksek Reisliğe 
Emekli, dul ve yetimlere verilen üç ikra

miye dolayısiyle, muhtelif teşekküllerden aldı
ğım telgraflarda Büyük Millet Meclisine şük
ranlarının iblâğı istenilmektedir. 

Bu samimi teşekkürleri huzununuza iblâğ et
mekle bahtiyar olduğumu arz ederim. 

Umumi Emekliler Federasyonu 
Reisi 

Bolu Mebusu 
Fahri Belen 
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TASHİHLER 

39 ncu tnikat zabıt ceridesine bağlı 1956. malî. .yılı Bütçe Kanunu lâyihasında aşağıdaki tashih
ler yapılacaktır : 

Sayfa Sütün Satır Yanlıa Doğru 

D/ 4 Divanı Muhasebat Reisliği kısmına : 1 aded 500 lira ücretli he
sap makinalan uzmanı ilâve edilmiştir. 

D/18 1 7 den sonra 13 kalemden ibaret olan kadro cetveli kaldırılmıştır. 
Aded Ücret Aded ücret 

» 2 27 Tekşirci . 1 150 Teksirci 1 250 
» 2 3 0 Hademe 2 100 Hademe 9 100 
» 2 31 » 1 100 Kaldırılmıştır. 
» 2 32 Kapıcı .1 150 Kapıcı 1 100 
> 2 34 — — -~ Bekçi 1 150 

D/19 1 16 Daktilo (ecnebi olabilir) Daktilo (ecnebi dil bilir olabi
lir) 

p 2 21 » 10 175 İşçi 10 175 
D/30 Münakalât Vekâleti kısmında 

Birinci sütunun sonunda, Vilâyetler başlığı altındaki kadro cet-
veliyle, ikinci sütunun başında sekiz kalemden ibaret olan kadro 
cetveli kaldırılmıştır. 

E/3 Jandarma Umum Kumandanlığı başlığı ile altındaki fasıl kaldı-
..-; .•••. :•„• H rılmıştır. • • 
» Maarif Vekâleti kısmında 

203 ncü f asim 11 nci maddesi, Merkez geçici hizmetliler ücreti 
olarak tashih edilecektir. 

Lira Kanun No. Tarih 

Ç/26 nm sonuna : Ramazanoğlu Abdülkerim Zırh 150 6675 6/2/1956 
satırı ilâve edilecektir. 

v ' Aded Maaş Aded Maaş 

L / 8 1 4 Uzman 4 80 Uzman 5 80 



— 267 nci sayfanın ikinci sütununun altındaki notta bulunan (74) rakamı (75) olacaktır. 

— 550 nci sayfanın bir ve ikinci sütunlarına iki takrir halinde geçmiş bulunan yazılar aşağı
daki ş ekil de düzeltilecektir : 

Y .ksek Riyasete 
Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara tahsisat 

verilmesi hakkındaki birinci maddenin ilişik şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli 
S. Yalım 

Çankırı 
A. Emrem 

imza 
(Okunamadı) 

Van 
H. Kartal 

Ankara 
ö. Bilen 

Muş 
G. Emre 

Çanakkale 
S. Sezgin 
Kastamonu 

N. Batur 
Gazianteb 
S. Ünlü 

Mardin 
H. Satana 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Giresun 
A. îzmen 

Burdur 
M. özbey 

Ağrı 
N. Sümer 

îzmir 
M. Balaban 

Trabzon 
P. Sanaç M. 
Kastamonu 

S. Çağlar 
istanbul 
N. Ateş 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Bingöl 
N. Araş 
Giresun 

D. Köymen 
içel 

M. Mutlugil 
Uşak 

H. Yılmaz 
Ankara 

Â. Temuçin 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 
Erzincan 

S. Perinçek 
istanbul 

Z. Köktürk 

Denizli 
A. H. Sancar 

Çoruh 
M. Bumin 

Yozgad 
N. Kurban 

Burdur 
H. Çimen 
Erzincan 

M. R. Sanalan 
Gazianteb 

S. Kuranel 
imza 

(Okunamadı) 
Bitlis 

N. Barut 
Giresun 

H. Bozbağ 

Kastamonu 
M. Kıışakçıoğlu 

H. 

