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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Diyarbakır Mebusu Eyüp Şahinin vefat et
tiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve ayak
ta iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Büyük Millet Meclisini ziyaret eden misafir 
Hindistan parlâmento heyeti, azayı kiranı tara
fından şiddetle alkışlandı ve Riyasetçe de kendi
lerine hoş geldiniz denildi. 

2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam 
edilen orta tahsil yardımcı öğretmenliklerinde 
geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanunun geçici 
65 nci maddesinde bahsedilen «Aylık ücretli, 
sürekli vazifeler» meyanmda bulunup bulunma
dığının; 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
23 ncü maddesi şümulüne girip girmediğinin 
tefsiri hakkındaki Başvekâlet tezkerelerini görüş
mek üzere vekâletlerle mütenazır encümenlerden 
birer âza alınarak kurulacak muvakkat encümen
de görüşülmesi, kabul olundu. 

Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, yurdumuz
da halen kaç şeker fabrikası tarafından ne mik
tarda şeker yapıldığına, istihsalin ihtiyacımızı 
karşılayıp karşılamadığına ve Ankara, istanbul 
ve izmir gibi büyük şehirlerimizde son günlerde 
görülen şeker darlığının sebeplerine dair iktisat 
ve Ticaret ve işletmeler vekillerinden şifahi sual 

Teklifler 
1. — Bursa Mebusu Agâh E rozan'm temsil 

ödeneği hakkındaki kanuna ek kanun teklifi 
(2/36) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Edirne Mebusu Cemal Köprülü'nün, 
azınlık okulları Türkçe ve Tükrçe kültür dersleri 
öğretmenlikleri hakkında kanun teklifi (2/37) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Niğde Mebusu Ahmet Nuri Kadıoğlu'-
nun, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tat-
bikatiyle alâkalı dâvalara bakmak üzere gezici 
mahkemeler kurulmasına dair kanun teklifi 
(2/38) (Ziraat, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Niğde Mebusu Ahmet Nuri Kadıoğlu'-
nun, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 43 ncü 

takriri okundu ve sual sahibinin talebi üzerine 
takrir geliverildi. 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, geçinme 
endeksleri ve toptan eşya fiyatlarının memleke
timizde ve dünyada 1953 yılı başından 1954 yflı 
beşinci ayma kadar takibettikleri seyre ve bu 
fiyatların 1951 - 1954 yıllarındaki artış ve eksi
liş nispetlerine dair iktisat ve Ticaret Vekilinden 
olan şifahi sual takriri, sual sahibi celsede bu
lunmadığından gelecek inikada bırakıldı. 

Balıkesir Mebusu Halil Imre'nin, mesken 
ve iş yerleri kiraları ve devlet dairelerinin 

I ve iktisadi devlet teşekkülleri ile müessesele
rinin bir yerde toplanması hakkında Adliye, 
iktisat ve Ticaret, işletmeler ve Maliye vekil
lerinden şifahi sual takriri okundu. istetmeler 
Vekili Fethi Çelikbaş, kendi vekâletine müta-
allik kısımlarım cevapladı. Takririn diğer kı
sımlarının cevaplandırılması, gelecek inikada 
bırakıldı. 

15 . XI . 1954 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada sion verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 

Fikri Apaydın Attilâ Konuk 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
* . İbrahim Kirazoğlu 

ve aynı kanunun 5628 sayılı Kanunla değiştiri
len 45 nci maddelerinin tadiline ve 55 nci madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/39) 
(Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
5. — 1952 malî yılı hesabı katisine ait umumi 

mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/89) (Divanı 
muhasebat Encümenine). 

Mazbata 
6. — istanbul Teknik Üniversitesi 1954 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/92) 
(Ruznameye) 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 



B İ R Î N C t CELSE 
Açılma saati : 15. 

REÎS — Reisvekili Esat Budakoğlu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapılacaktır efendim. I REÎS 
(Bolu mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) | yorum. 

Çoğunlumuz mevcuttur, celseyi açı-

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, ge
çinme endeksleri ve toptan e§ya fiyatlarının 
memleketimizde ve dünyada 1953 yılı başından 
1954 yılı beşinci ayına kadar takibettikleri sey
re ve bu fiyatların, 1951 - 1954 yıllarındaki ar
tış ve eksiliş nispetlerine dair îktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/7) 

REÎS — Sual sahibi burada mı efendim?. 
(Yok sesleri) 

Sual sahibi ikinci defa bulunmadığı için sual 
düşmüştür. 

2. — Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin, mes
ken ve iş yerleri kiraları ve devlet dairelerinin 
ve iktisadi devlet teşekkülleri ile müesseseleri
nin bir yerde toplanması hakkındaki sualine Ad
lîye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ, Maliye Vekili 
Hasan Polatkan ve îktisat ve Ticaret Vekili Sıt
kı YtrcaU'nm şifahi cevapları (6/8) 

REÎS — Soru sahibi burada mı efendim?. 
(Burada sesleri). 

Suali okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
14 . VI . 1954 

Mesken ve iş yerleri kiraları ile 
devlet dairelerinin ve iktisadi 
devlet teşekkülleri ve müessesele
rinin bir yere toplanması hak
kında sözlü soru 

1. Millî 'Korunma Kanununun kiralara dair 

maddesinin tedricen kaldırılmasının müzakere
leri sırasında bu ilganın, kiracı ile mal sahipleri 
münasebetlerine olduğu kadar, meskensizler ve 
muayyen bir yerde kira ile iş yeri tesis etmiş 
bulunanlar üzerinde yapacağı aksi tesirler dik
katten uzak tutulmıyarak, bu maddenin ilgasın
dan mütevellit hukuk kifayetsizliğinin süratle 
doldurulması hususunda hükümetin dikkati 
çekilmiş, o zamanki Ekonomi ve Ticaret Vekili de 
bilhassa ticarethane ve (Fond de commerce) 
mevzuunda endişelere iştirak etmiş idi. 

Filhakika 6084 sayılı Kanuna göre 1 . I . 
1955 ten itibaren ticarethaneler, 1 . VI . 1955 
te de meskenler tamamen Borçlar Kanununun 
umumi hükümlerine avdet etmiş olacaklardır. 
Bundan bilhassa bu devrin iktisadi şartları için
de şayanı dikkat ve mucibi endişe haller ve vazi
yetler tevellüdedebileeeğine dair emareler şimdi
den müşahade edilmektedir. 

Hükümetimizin 1955 yılı başına kadar kira
cı ile mal sahipleri münasebetlerini tanzim edi
ci bir kanun hazırlamayı düşünüp düşünmedi
ğinin beyanını, 

2. Memleketimizde bir menken meselesi mev
cut olduğu malûmdur. Yeni inşaatın vergi mua
fiyeti, bol ve ucuz kredi, inşaat malzemesinin it
hal imkânlarının genişletilmesi, hep bu meselenin 
Halline mütedair kanun ve idare tedbirleridir. 
hükümetin bu şükre şayan gayret ve tedbirleri 
yanında devlet daire ve iktisadi devlet teşek
külleri ve müesseselerinin, bu memleket idare ve 
halkının ihtiyaç ve tedbirleri ile ve bu memleke-

— 66 — 



î : 4 15.1] 
tin umumi hayatı ile külliyen alâkasız imişler 
gibi, bu devlet politikasını ihlâl edecek suretle 
mahalleler arasında, şehrin en mutena yerlerin
de, mesken politikamızın bütün imkânlarından 
istifade ile inşa edilmiş ev ve apartmanlara yer
leşmekte tehalük, göstermeleri teessürle dikkati 
çekmektedir. Daireler ve bilhassa iktisadi devlet 
teşekkülleri ve müesseseleri, çalışma yeri husu
sunda, bu devlet ve memleketin imkân ve ihti
yaçlarını takdir etmez bir surette bol para ile 
geniş ve lüks ev ve apartmanlara heves etmekte
dirler. Bunların emsali kolaylıkla sıralanabilir. 
Şehrin sokaklarında servis servis dağılmış bulu
nan bu dairelerin (tesis maksat ve mucip sebeple
ri üzerinde türlü mülâhazalar mahfuz olmasına 
rağmen) Namıkkemal mahallesinde D tipi deni
len blokta toplanmasında hem fayda, hem de za
ruret vardır. 

Hükümetimizin, Adliye, Ticaret, işletmeler ve 
Maliye vekâletleri gibi muhtelif vekâletlerini alâ
kadar edön bu müşahade ve endişelerimin, Hükü
metçe sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
Balıkesir Mebusu 

Halil Imre 

REÎS — Adliye Vekili 
ADLÎYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Efendim; kiracılarla mal sa
hipleri arasındaki münasebetleri tanzim edici 
tetkiklerimiz devam etmektedir, tetkik neticesi
ni Yüksek Heyetinize arz edeceğiz. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Sayın Halil Imre arkadaşımızın 
sözlü sorularının Maliye Vekâletine taallûk eden 
kısmına cevap arz ediyorum : Soruda mevzuuba-
his olan Namıkkemal mahallesindeki (D) tipi 
blokların devlet dairelerine tahsisinin mümkün 
olup olmadığı keyfiyeti hükümetçe tetkik edil
mektedir. Bu tetkikin neticesine göre karar alı
nacaktır. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Benden evvel konuşan 
Adalet Vekili arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
bir taraftan gayrimenkul sahiplerinin tasarruf 
haklarına halel vermiyecek, bir taraftan da ge
rek ticarethane sahiplerinin ve gerek mesken-

. 1954 C : 1 
lerde ikamet eden vatandaşların mağduriyetle
rine mahal vermiyecek şekilde geniş bir etüd, 
elimizde bulunmaktadır. Yüksek Heyetinize ya
kında sevk olunacaktır. 

; REİS — Halil Bey, Vekil beylerin ilerdeki 
mütemmim izahlarına intizar mı edeceksiniz, 
yoksa konuşacak mısınız? (İntizar, intizar ses
leri) . 

, HALİL İMRE (Balıkesir) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu sözlü ,soru 14 Haziranda veril-

i diği sırada 6084 sayılı Kanunun henüz daha 
memleket sathında ve sahasında nasıl tesirler 
icra etmekte olduğu bugünkü vuzuhla görül-

1 memekte idi. 
Bilindiği gibi; dört gruptan Meclisıe gelen 

ve tevhiden müzakere edilen 6084 sayılı Kanu-
• nun müzakeresi sırasında, Hükümet bu kanuna 

müdahale etmemek yolunu ihtiyar etmişti. 
Fakat vaziyet, kanunun neticeleri memle-

I kette o istikamette bir huzursuzluk tevlid'etme-
\ ye başladı ki, Hükümetin, kanunun müzakeresi 
! ıSirasmda ihtiyar ettiği çekinserlik halini bugün 
j de muhafaza etmesi zarureti hâsıl oldu. Çok şü

kür Sayın Vekil arkadaşlarımız bunu ifade etti
ler, aynı zamanda bu mevzua el konmuş ve kanun 

I hazırlıklarına başlanmış olduğunu da öğreniyo
ruz. Temenni ederim ki, memlekette ev sahibi ve 

I kiracı münasebetlerini bugünkünden daha iyi 
tanzim edecek bir kanunun yakın bir zamanda 

i müzakere olunması mümkün olur. Bu itibarla 
ı bu istikametteki sözlü sorumun cevabı ve mak-
i şadı pekâlâ istihsal edilmiş bulunmaktadır, te

şekkür ederim. 
İkinci kısma gelince: Kanunda bu rahat

sızlıkların bir sıuretle bertaraf edilmesine dair 
I tedbir teklifine aittir. Mülâhazalar dermeyan 
j edilmiştir. Bu esas itibariyle Saraçoğlu mahal

lesi mevzuu ile alâkalı değildir. Saraçoğlu veya 
i Namıkkemal mahallesine Kira Kanununun geti-

receği hüviyeti müstakil bir sözlü soru olarak 
getirmiştim. 

Aynı teklif ve aynı sözlü sorunun bir tak
rirde toplanmış olmasının sebebi, memlekette 

j mesken politikasiyle olan ihtilât ve temasına işa-
j ret etmek içindir. Bu sahaya vekillerce temas 

edilmedi. Fakat Namıkkemal mahallesi hakkm-
daki mütalâaların delaletiyle pekâlâ öğrenmek 
ve kaani olmak mümkündür ki o istikamette de 
hükümet, benlenizce maksut olan intibaı almış 

j bulunmaktadır. 
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Benim için maksut olan intiba şudur; sara- ; 

haten ifade edeyim : Kararnamesi henüz çıkmış ; 

hattâ tabelâsı dahi mevcut olmıyan müesseseler 
evvel emirde kendilerine rahat çalışacak bir yer 
aramaktadırlar. Elbette rahat çalışmak istemek 
bir memurun hakkıdır. Fakat, sözlü sorumda 
bol bol memleket, vatan ve devlet ihtiyacından 
bahsettim. Bakınız vâzıı kanun olduğumuz hal
de bizler burada kucak kucağa oturmaktayız. 
Daha kararnamesinin 'imzası kurumamış olan, 
daha yaptıkları iş hakkında intiba edinmediği
miz müesseselerin yer yer, sokak sokak, mahalle 
mahalle en lüks binaları en bol para ile tutmaya 
hakları olmadığına işaret etmek için bu sözlü 
sorumu vermiş bulunuyorum. (Alkışlar) 

REÎS —• Ruznameye devam ediyoruz. 

3. — jMalatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya ve kazalarında arazinin ırmaklardan 
sulanması hususunda yapılan tetkikata ve neti
cesine dair sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun şifahi cevabı (6/9) 

REÎS — Soru sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) 

Şifahi suali okutuyorum. 

. l . X . 1954 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
1. Evvelce mütaaddit verdiğim takrir üzeri

ne Malatya ve kazalarında ırmaklardan arazi
nin sulanması işi incelettirilmişti. Netice ne ol
du? 

2. A) Darende'nin Balıklı suyundan Kulun- . 
cak nahiyesinde bâzı köyler arazisinin, gerek bu I 
ırmaktan ve gerekse Zaviye mahallesinde mağa- | 
ra biçimi kayalıktan yukardan şelâle şeklinde 1 
akan Gâvur hamamı denen su yukardan açıldığı j 
takdirde Domalan ovasının sulanması imkânları i 
araştırıldı mı? ] 

B) Yukarı ve Aşağı Setrek köyleri arasına 
ve bu köyler arazisine zarar vermiyecek surette 
bir baraj yapılıp bu köylerle Balaban nahiyesi 
arazisinin sulanması; 

C) Darende'nin Mengelis köyü arazisinin 
sulanması için orada bir baraj yapılması; 

D) Darende'ye yakın Aşıdı köyündeki mü
him şelâle incelenerek Gürün'den çıkan Gökpı-
nar 'm Fatmaderviş sırtlarından geçirilerek Da
rende'nin Palanka, Yeniköy, Elbistan v. s. ara-

1954 C : 1 
zisinin sulanmasının sağlanması ve Aşıdı şelâ-
lesiyle birleştirilerek elektrik santrali yaptırıl
ması hususu ve Darende'nin Köprügözü mevki
inde kayaların önüne bir baraj yapılarak arazi
nin sulanması işleri ne olmuştur? 

3. Akçadağ kazasına yakın bu kazanın bir
çok köylerinin Sürgü çayından ve Malatya'ya 
yakın köylerinin Şahnahan suyundan sulanması; 

4. Malatya'nın Yazıhan ovasının sulanma iş
leri Abdülharap gölü ve Bulam çayından ve Şah
nahan sularından Malatya Derme suyunun tak-
viyesiyle arazinin sulanması, elektrik enerjisi
nin artırılması hususlarında ne düşünülmekte
dir, ne gibi tetkikat yapılmış, ne neticeye bağ
lanmış, programa alınmış mıdır, faaliyete ya
kında geçilecek midir? 

Sayın Nafıa Vekilinin, şifahi olarak Meclis 
kürsüsünden cevaplandırmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Eskişehir) — Malatya Mebusu Saym Nuri 
Ocakcıoğlu'nun suallerine kendi sual sıralarına 
göre arzı cevap ediyorum. 

1. Etüdleri yapılarak müspet netice veren 
su konuları; 6200 sayılı Kanun gereğince vekâ-
letlerarası komisyon tarafından tertiplenen sı
ralama esaslarına ve bütçe durumuna istinaden 
programlara alınmak suretiyle tahakkuk ettiril
mektedirler. 

2. A) Darende kazasının Ayvalı (Kulun-
cak) nahiyesine bağlı bâzı köyler arazisinin Ba
lıklı suyundan ve bu su ile şelâle şeklinde akan 
suyun birleştirilmek suretiyle Domalan ovasının 
sulanması konuları Elâzığ DSÎ. 9 ncu Bölge Mü
dürlüğünce etüd edilecektir. 

B) Yukarı ve Aşağı Setrek köyleri arasın
da baraj yapılarak bu köyler ve Balaban nahi
yesi arazisinin sulanması konusu hakkında avan 
- etüd yapılarak bir baraj yeri tesbit edilmiştir. 
Tesbit edilen bu baraj yerinin jeolojik durumu 
müsait çıktığı takdirde Balaban nahiyesi ile Set
rek köyleri arazilerinin sulanması kabil olacak
tır. 

C) Darende kazasının Mengelis köyü ara
zisinin baraj yapılmak suretiyle sulanması mev-
zuunun etüd edilmesi için Elâzığ DSÎ. 9 ncu Böl
ge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 
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D) Darende ile Elbistan kazaları arasında ı 

uzanan Darende kazasının Palanga, Yeniköy, 
Yarılca ve Akarca köylerine ait 70 - 80 bin hek
tar arazinin sulanması hususu etüd ettirilmekte
dir. 

Aşudu köyü şelâlesinden hidro - elektrik 
santrali yapılarak elektrik istihsali meselesi köy 
elektrifikasyonu programı içinde nazarı dikka
te alınacaktır. 

Danrende'nin Köprügözü mevkiine baraj ya
pılarak arazinin sulanması mevzuu ise 1000 hek
tar vüsatinde olan Darende ovasının 700 - 750 
hektarlık kısmı halen sulanmaktadır. Geri ka
lan ve dağınık vaziyette bulunan 250 - 300 hek
tar arazinin sulanması işi; elde edilecek faide 
kıyas kabul etmiyecek derecede büyük masraf 
ihtiyarını icabettireceği anlaşıldığından ele alın
ması imkân dâhilinde bulunmamıştır. 

3. Gerek Sürgü ve gerekse Şahnıhan suyu
nun sulıyacağı sahalar tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bu sebeple; Akçadağ kazasına yakın olan 
köyler ile bu kazanın Malatya'ya yakın bulu
nan köyleri arazisinin sulama şebekesi dışında 
kalan kısmının sulanmasına imkân görüleme
mektedir. 

4. Malatya'nın 60 bin hektar vüsatinde bu
lunan Yazıhan ovasının sulanması hakkında bir I 
avan - etüd yapılmıştır. Bu ön etüde göre Yazı
han ovasının sulanması için birkaç sureti hal I 
teklif edilmektedir. 

Bunlardan : 
a) Tohma deresi üzerindeki Karakaya mev

kiinde bir toplama barajı yapmak ve bir tünel
le suyu Yazıhan ovasına vermek, 

b) Kuruçay denilen yatak üzerinde keza 
bir baraj yapmak, 1 

c) Fırat üzerinde^ Keban mevkiinde bir I 
hidro - elektrik santrali yapmak ve hu santral- I 
den alınacak enerji ile ve terfi suretiyle sula
ma yapmak. j 

Birinci ve ikinci hallerde bu mevzuların tah- I 
minî keşif bedelleri (50-60) milyon lira radde- I 
sindedir. 3 ncü hal ise; doğrudan doğruya Ke
ban santralinin yapılmasına bağlıdır ki, bu mev
zu yalnız Yazıhan ovasının sulanmasiyle ilgili 
olmayıp memleketşümul bir mahiyet taşımak
tadır. 

Netice itibariyle hu iş Fırat nehri amenaj-
manı ile ilgili bir mevzu olduğundan halen ça- | 
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lışılmakta olan amenajman plânının tanzimin
den sonra sırasına göre ele alınması uygun gö
rülmüştür. 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlarım; gerek Meclisteki bütçe mü
zakereleri sırasında ve gerekse somlar üzerine, 
Nafıa Vekili lüzum gördüğüm yerlere mühendis
ler gönderdi, bundan dolayı kendisine teşekkür 
ederim. Darende'nin Zaviye mahallesindeki Gâ
vur hamamı incelettirilmem iştir. Yalnız evVel-
ce de muhtelif konuşmalarımda arz ettiğim gi
bi, bir yere sulama işi için mühendis gittiği za
man elektrik işleriyle, tabiî salâhiyetleri dâhi
linde olmadığı için, meşgul olamıyorlar. Binae
naleyh su mühendisi ile beraber elektrik mühen
disi ve aynı zamanda o arazinin kuvvei inbati-
yesini tetkik edecek bir mütehassıs bulundu
rulsa ve orada her üçü birden tetkikatta bulun
salar çok daha faydalı olacak ve meselelerimi
zin üçü birden hal olacaktır. Kendilerinden bu 
istediğim hususları ileride temin etmelerini bil
hassa istirham ediyorum. 

REÎS — Sual bitmiştir. Ruznameye devam 
ediyoruz. 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Eskişehir) — Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurunuz. 
NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; su mev
zuları, elbette ki elektrikle yakından yakma alâ
kalı mevzularımızdır ve her hangi bir amenaj-
manm yapılmasında havzai mayianm tetkikmda 
yani o havza içindeki çok maksatlı sularımızın 
tetkikmda elektrik bakımından da tetkikler ya
pılmakta ve projeler buna göre tanzim edilmek^-

tedir. 

4. — Bursa Mebusu Hulusi Köy men'in, 7 
Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçimlerine 
dair sualine Adliye Vekili Osman Şevki Çiçek-
dağ, Dahiliye Vekili Ndmik Gedik ve Başvekil 
Adanan Menderes'in şifahi cevapları (6/10) 

T. B. M. Meclisi Sayın Reisliğine 
Ankara'da intişar eden 8 Kasım 1954 tarihli 

Halkçı gazetesinde, « Demokrat Parti dünkü se
çimlerde yüz kızartıcı baskılara başvurdu » baş
lığı altında üç sütunu dolduran bir yazı intişar 
etmiştir. Umumi efkârda seçim emniyet ve hür
riyeti etrafında şüphe uyandıran bu neşriyat se-
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bebiyle aşağıdaki hususların Adliye ve Dahiliye 
vekilleri tarafından sözlü olarak aydınlatılmasını 
rica ederim. 

1. 7 Kasım 1954 günü bütün vatan sathında 
yapılan muhtar seçimlerinde kaç seçim sandığı 
kurulmuş ve bunlardan kaçında ve hangi san
dıklarda hâdise zuhur etmiştir? Bu hâdiselerden 
- eğer vâki ise - seçim emniyet ve hürriyetine doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle müessir olabile
cek mahiyette kaç vaka tesbit edilmiştir? 

2. Seçim günü gerek halktan ve gerekse se
çime iştirak eden siyasi partilerden seçim kurul
larına bir şikâyet yapılmış mıdır? Yine aynı gün 
Hükümete bu yolda bir müracaatta bulunulmuş 
mudur? 

8 . XI . 1954 
Bursa Mebusu 

D. P. Meclis Grupu Başkanı 
Hulusi Köymen 

ADALET VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ Çl-
ÇEKDAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Bursa Mebusu Hulusi Köymen arkadaşımız ta
rafından verilip Yüksek Reislikten vekâletimi
ze de tevdi buyurulan sual takririne cevabımı 
arz ediyorum : 

1. 7 . X I . 1954 Pazar günü bütün yurtta 
yapılan şehir ve kasabalardaki mahalle ihtiyar 
heyeti ile köylerdeki muhtar ve ihtiyar meclisi 
seçimlerinde kurulan seçim sandıklarının sayısı 
43 156 ya baliğ olmuştur. 

2. Bu seçim sandıklarının cüzi bir kısmı
nın bulunduğu sahalar dâhilinde bâzı vatan
daşlar arasında mahiyetleri itibariyle tamamen 
mevziî ve şahsi olmak üzere kavgalar, müessir 
fiiller, karşılıklı hakaret ve tehditler, birkaç 
yerde tasnif işine müdahale ve oy puslalarının 
yırtılması ve Seçim Kanununa muhalif olarak 
propaganda yapılması gibi miktarı altmışı aş-
mıyan münferit bâzı hâdiseler tekevvün etmiş 
ise de, arz ettiğim muazzam sandık sayısı ye
kûnuna nispetle bu miktarın ne kadar az ve 
tabiî olduğu meydandadır. 