A. 

I. 

Seyhan 
M. Akçalı 

Kocaeli 
C. Tüzün 
Konya 

R. Atademir 
Trabzon 
S. Orbek 
Denizli 

R. Karaca 
Ordu 

B. Baykal 
Gümüşane 
H. Baykal 
Kırklareli 
H. Yaman 

Çankırı 
K. Çığman 
Erzincan 
V. Varol 

Kocaeli 
N. Unat 
Uşak 

Y. Aysal 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 
Kütahya 

H. N. Pepeyi 
Ankara* 

D. Binerbay 
Uşak 

0. Dengiz 
Kayseri 

1. Kirazoğlu 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Vatani hizmet karşılığı maaş alanlar ile emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara (Âdi vazi

fe ve harb malûlleri maaşı, bağlanmış olanlar dâhil) icra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek tarih
lerde ödenmek üzere yılda üç maaş nispetinde tahsisat ödenir. 

Bu tahsisat borç için haczedilemez. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

565 1 5 309 304 

— 711 nci sayfanın birinci sütununda (304) ncü fasıldan sonra gelen (söz var) kelimeleri çıka
rılacaktır. 

—- 848 nci sayfanın ikinci sütununun 39 ncu satırındaki (müessesesi) kelimesi (raüessisesi) 
olacaktır. 

— 848 nci sayfanın ikinci sütununun 44 ncü satırındaki (hurrem) kelimesi (harem) olacaktır, 
— 860 nci sayfanın ikinci sütununun son iki satırını teşkil eden (Reis — Kabul edenler... Bt-

miyenler... Kabul edilmiştir.) ibaresi kaldırılacaktır. 
— 875 nci sayfanın birinci sütununun 16 ve 17 nci satırları teşkil eden (Reis — Kabul eden

ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir.) ibaresi kaldırılacaktır. 
— 1137 nci sayfanın ikinci sütununun son satırındaki (12 Mayıs) kelimeleri (12 Eylül) olacak

tır. 
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1956 Mali yılı Muvazenei Umumiye 
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AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Mutad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 
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Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
486 
419 

66 
1 

43 
12 

(Kabul edenler] 
ANTALYA 

Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Bürhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

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

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Işın 
Halil tmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECtK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

Ekrem Yıldız 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
ihsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

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

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümü§el 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

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

Osman Ongan 

Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
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ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

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

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

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

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

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

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

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
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Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

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

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 

Sıtkı Salım Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 
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MUŞ 
Şemsi Ağaoğhı 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

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

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

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

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

İ : 48 29.2 
Tevfik îleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hâdi Üzer 

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

SÎÎED 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı , 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 

.1950 0 : 1 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Haeıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

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

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

ÜRFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

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

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
ANKARA 

Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Şeref Kâmil Mengü 

ANTALYA 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Behçet Kayaalp 
BURSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğiu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hanıid Tiğrel 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Hâmid Şevket ince 

HATAY 
Sekip inal 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

IZMtR 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
S i m Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
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ibrahim Us 
Hıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 

İ : 48 29 
MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 

Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

2.1956 O : 1 
MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karao* 
manoğlu 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Müstenkifler] 
MANİSA 

Hikmet Bayur 

[Reye iştirak etmiy enler] 
ANKARA 

Abdullah Gedikoğlu 
ANTALYA 

Attilâ Konuk 
AYDIN 

Nihat îyriboz 
BOLU 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu (1.) 
Ahmet Hatı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (t.) 
Asım Emrem 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Gemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene (İ.) 

ERZURUM 
İsh'ak Avni Akdağ (t.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı (î.) 
Halis Tokdemir 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nuri Yamut (î.) 

İZMİR 
Cihad Baban 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (t.) 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 

KÜTAHYA 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Hayri Büke 
Melih Koçer 

MARDİN 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

ORDU 
Fazıl Erim 

SAMSUN 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Salim Serçe 

TRABZON 
Sabri Dilek ( t ) 
ismail Şener 

URFA 
Aziz özbay 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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