Kaldı ki ; münferit olarak şu veya bu san
dık sahasında tekevvün eden bu vakaların fa
illerinin de seçime iştirak eden partilerden ve 
bağımsız vatandaşlardan olduğu da tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Hemen şu noktaya da işaret ve arkadaşımı 
katiyetle temin edeyim ki; bu hâdiselerin hiç-
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birisi, ne seçim emniyet ve hürriyetine ve ne 
de kapalı oy verme yerlerindeki gizliliğe ve 
sandık alanında bütün vatandaşların gözü önün
deki aleni tasnife ve onun neticelerine en ufak 
bir tesir ika etmiş değildir. Zira seçimden ev
vel hükümetçe alınmış olan tedbirlerin ve ka
nunlarımızın tatbikmda gösterilen hassasiyet 
ve itina dolayısiyle işbu münferit, şahsi ve 
mevziî vakalar da derhal zamanında bertaraf 
edilmiş ve böylece- seçim emniyet ve teminatı 
her türlü tesirden masun bulundurulmuştur. 

3. Bundan başka, seçim günü gerek va
tandaşlarımız ve gerek seçime iştirak eden si
yasi partiler tarafından seçim kurullarına ve
ya diğer mercilere yapılmış olan şikâyet ve ih
barların sayısı ise yüzü geçmemektedir. Bu 
şikâyet ve ihbarların da büyük bir kısmı der
hal ve doğrudan doğruya kanunen vazifeli ve 
salahiyetli merci tarafından yapılan tetkikat 
ve tahkikat sonunda neticelendirilmiştir. Di
ğer cüzi kısmı ise halen tetkik ve tahkik saf
hasında bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vesile ile şu ci
heti de mâruzâtıma ilâve etmek isterim : 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere suç ve suç
luluk içtimai bir hâdisedir. Yalnız cemiyetimiz
de değil, her medeni toplulukta da, alınmış 
olan tedbirlere ve kanuni müeyyidelere rağmen 
suç işlenmektedir. Bu itibarla seçim günü gün
lük içtimai hâdiselerin tekerrürü mahiyetinde 
olan, bizatihi seçim ve seçim emniyeti ile asla 
alâka ve irtibatı bulunmıyan bâzı suçların teza
hür ve tekevvününün mücerret seçim gününe te
sadüfü dolayısiyle bunları seçim emniyetini ih
lâl edici mahiyette telâkki etmenin isabetsizliği 
aşikârdır. Tarzı vukuu itibariyle tamamen şah
si, ailevi ve hukuki illet ve sebeplere dayanan bu 
mahallî ve münferit vakaların âmmenin gözü 
önünde cereyan eden bu seçimlerde bütün memle
kete şâmil bir mânada yüz kızartıcı bir baskı ola
rak gösterilmesini hak ve adalet adına şiddetle 
reddederim. 

Ve yine şu hususu katiyetle arz edeyim ki: 
seçm günü, seçim ve seçim emniyeti ile alâkalı, 
ölümle neticelenen tek vaka tesbit edilmemiştir. 
Bu demek değildir ki, o gün memlekette adam 
öldürme vakası olmamıştır. Hayır olmuştur. Fa
kat tesbit ettiğimiz birkaç öldürme vakası seçim
den tamamen ayrı diğer hukuki sebep ve âmillere 
dayanmaktadır. 
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Binaenaleyh; millî iradenin tecelli vasıtası I 

olan ve dolayısiyle demokratik rejimin esasını 
teşkil eden bu seçimler bütün vatan sathında 
kanunlarımızın sağladığı adlî murakabe ye temi
nat altında mutlak emniyet ve huzur içinde ce
reyan etmiş ve milyonlarca vatandaş milletimize 
has olan büyük bir olgunluk ve vakar ile, üstün 
bir şevk ve heyecan ile sandık başlarına koşmuş 
ve reylerini 1950 tarihinden bu yana cereyan 
eden bütün seçimlerde olduğu gibi her türlü te
sir ve müdahaleden âri olarak mutlak bir serbesti 
içinde kullanmışlardır. 

Hal ve vaziyetin bu merkezde olmasına rağ
men bu seçimin yüz kızartıcı baskılar altında ce
reyan ettiği yolundaki neşriyatın yersiz, isabet
siz ve tamamen hakikatten âri mahiyetini büyük 
Türk Milletinin ve onun hakiki iradesinin mür 
messilleri olan Büyük Meclisin takdirine arz 
ediyorum. (Soldan: Şiddetli alkışlar). 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar, Bursa Mebusu Sa
yın Hulusi Köymen'in, 7 Kasım 1954 günü ya
pılmış olan köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar mec
lisleri seçimlerine dair Hükümetten vâki şifahi 
suallerin Dahiliye Vekâletini alâkadar eden kı
sımları üzerinde arzı cevap edeceğim. 

8 Kasım tarihli Halkçı gazetesinde, evvelden 
ve maksatlı bir sekide hazırlanmış olduğu cümle
nin malûmu olmak icabeden ve kanunların mut
lak teminatı altında cereyan ettiği iyi niyetli bü
tün vatandaşlar tarafından kabul edilmiş bulu
nan seçimlerin neticeleri hususunda vatandaş
larımızın vicdanında bir takım tereddütler yarat
mak gayretinin mahsulü bulunan bu neşriyat 
hakkında, 8 Kasım günü Anadolu ajansı vasıta-
siyle bir açıklama yapmış bulunmaktayız. 

Bu seçime takaddüm eden günlerde, bütün 
memlekette yer yer üstü kapalı ve açık çeşitli 
tahriklerin yapılmış olduğu cümlenin malûmu
dur. Bu hava içinde cereyan etmiş ve çok geniş 
bir vatandaş kitlesini yakînen alâkadar etmiş 
bulunan seçimlerde, bir kısmı sadece o gün vâ
ki hâdiseler olarak vukuat bültenlerimize inti
kal etmiş ve bu 58 muhtelif vakadan mühim 
bir kısmının da seçimle alâkalı olmadığı tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu vakaların sayısında 
da geçmiş yıllardaki emsal'iyle kıyaslanlığı tak
dirde 1% 180 bir azalmanın mevcut olduğu 
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I memnuniyetle müşahede edilir. Geniş bir hürriyet 

nizamının cari olduğu, fert ve âmme huzurunu 
bozmıyacak derecelerde her türlü şahsi hak ve 
hürriyetlerin, kanunların mutlak teminatı altın
da mahfuz bulundurulduğu memleketimizde, bâ
zı maksatlıların zaman, zaman dille ve kalemle 
yaratmak istedikleri huzursuzluğun yeni bir de
lili sayılabilecek soruya mevzu neşriyatın, kadir
bilir necip milletimiz tarafından lâyık olduğu 
mukabele ile cevaplandırılmışı olduğu aşikârdır. 
Artık hatırlanması bizlere üzüntü ve yürekleri
mize ezinti veren yakın mazinin 1950 yılından 
beri millet iradesiyle iflâs etmiş, itibardan düş
müş tahrik ve tezvir metotlarının, büyük millet 
vicdanındaki tepkisi, son defa milletimizin ik
tidarına karşı 'izhar etmiş olduğu manalı ve muh
teşem itimat ve delil ve tezahürleriyle meydan
dadır. 

HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Çok muh
terem arkadaşlarım, 7 Kasım Pazar günü yapı
lan muhtar seçimleri ferdasında bir gazete, bü
yük manşetle «Demokrat Parti yüz kızartıcı 
ağır baskılar yaptı» suretinde bir neşriyata gi
rişti. 

Bu neşriyat, hakikaten çok ağır b'ir töhmet 
ve isnadı Demokrat Partiye tevcih etmiş oluyor 
ve aynı zamanda milletin yüksek seviye ve şuu
runa da açık bir hürmetsizlikte, bulunuyordu. 
Bu sebeple, milletin sahip olduğu şu kürsüde 
alâkalı vekiller tatfafmdan açıklanması mevzu
unda bir takrir verdiğim zaman, hâdiselerin hiç
bir vakit yabancısı değilim. Çünkü, seçimler, 
gün ışığında, aydınlıkta, herkesin gözü önünde 
cereyan etmişti, hakikatlar bütün vatandaşlar
ca biliniyordu, buna rağmen suali vermekte 
partimiz adına zaruret gördüm ve bilhassa şu 
Yüksek Mecliste milletin itimi iı ile vazife alan 
yüksek grupumuz adına bir açıklama yapılma
sını istemekte partimiz hesabına büyük fayda 
mütalâa ettim. 

Sayın arkadaşlarım, hükümetçe verilen iza
hat tatmin edicidir, 40 küsur bin sandıkta seçim 
yapılmıştır ve seçim günü vukua gelen hâdise
lerin sayısı, altmışı geçmemektedir ve bu vaka
nın altmışı da seçim ile ilgili değildir, bu gibi 
hâdiseler her gün sabahtan akşama ve akşamdan 
sabaha memlekette vukua gelmektedir. Memle
kette birçok vakalar olmakta ve olagelmektedir. 
Bunların siyasi bir dâvaya fırsat verecek, bir 
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bahane olarak ele alınacak hüviyet ve mahiyet I 
taşımadığı meydandadır. 

Şimdi muhtar seçiminin hakikatları herkesin 
gözü önünde dururken bunları, bir karanlığın 
içine gömerek, mum ışığında, perde arkasında 
gölgeler yaratmaktan maksat ve gaye nedir? 
Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Bunların ne
reden gelen, nereye giden i&irler olduğunu ve 
hangi suları bulandırmak istediklerini anlamak 
çok faydalı olur kanaatindeyim. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Tahrik etme, 
yalnız bir gazetenin yazısıdır. 

HULÜSÎ KÖYMEN (Devamla) — Arkadaş
lar, Halkçı gazetesinin bu yazısı ve bu isnadı 
Türk Milletinin yüksek seviye ve şuuruna teca
vüzdür, demiştim. Bunun izahı lâzımdır. Bunun 
izahını yapabilmek için müsaadenizle ve muhte
rem muhaliflerimizden de özür diliyerek yakın 
mazideki hâdiseleri konuşturmak mecburiyetin
deyim. Bu özür dilememin sebebi vardır. Bu I 
kürsüde yakın mazideki hâdiseleri konuşturmı-
yarak onları vesikalarında uyur bırakmak çok 
arzu edilir bir şeydir. Fakat sebep ve mecburi
yet hadis olursa bunların konuşulmasında zaru
ret de beliriyor. Bunu söylemek ve hâdiseleri 
konuşturmak muhaliflerimiz için üzüntülü ola
bilir ve belki hakikaten yüz kızartıcı birtakım 
günahlarının burada izahı demek olur. Soldan 
alkışlar) Fakat ne yapalım, buna mecburiyet 
hâsıl oldu, affmızı dilerim. 

Sayın arkadaşlarım: hepinizin bildiği gibi, 
1946 seçimleri bütün vatan sathında kurulmuş 
ve işlemeye başlıyan veyahut işletilen bir kiyo^ 
tin mekanizması dehşetini hissetirecek baskı ya
pılmıştı. (Çok doğru sesleri) (Sağdan gürültü
ler) Buradan söylersiniz arkadaşlar, vatandaş
lara hiç akla gelmiyen işkenceler yapılıyordu, 
buna rağmen 1946, 21 Temmuz seçim günü va
tandaşlar ibadete gider gibi sandık başlarına 
gittiler, reylerini verdiler. Akşam oldu, tasnif 
gizlice yapıldı; uzun devam eden büyük baskı 
neticesinde C. H. P. mutlak muzafferiyet bek
liyordu. Tasnif neticesi berakis oldu. Bu netice 
hiç de istedikleri gibi olmadı; C. H. P. tamamen 
münhezim olmuştu. 

Arkadaşlar, bu hezimetin karşısında Cum
huriyet Halk Partisi muzafferiyeti, sahte mu-
zafferiyeti ilân etmek zorunda kaldı. 

TURGUT GÖLE (Kars) - Ne alâkası var, ye
ter artık. I 
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HULÜSÎ KÖYMEN (Devamla) — Müsaade 

buyurun, izah edeceğim. Hâdiseleri konuştura
cağım. Seçimlerde baskının nasıl yapıldığını ve 
baskı kelimesinin siyasi edebiyatımızda hangi ta
rihte yer aldığını belirtmek lâzımdır. Bağırma
ya hakkınız yoktur. 

RAUF ONURSAL (izmir) - Hakları var, 
mazilerinden utanıyorlar. 

RElS — Devam edin Hulusi Bey. 
Sağdan bir ses — istizah açın da konuşalım. 
HULUSİ KÖYMEN (Devamla) — Telâşınız 

neden arkadaşlar? Ben peşinen söyledim. (Sağ
dan: Gürültüler) 

RElS — Hatibin sözünü kesmeyin. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) - Secimse, siz 

kazandınız, daha ne istiyorsunuz? (Sağdan: Gü
rültüler) * 

REÎS — Böyle devam ederseniz hakkınızda 
nizamname hükümlerini tatbik etmeye mecbur 
olacağım. 

Hulusi Bey devam ediniz. (Soldan: Devam 
devam sesleri) 

HULÜSÎ KÖYMEN (Devamla) — Arkadaş
lar, 1946 seçimlerinde elde edilen bu beklenme
dik netice karşısında Cumhuriyet Halk Partisi 
zaferini ilân etmekten gayrı bir tedbire baş vu
ramaz ve hakikati olduğu gibi kabul edemezdi. 
Çünkü arkadaşlar dövülen vatandaşların yara
ları henüz sarılmamıştı. (Soldan: Bravo sesleri) 
Çünkü arkadaşlar, girişilen (Sağdan: Gürültü
ler) 

REÎS — Hulusi Bey devam edin. 
HULÜSÎ KÖYMEN (Devamla) — Geceleyin 

jandarmanın takibinden kaçarken (bahçeler ara
sında göğsüne dal! saplanarak ölen ve dalda asılı 
bulunan vatandaşın cesedi daha musalladan kal
dırılmamıştı. (Sağdan gürültüler) 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Onu yapan
lar bugün aranızdadır. 

REÎS — Devam edin, Hulusi Bey. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — 1946 seçim

lerinden bahsetmeyin. 
HULÜSÎ KÖYMEN (Devamla) — Söyliye-

ceğim. Hâdiseleri konuşturuyorum. îşte Cumhu
riyet Halk Partisi bu vaziyette milletin en aziz 
bildiği hakkından kefaret vererek kendi canla
rını kurtarmak mecburiyetinde kaldı. 

Söyliyeceğim ve bütün valilere - yalnız hatı
rımda kaldığına göre dört vali müstesna olarak 
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seçimi Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığını 
yekavaz olarak ilân etmek emri verildi. Ve se
çim Cumhuriyet Halk Partisinin zaferi ile ne
ticelendiği ilân edildi. (Sağdan: Gürültüler, 
soldan: Devam sesleri) 

Saym arkadaşlarım, (Sağdan: Gürültüler) bir 
zaman sonra Büyük Millet Meclisinin açılış tö
reni yapıldı. Tarih gibi söyliyeceğim, çünkü ya
kın tarihtir. (Sağdan: Gürültüler) Arkadaşlar, 
bir müddet sonra Büyük Millet Meclisi, açıldı. 
Büyük Millet Meclisinin açılışı günü şu binanın 
etrafını dolduran binlerce halk ve onların ara
sına katılan silâhlı emniyet kuvvetlerinin bu açı- i 
lışı kutlamak için toplandığı sanılıyordu. Fakat 
o gün Cumhuriyet Halk Partisinin zaferinin 
iflâsını bu muhteşem alayla ilân etmek mümkün 
oldu ve toplanan s bu halk, bu merasimi canü 
gönülden sonuna kadar tamamladı. Bütün bun
lar şunu gösteriyordu: Türk milleti, seçim hak
kını, siyasi hak ve hürriyetini vatan mefhumu 
içinde eriterek her ikisini tek mefhum haline 
getirmiş ve ikinci bir millî mücadele ruhu ile 
bu mefhum etrafında ayaklanmıştı. Bu hakikat 
karşısında artık seçim emniyeti, doğrudan doğ
ruya milletin teminatı altına girmişti. Hiçbir 
şahıs ve hiçbir parti memlekette seçim emniye
tini ihlâl edecek en ufak bir teşebbüsü aklından 
geçiremz, geçirecek olursa kendi kendini inkâr 
etmiş, intihara karar vermiş sayılır. (Sağdan: 
Kırşehir sesleri) 

REİS — Müdahale etmeyin efendim. 
Hulusi Bey dört dakikanız kaldı. 
HULUSİ KÖYMEN (Devamla) — Sayın ar

kadaşlarım, bu sebeple diyorum ki; gerek Cum
huriyet Halk Partisinin ve gerekse onun matbu
atının seçimlerde baskı yapıldığı ve baskının yüz 
kızartıcı olduğu yolundaki iddiası, doğrudan 
doğruya Türk Milletinin bu yüksek seviye ve 
şuuruna bir hakarettir, bu hakareti Yüksek hu
zurunuzda kendilerine reddediyorum. (Soldan: 
Şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlarım, bu memlekette gerek muhale
fet için, gerek iktidar için çok geniş müspet hiz
met sahaları vardır. Bu sahalar dururken mü
cerret her iki parti arasındaki münasebeti bir 
düşmanlık mihveri etrafında yürütmekte devam 
etmek... (Sağdan: 'Onu sizin gibiler yapar ses
leri, gürültüler) muhalefetin şiarı olmamalıdır. 
(Sağdan: Gürültüler) { 

. 1 9 5 4 C ••: 1 
I SIRRI ATALAY (Kars) — Senelerce sen de 

Halk Partisinde çalıştın, parti reisliği yaptın, 
şimdi böyle konuşman ayıptır. 

! REİS — Sırrı Bey, hatibin sözünü kesme
yin, rica ederim. 

HULÛSt KÖYMEN (Devamla) — Bu yol, 
memlekete hizmet yolunun tersine bir istika
mettir. (Soldan: Gürültüler) 

ABDULLAH KÖROĞLU (Malatya) — Bu 
hareketin nifaktır. 

HULUSİ KÖYMEN (Devamla) — Yerinden 
söylemek kolaydır. Buraya geldiğin zaman ko
nuşursun. 

Sayın arkadaşlarım, biz, Türk milleti için 
iyi niyetle çalışanları daima Tanrı 'mn yardımı
na mazhar olduğuna inanıyoruz. (Soldan: Bra
vo sesleri, alkışlar) Bu böyle olmuştur, bundan 
sonra da böyle devam edecektir. Sağ olunuz. 
(Soldan: Alkışlar) 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL 
BAŞKANI İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Hangi mevzu hakkında? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Cumhuriyet 

Halk Partisine bâzı tarizler yapıldı, müdafaa 
edeceğim. 

REİS — Buyurun. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlarım, son yapılan muhtar seçimleri üzerin
de Büyük Millet Meclisi huzurunda bir müzakere 
tertibedildiğini görüyoruz. (Soldan tertip de
ğil sesleri) yapılan neşriyat münasebetiyle grup 
başkanının bu münakaşayı doğrudan doğruya 
Cumhuriyet Halk Partisi ile tahrik etmesi devam 
edecek müzakere için tabii bir sebep olmuştur. 

Şimdi ana iktidar partisinin muhterem grup 
başkanının bir noktaya dikkatini celbetmek is
terim. 

8 Kasım günü bir hususi gazete, hususi mü
essese olmuş bir gazte seçimler hakkında neşriyat 
yapmış. İş ne münasebetle Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir muhakemesi şekline sokuldu, an
lamak mümkün değildir? (Gürültüler) 

Asıl mühim olan. başka bir nokta var; 8 Ka
sım günü neşriyatından dolayı Halkçı gazetesi 
malkemeye verilmiştir. Verilmiş mi, verilmemiş 
mi? Bir taraftan mahkemeye sevk olunan bir 
müessesenin ayrıca Büyük Millet Meclisinde 
muhakeme edilmesi nasıl bir harekettir? 

Arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz rejimin 

— 72 — 



t : 4 15.11 
çok esef verici bir tezahürü olarak adaletin is
tiklâli mevzuunda mütemadi gösterilen riayet
sizlik, dikkatsizlik Meclise de intikal etmemelidir. 
Bu, yanlış bir şeydir arkadaşlar, buna müsaade 
etmeyiniz arkadaşlar. 

Mahkemede muhakemesi görülmekte olan 
her hangi bir hâdisenin Büyük Millet Meclisinde 
ayrıca bahis konusu edilmesi suretiyle hâkimler 
üzerinde tesir yapmaktan ihtiraz edilmesi lâ
zımdır. Bunu vekillere, grup başkanına tavsiye 
etmenizi istirham ederim. 

Şimdi arkadaşlarım, memleketin iç politika
sında umumi ahenk arzu edilmiyecek kadar ger
gindir. Bunu artırmakta fayda yoktur. Çok şü
kür, çok kuvvetli, çok itibarlı olan memleketimizi 
demokratik yolda da itibar kazanacak bir istika
mette yetiştirmeye, geliştirmeye çalışmalıyız. 

Şimdi bütün söyliyeceklerimi, böyle bir yapı
cı zihniyetle sizin takdirinize arz etmek isterim. 
Esas mevzua geliyorum. 

Yedi 'Kasım günü yapılan seçimler üzerin
deki münakaşa nerede toplanıyor?. Seçim emni
yeti mevzuu üzerinde toplanıyor. 

Seçim emniyeti üç kısımda mütalâa olunur : 
Seçimden evvelki, seçim esnasındaki hâdise

ler ve seçimden sonraki vakalar... 
Seçimden evvelki hâdiseler, şüphe yoktur ki, 

memlekette huzuru ve seçim emniyetini ciddî 
bir şüphe içinde, bunaltıcı bir hava içinde bıra
kacak şekilde cereyan etmiştir.. (Soldan: Nerede 
sesleri, gürültüler, misal ver sesleri) 

însaf buyurun arkadaşlar, Kırşehir vilâyeti 
arzu etmediğiniz bir tarzda rey kullandığından 
dolayı lâğvedilmiş değil midir?. Anadolu'da ve 
bilhassa böyle uzun zamanlardan beri vilâyet 
merkezi olarak yaşamış olan bir kasabada, o vilâ
yetin lağvından dolayı uğranılan elem, zarar, 
ve mânevi ıstırap sonsuz olmuştur. (Soldan«onun 
bununla alâkası yoktur» sesleri) (Sağdan: Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi bakınız netice ne olmuştur! Kırşehir 
vilâyeti merkezinde, Kırşehir 'kasabasında zan
nediyorum, 74 veya 76 muhtarlık vardı. Kırşehir'
in siyasi hüviyetini biliyorsunuz; bunların çoğu 
muhaliftiler. Bu seçim neticesinde Kırşehir'de 
iki muhtarlık bağımsız olarak kalmış 72 veya 74 
muhtarlığın hepsini Demokrat Parti kazanmış
tır. insaf edin arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

Bu neticeyi, Kırşehir'de bulunan vatandaşla
rın içinde bulundukları ruh haletinin, korkunun 
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ve ıstırabının tesirinden başka bir suretle mânâ-
landırmaya imkân var mıdır?. Bu bir. 

Ondan sonra arkadaşlarım; size, bu memle
ketin bugün iç politika bakımından en büyük 
meselesini arz etmek isterim. Bugün siyasi haya
tımızda itimat havası ve yeni bir istikamete git
mek ümidi birdenbire yarlıyabilir. İki şey ya
pınız; biri, Kırşehir'i tekrar vilâyet yapınız. 
(Gülüşmeler, nasıl olur sesleri) 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Lütfediniz ar
kadaşlarım. Bir kasaba halkına reyinden doıayl 
ceza tertibedilmesi ortaçağda yapılan işlerden
dir. Bunu Demokrat Partiye lâyık görmeyiniz. 
Bunu Cumhuriyet Hükümetine lâyık görmeyi
niz. Kırşehir'in çektiği ıstırapta, bütün memle
ket müşterektir. 'Kırşehir vilâyetinin bugünkü 
seçiminde, gelecek seçimde; seçime girerken emni
yetli bir havanın hâsıl olması için, korku hava
sının mutlaka bertaraf olması lâzımdır. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Paşam, 
bu memleket Öyle şeyleri dinlemez. 

RElS — Hüseyin Bey lütfen müdahale etme
yiniz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bütün 
Türkiye'yi tazyik altına aldınız, millet sizi din
lemedi. Dinleseydi sizi iktidarda bırakacaktı. 

REİS — Hüseyin Bey lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, ikinci meseleye geçiyorum. Bugün bu 
memleketin müşterek olan başlıca dertlerinden 
birisi de adlî istiklâl meselesidir. 

Arkadaşlar; mahkeme istiklâlini, hâkim temi
natını lütfen behemehal ve süratle tamir ve ıs
lah ediniz. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Daha nasıl 
istiklâl olsun? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Bunsuz seçim
de emniyet olmaz, bunsuz vatandaş hayatında 
huzur olmaz, bunsuz hiçbir siyasi konuşma ol
maz. 7 Kasımda muhtar seçimlerine girerken 
bütün seçmenler başlıca bu iki tazyik altında 
bulunmuşlardır. Bakınız Kırşehir'de neticeyi 
söyledim. Muhterem Hulusi Köymen Kırşehir'
de eskiden çokluk D. P. aleyhindeydi, .şimdi 76 
da 74 ünü kazandık, diye uzun boylu iftihar 
edebilir ama, hakikat ve ana sebepler acıdır; dü
şünülürse kendileri de muztarip olacaklardır. 
İkincisi; adalet teminatı meselesini süratle hallet-
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mek lâzımdır. Halbuki takip olunan siyaset bu
nun tamamen aksinedir. Nitekim mahkemeye şi
kâyet edilmiş bir mevzu için bugün burada ayrı
ca müzakerede bulunuyoruz. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Bu, gensoru 
değildir. 

REÎS — Karışmayınız. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Adalet mev

zuunda giderilmesi çok temenni ve arzu edilen 
ihtiyaçlar bulunduğu halde seçime girdik. 

Seçim günü hâdiseler ve vakalar olmuştur. 
Bunları gazeteler yazdılar, Halkçı gazetesi de 
yazdı. Şimdi Halkçı gazetesi C. H. P. il başkan
larının muhtelif yerlerde hikâye ettikleri birçok 
hâdiseleri yazıyor. Şimdi arkadaşlar bu hâdise
ler tetkik edilir, mahiyetlerine göre tefsir edi
lir ve bunlar usulü dairesinde, kanun dairesin
de takip olunur. Nihayet her cemiyette olan va
kalardır. Bunların yüz kızartıcı olanları da, ol-
mıyanları da kanun dairesinde hal olunur ve 
seçim üzerinde vatandaşın şuurunda devamlı bir 
tesir yapmaz. Onun için hâdisenin mahiyetine 
bakmak lâzımdır. Benim, bu hâdiseler içinde 
ehemmiyetli gördüğüm nokta şudur; İstanbul'
da rey puslalarmın içine konacak, gazetelerin 
yazdığına göre, şikâyet mevzuu olan yüze ya
kın mühürlü zarflar, mahallî Demokrat Parti 
başkanının evinde, zannederim Firuzağa'da, ya
kalanmış. 

Şimdi arkadaşlar; bu hâdise mühim bir hâ
disedir. Vekiller eğer C. <H. Partisine taarruz 
dâvası yerine bunu ele almış olsalardı mesele 
yoktu. Biz bunu beklerdik. İktidar partisi hu 
mevzu üzerinde ehemmiyetle dursaydı münaka
şanın yarısı kapanırdı. Mühürlü zarfı kim mü
hürlüyor ve sandık başkanına kim veriyor? Zarf 
sayılıyor, sandık başında verilecektir. 1964 se
çimlerinde bu mühürlü zarfların fena kullanıl
dığına dair çok rivayetler işitilmiştir. Birçok 
yerlerde keyfiyet, tevatür şudur : Mühürlü zarf
lar daha evvel seçmenlere dağıtılıyor. (Soldan: 
Gürültüler.) Bu tevatür efendim, söyleniyor. 
Şimdi bunlar sandığa atılırken sandıkta alınmış 
olan mühürlü zarf iade ediliyor. Ama elde vesika 
yok. Bunu bir şikâyet mevzuu yapmaya kanu
nen imkân yoktu ve olamazdı. Bu kadar ağır 
tertipler her zaman, arzu edildiği zaman tesbit 
edilen hususlardan değildir. Yalnız bu vahim 
hareketin bir misalinin İstanbul'da bileğinden 
tutulmuştur. Demek ki, böyle bir usul seçimde 
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kullanılmıştır, kullanılmaktadır. (Soldan: Gürül
tüler.) Şimdi hükümete, grup başkanına, «hâdi
seler arasında böyle bir vakıa vahimdir, çok 
ehemmiyetlidir.» deseydim, hükümet de, «mut
laka takibedeceğiz ve önliyeceğiz.» deseydi o za
man müşkülâtın yarısı, hattâ hepsi ortadan kal
kardı ama, bu gibi hâdiselere ehemmiyeti yok
tur demek, böyle vakaları teşvik etmek demek
tir. Bu, yanlıştır. 

Şimdi arkadaşlar, size seçimden sonraki va
kaları söyliyeyim; bu da seçime girerken hava
nın ağırlığı kadar ehemmiyetli bir şeydir : Her 
yerde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde kazan
mış olan muhtarlar ve idare heyetleri, meclisle-

1 ri istifaya icbar edilmektedir. (Soldan: «öyle 
bir şey yok sesleri», «misal ver» sesleri.) İstifa
ya icbar edilmektedir. Bu • hareket yanlıştır. 
Merzifon'da hükümet, linyit kömürü dağıtıyor, 
muhtarları çağırıyor, köyünün veya şahısları
nın kömür alabilmeleri için Cumhuriyet Halk 
Partisinden istifa etmeleri lâzım olduğunu soy
uyorlar. (Soldan : «Hâdiseleri size yanlış akset
tiriyorlar» sesleri). 

Şimdi arkadaşlar; Büyük Meclisin, memle
kette adalet mevzuunu her türlü sarsıntıdan ma
sun tutmayı hedef bilen Büyük Meclisin böyle 
vakaları üzerine almaması lâzımdır. Bir tek sa
lim hareket hattı vardır : Bunlar doğru ise Hü
kümet takibedecek, tasvip etmiyoruz deyip suç
luların cesaretini kıracaktır; aksi olarak teşvik 
edici bir cephe alması doğru olmaz. 

Şimdi arkadaşlar Merzifon'da böyle olmuş
tur, Bilecik'te böyle olmuştur, Bigadiç'te böyle 
olmuştur. Çağırılıyor ve istifaya icbar ediliyor. 

Size bir köylü mektubu okuyayım d'iyor ki,: 
(Bizim etrafımızda 28 köy var. 24 ünde de Halk 
Partisi bağımsız olarak kazandı. Bunları hep 
demokrat olarak gösterdiler. (Soldan: «Bu ne 
demek paşam, öyle şey olur mu? Hâlâ seni oya
lıyorlar» sesleri) Alelusul partiden istifa etsek 
mi, yoksa olduğu gibi duralım mı? Cevabınızı 
temenni ederim.) (Soldan: Gülüşmeler, gürül
tüler, alkışlar) 

Köylü böyle yazıyor. (Soldan: Gülüşmeler) 
Dinleyin, size başka bir mektup yerini, bir çı
kıntıyı okuyayım: «Seçime girerken partimiz 
namına girmedim, bağımsız olarak girdim. Böy
lece malûmunuz olsun. Yalnız ben değil, o ci-
vardakiler de bağımsız olarak girdiler.» (Soldan: 
Gürültüler, gülüşmeler) 
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BAUF ONURSAL (tzmir) — Sen mektup ! 

almışsın biz oralardan geldik. 
ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Hava bu. İn

safla düşünün kendi kendinize kaldığınız zaman. 
Zorla kazanmak. Bir kısım politikacılarda bu 
fikir var: «Bunları, yani muhaliflerin hepsini I 
bertaraf etmeli, kuvvetle muhalefeti ezmeli ve 
partiyi kazandırmalı» diyorlar. (Soldan: «O se
nin zamanında id'i, şimdi böyle zorbalık yok» 
sesleri) Evvelden bunu yaptık diyorlar, sonunda 
böyle yaptık, muvaffak oluyoruz. Ama bunu i 
arzu etmiyenler buna bir çare ararlar. 

Vaziyet hulasaten şudur arkadaşlar : 
Ankara'da polis mektebi cidarında bir san

dık, memur evleri ailelerinin bulunduğu yer. 
1954 seçiminde bu sandığa 400 seçmen iştirak j 
etmiştir. Ve dört yüzü de reylerini Halk Parti- ! 
sine vermişlerdir. Olabilir. Bu sefer muhtar se- | 
çiminde bu sandığa 4 kişi iştirak etmiştir. İkisi , 
Halk Partisine, ikisi de Demokrat Partiye ver
miştir. Hulusi Köymen Bey bu parlak seçim 
emniyetinden dolayı iftihar etsin! 

Şimdi arkadaşlar, 1946 seçimlerine geliyo- \ 
rum. Ne olmuştur 1946 da? (Soldan, gürültü- ! 
leı«, gülüşmeler) I 

Şimdi arkadaşlar; 1946 bizim tek dereceli s 
seçime girdiğimiz ilk tecrübedir. Tasavvur edi- • 
niz 1946 yılında bir hücreye girip rey vermek 
usulünü bu memlekette bilen yoktu. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Siz bilmiyor
dunuz, millet biliyordu. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — O tarihte se
çim kanunlarının en iptidaisi cari idi. | 

Şimdi bir mülâhaza söyliyeyim : Seçim Ka- i 
nunu eksik olur, fazla olur, iptidai olur, müte- i 
kâmil olur. Fakat zamanla tekâmül eder. Aslo- | 
lan seçimin dürüstlükle yapılmasıdır. Bizim mü- | 
nakaşa etmek istediğimiz budur. Şimdi ne di- ' 
yor Hulusi Köymen Bey? Falan yerde dala asıl
mış, sonra seçim sandıkları delinmiş, çalınmış, 
şöyle olmuş, böyle olmuş.. (Gülüşmeler) Bunla
rın hepsi, ne yapılmış ise hepsi, suç olarak ya
pılmıştır ve takibolunmuştur arkadaşlar. (Sol
dan gülüşmeler) Hulusi Köymen Bey gibi, mev
cut olan seçimin fena şartlarını Meclis kürsü
sünde kimse müdafaa etmemiştir. (Soldan gü
lüşmeler, gürültüler). j 

Müsaade buyurun, tekrar ediyorum, ne ya
pılmış ise suç olarak yapılmıştır. Muhterem ar-
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kadaşlarım, seçim mevzuunda ve insanların se
çilmesinde geçen Mecliste olduğu gibi, bu mec
liste olduğu gibi, gelecek Meclislerde de daima 
şikâyet ve itiraz edilenler olacaktır. Bu, umu
mi seçim sisteminin doğruluğunu zedelemez ve
yahut bir dereceye kadar zedeler. 

Şimdi dikkat ettim, 8 nci Meclis olarak ne 
meydana çıkmış ise hepsi takip olunmuştur. (Sol
dan gürültüler, «Kaç kişi mesul oldu» sesleri) 
1946 seçimi için, seçime itirazen söylenebilecek 
olanlar ne olursa olsun seçilenlerden büyük bir 
çoğunluk doğru olarak seçilmiş ve meşru ola
rak vazife görmüştür. (Saldan :«Asla, asla» ses
leri, şiddetli gürültüler) Evet, evet. (Soldan 
«Vilâyetlerde reyler çalındı, bizzat sizin emri
nizle yapıldı» sesleri) 

Başbakan son söylediği nutkunda, İsmet 
İnönü başta olmak üzere yüz elli kişiye yakın 
insanlar seçilmemiştir, diyor. (Soldan : «öyle de
ğil mi?» sesleri) 

öyle değil arkadaşlar. 
Ben bizzat o zaman Demokrat Parti Başka

nı olan Cumhurbaşkanına sordum, siz bu Mec
liste çoğunluğun meşru olarak C. H. P. nde bu
lunduğuna kaani misiniz, değil misiniz? (Sol
dan gürültüler). Bana şu cevabı verdi : «Biz 
kâfi aday bile gösterememiştik, erken yapıl
mıştı. Elbette çoğunluk sizdedir.» (Soldan: Gü
rültüler) . 

Şimdi dinleyin. Benim bu vaziyeti müdafaa 
ederken söylemem lâzımgelen ve şahsımı ilgi
lendiren bir mevzu vardır. Ben seçil dim mi? 
(Soldan: «Seçilmedin» sesleri, gürültüler). 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin çoğun
luğu o zaman beni vazifeye seçti. Şimdiye ka
dar, sekiz seneden beri yapılan tertip ve ifti
ralar, gösterilen bütün gayretlere rağmen be
nim seçilişim aleyhinde söylenenlerin hiçbirisi 
itibar kazanmamıştır. VIII nci Büyük Millet 
Meclisinin hukuki vaziyeti, itibarı ve meşrui
yeti üzerinde söylenen sözler kamilen çürümüş
tür. (Soldan: Gürültüler). (Sağdan: Alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, bunları niçin söylüyoruz, 
münakaşanın mevzuu nedir. Sekiz Kasım gü
nü bir hususi gazete muhtar seçimleri hakkın
da konuşmuş, bunu vesile ittihaz ederek bu 
müzakereyi açıyoruz. Nereye gidecektir, onu 
söyler misiniz bana? 1946 da tek dereceli seçi
mi getirdik, o kanunun eksikleri vardı. Tat
bikatından birçok şikâyetler oldu. Biz bunu 
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tekâmül ettirdik. 1950 de tekâmül etmiş bir 
Seçim Kanununu vücuda getirerek vatandaş
lara arz ettik. Bu kanunu Demokrat Part i ikti
darı tatbik etti. Şimdi dinleyiniz. O günden 
beri 1950 de bizim seçimde tatbik ettiğimiz ka
nun, o günden beri durmuş mudur, ilerlemiş 
midir, gerilemiş midir? (Soldan ilerlemiştir ses
leri). İnsaf ediniz, o kanun tanınmaz bir ha
le gelmiştir, gerilemiştir, seçim emniyeti bal-
talanmıştır. (Soldan yalan, yalan sesleri). Ba
kınız, Trakya'da bu sefer vatandaşlar bilmiyor 
kanunu; elindeki listeyi beğenmiyor, D. P. lis
tesinde bir kişi bırakıyor, diğerlerini siliyor, 
sandığa atıyor. Kanun bu silmeyi tanımıyor. 
Hepsi silinmiş, bir kişi kalmış, fakat yine D. 
P. nin listesi kabul edilmiş oluyor. İnsaf edi
niz, Seçim Kanunu bu hale gelmiştir. Silebi
lir vatandaş ama bu muteber değildir. Bunun 
neresinde ciddiyet vardır? (Soldan: Kanunlar 
için böyle konuşulmaz sesleri). 

Bir de, bu seferki seçim işinde de teeyyüt 
etti, nasıl mühürlü zarflar meselesi ilk defa ola
rak bileğinden yakalandı ise bir de başka bir 
şey yakalandı. Kapalı zarf sandığa atılırken 
hangi partiye verildiğini sandık başında otu
ranlar biliyorlar ve isterlerse not edebiliyorlar. 
Evet, sandığa rey atılırken karşıda oturan bu
nu biliyor. Nasıl biliyor, anlatayım : Kâğıtlar 
çok farklıdır, başka başka haeımdadır. D. P. 
nin kâğıtları büyük haeımdadır, zorla zarfa gi
riyor ve içeri atılırken görülen müşkülât ada
mın hangi partiye rey verdiğini gösteriyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —Allahtan kork! Yalan o kadar kolay de
ğil, kork Allahtan, Allah seni vuracaktır. Al
lahtan kork! 

İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Sükûnet, sü
kûnet, lütfedin dinleyin, 

Şimdi arkadaşlar... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Allahtan kork yahu. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bunda ka

nuna aykırı bir şey yoktur. Kimse bundan do
layı suıçlu görülemez. Çünkü, herkes kendi par
tisinin rey pusulasını serbest olarak zarfa koy
mak salâhiyetindedir. Binaenaleyh göze çarpan 
hâdise, kanun eksiğidir. Demek ki, kanunda ta
mamlanacak bir yer vardır. Bakınız nasıl1? 

Bâzı memleketlerde, tecrübesi ilerlemiş olan 
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memleketlerde, okuyup yazması kâfi olan mem
leketlerde rey pusulaları tek kâğıttır. 

REİS — Paşam mevzuun dışına çıkmayı aız. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bağımsızlar, 

parti adayları hep bir kâğıda yazılır. Bu kâğıt
lar hükümet tarafından basılır ve vatandaş giz
li hücrede o isimlerden istediğini siler ve geri
de kalanlarla kâğıdı sandığa atar. 

REİS — Size sadece Halk Partisine vâki ta
rizlere cevap vermek için söz verildi. Yeni bir 
seçim kanunu müzakeresi içerisinde değiliz. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Lütfederseniz 
konuşurum. 

REİS — Mevzuun dışına çıktığınız takdirde 
sözünüzü keseceğim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, biz belki bütün adayları bir kâğıt üze
rine yazıp atamayız ama bu rey pusulalarının 
hepsi bir hacımda, bir ölçüde hükümet tarafın
dan, adaleti temsil edenler tarafından hazırla-
tılabilir. Bu suretle bir gizlilik şüphesi de orta
dan kalkmış olur. Bunları bir ıstıtrad olarak 
söylüyorum. 

Şimdi arkadaşlar; sükûnetle düşününüz. 
Türkiye gibi hakikaten itibarlı ve kuvvetli bir 
memleketin iç politikasında huzursuz bir vazi
yet görülmesi zararlıdır, yanlıştır. Memleketin 
kuvvetini beyhude yere lüzumsuz çekişmelere 
feda ediyoruz, israf ediyoruz. Yeri yoktur, lü
zumu yoktur, sebep de yoktur. 

Sonra emin olunuz arkadaşlar, her türlü 
münakaşa olabilir ama demokratik rejimin ce
reyanı içinde bütün vatandaşları huzur içinde 
yürütebilecek olan bir iç siyaset dışarıda da 
bize çok kuvvet verir, çok itibar verir. Buna 
ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Bu memleket, bin 
seneden beri tehlikeler ortasında bulunan bir 
şanü şerefle dolu ada halinde yaşamaktadır. 
Her zaman büyük hâdiseler karşısında buluna
caktır. En büyük kuvvet içerideki huzurdan ge
lir. Aynı tezi şiddet taraftarı olan hükümet er
kânı da söylüyor. Zorla susturarak seçildikten 
sonra, zorla istifa ettirilerek bir sükûnet temin 
etmenin faydası yoktur, bunda kuvvet yoktur, 
bilâkis bize büyük zararı vardır. Bunların için
den çıkabiliriz. 

Söze başlarken de size rica ettiğim gibi, bir
çok düzeltilecek mevzular vardır, ele alınacak 
şikâyetler vardır ama, iki meseleyi başlarken sü
ratle hallediniz. Birisi, Kırşehir vilâyetini tek-
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rar iade ediniz. (Soldan: Gülüşmeler) Bu bir. 
ikincisi; hâkim teminatını bir an evvel tamam
layınız. Bir defa vatanda huzur içinde yaşamak 
için istinadedi'lecek en kuvvetli hukuki mesnet 
adlî teminattır. 

Sözüm bu kadardır, karar sizlere aittir. (Sağ
dan: Alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Soldan: Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

Çok sevgili arkadaşlarım, ismet inönü, vic
danlarınızın huzurunda kâh melekâne, peygam-
betfane bir üslûp ile, kâh profesyonel bir caninin 
soğukkanlılığı ile.. (Soldan: Bravo sesleri) Bir 
saat, bir buçuk saat... (Sağdan: Bu sözünü sana 
iade ederiz, sesleri) 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Sözünü geri 
al, cani sensin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, sözünü 
kes. (Gürültüler) 

RElS — Sırrı Bey, karşılıklı konuşmayınız. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Muhterem arkadaşlar, müsaade bu
yurun da konuşayım; şimdiden bu kadar şid
det gösterecek olursanız ilerde söyliyeceğim söz
lere hiç tahammül edemiyeceğiniz anlaşılıyor. 
(Soldan: Şiddetli alkışlar) Arkadaşlarım, bana 
gelince, ben de bütün itidalimi toplıyarak, mü
him bir vatan meselesinin halli için soğukkan
lılıkla meseleleri teşrih ederek sözlerime devam 
edeceğim. Evvelâ boylu boyunca, gerek haykı-
rarak, gerek endam göstererek ibrazı mehabet 
eden arkadaşlarıma söyliyeyim ki, bu hareket
lerin bu kürsüden konuşan naçiz şahıs üzerinde 
hiçbir tesiri yoktur. (Soldan: Bravo sesleri, al
kışlar) Ben söyliyeceklerimi söyliyeceğim. Bun
ları söylerken vatani bir vazife yapmakta oldu
ğumu, tamamiyle müdrik bulunmaktayım. Ta
mamen idrak ve şuur sahibiyim. (Soldan: Bravo 
sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, 1946 seçimlerinin... 
(Sağdan: Yine mi oraya, başka sermaye kalmadı 
mı? sesleri, gürültüler) 1946 seçimlerinin üzerin
den... (Sağdan: Gürültüler, sağ ve sol sıralarda
kiler arasında münakaşalar) Tahammül gösterin 
konuşayım, çok faydalı olur sizin için de. 

Muhterem arkadaşlarım, paşanın arzusu 1946 
seçimlerinin üzerinden bir sünger geçirmektir. 
Paşa burada yeni tertiplerle, gelip yeni mesnet
lere dayanarak yeni tezvirler, yapabilmek ve 
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I millî jurnalcılığa bir kere daha bütün şiddetiyle 

devam edebilmek için... (Sağdan: Bağrışmalar, 
şiddetli gürültüler) Yakasını 1946 seçimlerinin 
demir pençesinden kurtarmak istiyor. (Sağdan: 
gürültüler) (Soldan: Şiddetli alkışlar) Hakikat-
ları tağyir etmek, tarihi değiştirmek istiyor. Fa
kat 1946 seçimleri ömrünün sonuna kadar ken
disini takibedecektir. O tarihî hâdiseleri değiştir
mek inönü'nün değil, hiç kimsenin kudreti dâ
hilinde değildir. (Soldan: Alkışlar) 

Muhterem mebuslar, Başbakanın nasıl ko
nuşması lâzımgeleceğini kendisine öğretmek ar
zusuna kapılan arkadaşlar burada bulunmalı
dır. Bunun kolayı var. Kendileri kürsüye ge
lirler, konuşurlar, biz de nasıl konuşmak lâ-
zımgeldiği hakkında mutena örnekler elde etmiş 
oluruz. (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, ismet inönü konu
şurken gülmek mi, ağlamak mı, sevinmek mi, 
kızmak mı lâzımgeldiğini insan hakikaten ko
layca kestiremiyor, hayretler içinde kalıyor. 

Sözlerine kızmak lâzımdır: Çünkü hepinizin 
pek iyi bildiğiniz 1946 seçimleri hakkında, göz 
göre göre bu kadar açıkça yalan söylüyor ve 
bu insanı heyecandan heyecana sevkediyor. 
Nasıl olur da, bu derece yüksek mesuliyetler 
deruhde etmiş olan bir insan, karşısmdakile-
rin gözlerinin içine bakarak yalan söyliyebi-
lir, bu yolda böylesine bir suimisal verebilir? 
Bunu hakikaten beşer vicdanı kabul edemiyor 
ve insan, havsalalara sığmıyan bu vaziyet kar-

, şısmda kızıp isyan ediyor. Fakat ö te yandan 
inönü'nün bu konuşmalarında çok sevinilecek 
bir taraf da var : ismet inönü'nün burada hür
riyetten, seçim emniyetinden zari zari bahset
mesi, demokratik rejimin muhafazasının bu 
memleket itibarı için lüzumlu olduğunu ifade 
etmesi, sadece ve sadece ilâhî adaletin bir te
cellisinden ibarettir. (Soldan: Alkışlar). O Al-
laha bakınız ki, ömrü boyunca inkâr ettiği 
prensipleri müdafaa etmek, ömrü boyunca 
ayaklar altında çiğnediği vatandaş reylerinin 
müdafi ve hâmiliğini yapmak için, onu bugün 
bu kürsüye zorlanarak gelmek mecburiyeti al-

I tında bırakıyor, ilâhî adaletin şu büyük tecel
lisine bakınız, arkadaşlar! Allaha çok şükür, 
bu memleket bu hâdiseyi gördü. Allaha çok şü
kür, Türk Milletinin kahhar sillesi dünkü müs
tebiti bugünün hürriyet kahramanı haline kalb-

I ett'i. (Soldan: Alkışlar). 
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tek dereceli seçimmiş, işlerin nasıl cereyan ede
ceğini bilmiyorlarmış, bu sebeple bâzı hâdise
ler olmuş, inönü böyle konuşuyor ve bütün bu 
işlenmiş olan suçların üzerinden geçerek 1946 
seçimlerinin meşru olduğunu söylemek istiyor. 
Celâl Bayar'la yaptığı bir konuşmada bundan 
bahsettiğini söylüyor. Mahiyeti meçhul olan, 
hakikaten yapılıp yapılmadığı meşkûk bulu
nan bir muhaverenin delaletiyle meşruiyeti is
pata kalkışıyor. 

Celâl Bayar'a sormuş, demiş ki: çoğunluğu 
aldığınıza kani misiniz? O zaman zannederim, 
mebus adedi 400 dü, biz 60 almışız, çoğunluğu 
elde edebilmek için faraza 250 almak lâzımdır. 
Hakikatta 250 seçildik mi seçilmedik mi diye, 
belki Celâl Bayar o anda tereddüdetmiştir. Fa
kat mutlaka ve mutlaka, 60 m 3 - 4 misli fazla 
seçilmiş olduğumuz malûmdur. 

Sandıkların nasıl kırıldığı, reylerin nasıl ça
lındığı, istanbul seçimlerinde bir tek mebus ka
zanmadıkları halde nasıl pazarlık ettiklerini is
met Paşa bilmiyor mu? istanbul valisinin ve ora
daki bâzı memurların temerrüdü sayesinde niha
yet ine ine «benim beş tane namzedim var, birisi 
merhum Karabekir, diğeri merhum Recep Peker, 
ötekileri Toydemir vesaire, sandıklardan reyleri 
bu şekilde çıkaracaksın, gerisini, allah belâsını 
versin bırakınız demokratlara» dediğini ve bu beş 
kişiyi böylece pazarlıkla seçtirdiğini, ismet Paşa 
acaba? hatırlamıyor mu? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Yalan söylü
yorsun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bilirsin yaptıklarının hepsini (Sağdan bir 
ses: vali içinizde). 

Kan kusturdun dört sene bize. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Yalan söylü

yorsun. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; ya 1946 dan evveli? Bugün bu
rada melekâne bir eda ile, seçimden ve reyden, 
bu memlekette demokrasinin tesisi lüzumundan, 
bu sayede itibar kazanılacağından bahseden bu 
zat 1946 dan evvel tek bir köyde hakiki mânar-
siyle bir tek reyin kullanılmasına imkân verdi mi? 
Milletvekilleri malûm. Ticaret odasından, Etibba 
odasından tutunuzda Kızılay Cemiyetine, Çocuk 
Esirgeme Kurumuna, mahalle ve köy muhtarlıkla-
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rina kadar hiçbir seçimde Halk Partisi namzetle
rine ittifakla rey verilmemiş olduğu vâki mıdır? 
1943 senesindeki Hükümet beyannamesini oku
yunuz. • " 

Rahmetli Saraçoğlu diyor ki : Bizim kurdu
ğumuz rejimin, yani tek parti rejiminin, bütün 
dünyanın medeni insanlarına ve cemiyetlerine 
örnek olacağında şüphe yoktur. Kendisi elbette 
ki, 1943 senesindeki bu hükümet programını 
gözden geçirmiştir. Bu 1943 tarihinden, daha 
sonra 1946 dan bu yana, demokrasi icaplarının 
tatbika konulması, demokratik zihniyetin yer
leşmesi ve demokratik havanın memlekete hâ
kim olması bakımından, mesafeler kat 'etmiş bu
lunuyoruz. Kendisine sönüyorum: Acaba ne is
tiyor? Bugün 1945, 1946 da mıyız, arkadaşlar? 
Bir defa memleketin o günkü halini, bir de bu
gün nereye geldiğini düşünün! 1946 Türkiyesi 
ile 1954 Türkiye'si arasında asır farkı değil çağ 
farkı vardır. (Bravo sesleri, alkışlar) Medeni
yet farkiyle, telâkki farkiyle, biri bu derece 
başka bir çağdan, diğeri yepyeni bir çağdan 
örnekler teşkil eden, birbirine hiç benzemiyen 
iki ayrı Türkiye karşısındayız. Fakat ismet Pa
şa bugünü beğenmiyor. Çünkü o süt besüt de
mokrattır. Çünkü o bu memlekette saçlarını de
mokratik prensiplerin tatbiki uğrunda ağart-
mıştır. Çünkü o, 1946 seçimlerini tek dereceli 
yapmıştır, çünkü o, 1950 seçimlerini sırf Allah 
rızası için malûm şekilde neticelendirmiştir. Hal
buki, 1946 dan evvelki devri malûmdur. 1946 se
çimlerinin ise bütün memleket sathında nasıl 
bir siyasi şekavet halinde cereyan ettiğini bü
tün dünya bilmektedir. Asıl esef ettiğim nokta 
şudur : O zaman, vali, kaymakam, nahiye müdü
rü, Halk Partisi teşkilâtının üste gelen insanla
rı, jandarma, polis, yüz binlerce kişilik ordu, ka
nunları ve vatandaş hak ve hürriyetlerini müda
faa etmek gibi, mukaddes bir vazifeyle vazifeli 
olan bütün bu insanlar, Türk milletinin hayret 
nazarları önünde, kanunun nasıl çiğnendiğinin 
en iyi örneklerini vermişler, bütün vatan sathın
da yüz binlerce kişilik bir çete, bir şekavet or
dusu halinde 1946 seçimlerini böylece imal et
mişlerdi. Sonra da, işte bugün bir kere daha ol
duğu, bütün bunların müsebbibi olan zat kalkı
yor ve ben seçildim, diyor, 1946 seçimleri meş
rudur iddiasında bulunuyor, aksine vesika geti
rin diye bağırıyor! 1946 seçimleri meşrudur, ak
sini iddia için vesika getirin diyor. 
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gücümüzün yettiği bu kadardı; 37 vilâyette se
çimlerin nasıl perişan, nasıl felâketli bir şekil
de yapılmış olduğunu tesbit ederek, binden faz
la vesika ile bu kürsüye geldik. Bu zat 37 vilâ
yetin seçim mazbatalarının 24 saat içinde, bir-
gün içinde, bir celsede tetkikini emretti ve biz 
sabahleyin saat onda... 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Yalan söylü
yorsun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Adaletin eli yakandadır. Bunlar yanma 
kalmıyacaktır. (Sağdan: Gürültüler). 

Anlatacağım şimdi. Anlatacağım. Dinle! 
Gözüme bak Paşa gözüme. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Feridun Fikri 

baksın gözüne... Baktık gözüne, ne var? (Sağ
dan: Gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Senin kâzip şöhretinden korkacak, çeki
necek adam da yoktur. (Soldan : Alkışlar) O 
zaman, bin küsur vesika getirdik, arkadaşlar. 
Bunlar Meclis zabıtlarında yazılı; tetkik encü
meni dosyalarında mahfuzdur. Bu bin küsur 
vesikanın hiçbirisi, bir teki dahi, nazarı dikka-
ta alınmadı. Neden'böyle oldu? Çünkü, her şey
den evvel, minareyi çalan kılıfını hazırlamış
tır. Sonra, şurası da var ki, 1946 seçimleri, za
manından bir, birbuçuk sene evveline alınmış
tır. Baktı ve gördü ki Demokrat Parti kuv
vetleniyor, eğer bir buçuk sene beklerse sağdan 
soldan tesirlerle örfi idarenin de kalkması lâ
zım gelecek ve işler o zaman kötü olacaktır. İş
te bu yüzden, el çabukluğu ile seçimleri bir bu
çuk sene evvel yaptırmıştır. 

Tek dereceli seçim kanununa gelince, bu
nu da, vallahi ve billahi, rızayı Bari için çıkart
mamıştır. (Gülüşmeler) Ağzı lâf yapan ve mün
tehibi sani sıfatını haiz birtakım kimselerin ken
disinin aleyhinde olduğunu sanıyor ve bunların 
reylerine, yeni başlıyan çağ içinde kolay kolay hâ
kim olabilmek imkânı bulunmıyacağım farze-
diyordu. Halbuki, büyük kitleyi, ta tarihin bağ
rından gelen ve içlerine sinmiş bulunan korkunun 
tesiri altında sevku idare edebilmek, jandarma
nın süngüsü ile onlara istenildiği gibi rey kul
landırmak mümkün olacaktır, diye düşünüyor
du. İşte bu hesap ve tertip iledir ki 1946 da 
müntehibi sanilik usulünün kendileri için tehli
keli olacağını kabul ederek, tek dereceli seçime 
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I gitmişlerdir. Daha evvel, tek dereceli seçimi bu 

memlekette kimse bilmiyormuş! Kitaplarda da 
| mı yoktu? Bu, Amerikayı keşfetmek kabilin

den mi bir şeydir? 
Meselenin başka bir safhası daha vardır : 

1946 seçimlerine takaddüm eden zamanlarda 
idi. Seçim Kanunu üzerinde konuşuluyordu. 
Bu Mecliste o zaman muhalefet olarak üç kişi 
idik. Kürsüye geldik ve dedik ki : Siz seçimler 
hakkında Adliyeye dâva etmek imkânını vermi
yorsunuz, kanuna seçimlerin gizli reyle yapı
lacağını, tasnifin açık olacağını teyit edecek 
hükümler koymuyorsunuz, böyle seçim olmaz. 
Bu kürsüye o zamanın, kulakları çınlasın, zan
nediyorum Dahiliye Vekili Hilmi Uran geldi ve 
alaylı bir lisanla « her arzu ettikleri yerlerde 
kapalı kabine nasıl yaptırmalı? Adalete* mah
kemeye müracaat ettirmek ise usulden değildir. 
Bizim anladığımız seçim böyle olur » diye ce
vap verdi. Biz, o zaman bu kürsüden şöyle söy
ledik : « sizin bu seçimlerde kafanıza koyduğu
nuz muayyen maksatlar mevcut olmasa bu söz
leri söylemezsiniz. Siz iki, üç veya dört ay 
sonra yapılacak seçimleri, kendiniz için her teh
likeyi bertaraf etmek maksadı ile, istediğiniz 
şekilde yapmak gayesini takibediyorsunuz. Bu
nun içindir ki bu derece mâkul, bu derece açık, 
bu derece durust tekliflerimizi ceffelkalem red
dediyorsunuz ve alay mevzuu yapıyorsunuz. 
Kafanızda bir şeyler olmasa, böyle hareket et
mezdiniz. 

Muhterem arkadalar, 1946 da seçim hakkını 
aramak, seçim suçunu takibettirmek maksadiyle 
bir tek vatandaşın mahkemeye müracaat edebil
mesi imkânı mevcut değildi. Seçimleri böyle yap
tılar. Bu, bilinmez bir şey değildir. Bilinmeyen 
bir şey dahi olsaydı, hiç olmazsa bizden öğrenme
leri lâzım gelirdi. Bu mevzuda bir defa değil, bin 
defa söyledik. İşte o seçimleri yapan zat, şimdi 
kalkmış, hâkim teminatından bahsediyor!. O se
çimlerde kimseyi hâkimin yanma uğratmadın, a 
Paşam, kimseye hâkime gitmek imkânını verme
din. 1946 seçimleri, böylece, misli görülmemiş bir 
şekavet tertibi içinde yapıldı. O tertibin ba*şmda 
da Paşa hazretleri vardı! Tarih tağyir edilemez! 
Büyük Millet Meclisinin Tutanakları İnceleme 
Komisyonunda âza alanlar o zaman millî irade
ye karşı işledikleri cinayetin cezasını, bu dün
yada olmasa, ahrette mutlaka çekeceklerdir. Pa
şa da başta. (Soldan: Alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlar; şimdi mevzuuma geli

yorum. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Şimdiye ka

dar mevzuda değil miydiniz1?. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-

la) — İşimiz uzun, o kadar kolay değil. Oturdu
ğunuz yerden terennüm kolaydır. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Asıl kürsü
den terennüm kolay, bizim yerimizden terennüm 
kolay ve hattâ mümkün değil... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ha şöyle, ayağa kalk, boyunu boşunu gö
relim. 

Muhterem arkadaşlar... 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Biz, o zaman 

yaptılar, şimdi yapılmasın diye uğraşıyoruz. 
AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 

Aferin itiraf ediyor. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — A benim canım efendim, o günkü mücade
leler olmasaydı, burada ayağa kalkıp Başvekile 
karşı bağırabilir miydiniz acaba?. (Soldan : Bra
vo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi günün mev
zuuna geliyorum : Eğer, sureti zahirede bize, 
Demokrat Partiye tevcih edilmiş olan hücumun 
aynı zamanda memleket menfaatlarına ve millî 
haysiyetimizi rencide eder tarafları olmasaydı, 
Muhterem Grup Reisi Hulusi Köymen'in verdi
ği takrir üzerine huzurunuzu tasdi etmezdim. 
Halkçı gazetesinde çıkan yazı ne olursa olsun, 
şayet Halk Partisi Meclisi adı altındaki heyet, 
bu yazıyı, mâna ve lâfız itibariyle kabul edip bir 
tertip eseri olarak memleket huzuruna çıkma 
teşebbüsüne geçmemiş olsaydı, yine şayet koltu
ğunun altında dolu veya boş çantasiyle İsmet 
İnönü bu kürsüye gelip millî vicdanların ve be
şer vicdanının tahammül takatini aşıran bir şe
kilde konuşmamış bulunsa idi, yine kürsüye ge
lip huzurunuzu işgal etmezdim. Fakat burada ve 
başka sahalarda yapılan bu tertipler karşısında, 
memleket idaresinde mesuliyet almış bir insanın 
seyirci kalmak imkânı tasavvur edilemezdi. Onun 
için huzurunuzdayım. 

Demokrat Partiye yapılan hücumların nasıl, 
aynı zamanda memleket menfaatlarini ve millî 
haysiyeti rencide etmekte olduğunu iki cümle ile 
arz edeyim : 

Onların ifadesine göre, bu memlekette istib-
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dat vardır, bu memlekette seçim emniyeti mev
cut değildir, bu memlekette bir ton linyit pahası
na partilerden istifa edilir. Nihayet bu memle
kette Hükümet, istibdat hâkim olduğu için, hat
tâ dışarılara jurnal etmek suretiyle bir müdaha
leye yol açmak acaba mümkün müdür, değil mi
dir tarzında birtakım kavak yelleri başlarında 
esmektedir; bu sevdanın peşindedirler. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Böyle bir 
şey yok, jurnalcilik isnadını iade ederim, onu 
içinizde arayın. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ben ineceğim, bu kürsü bana baki değil
dir, gelip konuşursun. 

Demin 1946 seçimlerinden bahsettik. B'iz bi
liriz ki bir insan bir suç işlerse, başkalarının 
işlediği suçları yad ve tezkir etmek suretiyle o 
suçtan teberri etmez. Biz, işlenmiş bir suçtan 
teberri maksadiyle değil, sadece politika gibi, 
Devlet idaresi gibi, Büyük Millet Meclisinde mil
letvekili olmak gibi, muhalefeti temsil etmek gi
bi en yüksek sahada cereyan eden faaliyetlerde 
vicdana ve insafa riayet etmeden söz söylemenin 
fecaatini tebarüz ettirmek maksadiyle 1946 se
çimlerinden bahsettik. Seçim emniyetinden bah
setmek, herkese düşer, fakat Halk Partisine ve 
İsmet Pahaya düşmez. Fakat, onun niyeti, sinsi 
bir ruh haleti ile bu kürsüye gelmek, bütün ca
nını dişine takarak, gözlerimizin içine baka ba
ka 1946 seçimleri suçundan teberri etmek, böy
lece yeni tertip ve tezvirlerine hamle kazanmak
tır. Biz, buna imkân vermiyeceğiz. (Bravo ses
leri) Bu memlekette sekiz senelik mücadelenin 
getirdiği bir hürriyet vardır. Bunun heder edil
mesine imkân vermiyeceğiz arkadaşlar. (Bravo 
sesleri) Bütün Türk Milletinin arzusunun böy
le olduğunu biliyoruz. Sağdan soldan yıprata
rak, bir havari edası ile bu memlekette demok
rasiyi kuralım, ve memleketin itibarını yükselte
lim, diyerek bir kepeneğin altında gizlenip mef-
sedet ika etmenin mümkün olmadığını, bu ha
yalde bulunanların hüsrana uğrıyacağını hâdise
ler gösterecektir. (Soldan: Alkışlar) Bugüne 
kadar istihsal edilmiş olan neticeler üzerinde 
fevkalâde hassas ve kıskancız. 

Bu memlekette bir iktisadi kalkınma vardır. 
Fakat Halk Partisi onu söylemez. Söylediği, ha
yat pahalılığıdır. İktisadi hayat deyince Halk 
Partisinin veya İsmet Paşanın aklına, belki baş
ka şeyleri olmadığı için, sadece endeksler gelir. 
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İktisadi hayatın binbir tecellisi, binbir cereyan 
sahası onlarca meçhuldür, 'işlerine gelmez. Fa
lan maddenin darlığı varsa benim neme lâzım! 
O maddeden değil, yalnız darlıktan bahsederim. 
Falan maddenin fiyatında yükseklik varsa, be
nim neme lâzım? Yalnız yükseklikten bahsederim. 
öte taraftan, 600 fabrika kuruldu. 20 bin kilo
metre yol yaptık. Yedi tane muazzam liman in
şa halindedir. Dünya kadar silo yükselmiştir. 
Ticaret filosunu iki misline çıkarmışız. Bütün 
köylere su gitmiştir.. Dört sene sonra bütün 
memleket elektriğe gark olacak ve bunun nimet
lerinden istifade edecektir. Bütün bunlardan 
hiçbir şey lâzım gelmez. Onun söyliyeceği tek 
söz vardır, o da «vatandaş bunalmaktadır» sö
züdür. Hakikaten inanarak mı söylüyorsun paşa, 
inanarak mı? 

Muhterem arkadaşlar, sene 1943. ölülerin 
kefen bulamadığı, bir metre bezin beş liraya sa
tıldığı, bir kilo buğdayın yüz kuruşu aştığı ta
rih! Şükrü Saraçoğlu, hükümet beyannamesinde 
şöyle diyor: Zengin paralı adamın sıkıntı ile alâ
kası yoktur. Esnaf kazancını amele yevmiyele
rini yeni şartlara intibak ettirmiştir. 

Halk Partili genç arkadaşlarım, bu sözleri 
ezberlesinler. 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Malatya) — Eskiler 
ezberlesinler, siz ezberleyin. (Sağdan gürültü
ler.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la \' — Bakınız, dinleyin. Çok şayanı dikkattir. 

Ondan sonra devam ediyor; (... çiftçi mi sı
kıntıdadır? O maddeleri satandır, binaenaleyh 
kazanan odur. O halde memur mu? O da değil.) 
Memurlar için ne diyor biliyor musunuz? (Me-
murla'r arasında diyor, sıkıntı çeken bir zümre 
varsa, bunlar muayyen miktardan meselâ 150 
liradan aşağı maaş alanlardır. Bu sözler, 1943 
senesinin bunaltıcı vaziyetinde bulunan bu mem
lekette söyleniyor ve deniyor ki, sıkıntı çeken 
sadece ve» sadece 150 liradan aşağı maaş alan 
memurlardır, diğerleri kazançlarını bu sıkıntılı 
vaziyete intibak ettirmişlerdir. Burada müdafaa 
edilen tezi görüyor musunuz? Fiyatların yüksek 
olmasına bakmayınız, kazançlar da ona göre art
mış ve intibak hâsıl olmuştur şeklinde bir müda
faa ileri sürülüyor. Acaba şimdi ben bu kürsüde 
böyle bir intibaktan bahsetsem, bana neler söy
lerler? 
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Muhterem arkadaşlar, yine o hükümet prog

ramında, 1943 te sıkıntı çeken tek zümre olarak 
gösterdikleri küçük memurlar hakkında, Halk 
Partisinin tedbirleri nedir, biliyor musunuz? 
Bunların maaşını artıramam, diyor. Çünkü; ha
zinenin takati yoktur. Zabıtları açsınlar ve ib
retle okusunlar; bugün iktisadi vaziyette bu-
nalmmakta olduğundan bahsedenler bu mem
leketi nasıl bunalttılar ona bir baksınlar. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Siz de işti
rak etmiştiniz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) -— Evet, fakat ben kefareti zünubumu öde
dim, ya siz? (Soldan: Alkışlar). 

Maaşları yükseltemem, dedikten sonra, eğer 
yükseltirsem bir fasit daireye düşerim, diye de 
ilâve ediyor. Bir zamanlar revaçta olan bu fa
sit daire metamı belki kavrıyamazsmız, onu si
ze ben anlatayım. Bunun mânası şudur : Me
murun maaşını artırdık mı, bu, fiyatları da 
yükseltiyor, bu sebeple bir müddet sonra, tıpkı 
bir fasit daire içindeymiş gibi, aynı noktaya 
geliniyor. Yani artırılan maaşlar, iştira kuv
veti bakımından o mebdee dönmüş oluyor. 
Müdafaanın esas fikri budur. Çiftçi, esnaf, 
amele kazancını intibak ettirmiş, zenginler 
için mesele yok. Bütün sıkıntıyı bir avuç kü
çük memurun çektiği söyleniyor. Bunların 
maaşını yükseltme lâfı da fasit daireye gelince, 
kafada bir şey yok, ne yapsın? Bir çare bul
mak da lâzım. Şimdilik, diyor, bir başlangıç 
olmak üzere, maaşı 150 liradan aşağı olan me
murlara yılda bir çift ayakkabı ve eşlerine de 
bir giyimlik kumaş vermeye çalışacağız. (Gü
lüşmeler). Hükümet tedbirlerine bakınız, bey
ler. Kan gövdeyi götürür, denecek derecede 
iktisadi şartların bunaltıcı bir manzara arz 
ettiği ve bütün sıkıntının küçük memurlar ta
rafından çekilmekte olduğu sarahaten belirtil
diği bir zamanda, hükümet programında bir 
çift ayakkabı ile eşlerine bir giyimlik kumaş 
vermenin bir tedbir olduğunu söylüyor. (Sol
dan: Gülüşmeler, çiftlik ağalığı, sesleri). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sen rey verme
din mi? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet, bu programa ben de o zaman rey 
verdim. Veremez olaydım. Fakat muhterem 
arkadaşlar; salâh istiğfarla başlar. Biz suçu
muz varsa bunun kefaretini kat kat ödemiş 
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insanlarız. İsmet Paşanın hayatında ise salâ
hın başlamamış olduğu, bu kürsüye gelip, 1946 
seçimlerinin meşru olarak yapılmış olduğunu 
iddia etmesiyle sabittir. Salâh, bu anda ondan 
bahs etmemesinde idi. Ya efendice susarak, ya
hut da o günün icabı böyle idi, böyle yaptım, 
diyecekti. 

Muhterem arkadaşlar, Skajerak deniz mu
harebesini bilirsiniz. Birinci Cihan Harbinin 
tarihi ve neticeleri üzerinde müessir olan o mu
harebede, ingiliz donanmasına Amiral Jellicoe 
kumanda ediyordu. O muharebede ingiliz do
nanması Almanlardan iki misli zayiata uğradı. 
Fakat, maksadın istihsali bakımından kazancı 
büyük oldu. Çünkü Alman donanmasının bir 
daha huruç yapmasını imkânsız bir hale getirdi. 
Fakat, zafer mi, mağlubiyet mi belli değildi. Bu 
amirale, ölünceye kadar, bu harb hakkında bir 
söz söyletmediler. Amiral, sâkit Jellicoe adı ile 
ömrünü tamamladı. 

Tarihî hâdiselerin akışında şu veya bu ya
pılmış olabilir. Alâkalı şahsa düşen, efendice 
sükûttan ibarettir. Her halde böyle bir şahıs, 
bir müddeiumumi veya bir heyeti ithamiye eda-
siyle bu kürsüye gelmez. Bu, efendiliğin icaba-
tma aykırıdır. Bu vaziyette bir şahıs, sükût 
eder, yerinde oturur. 

Eğer ismet Paşa devlet reisliği mevkiine ka
dar gelmiş, ağır mesuliyetler deruhde etmiş in
sanların vekâriyle hareket etmesini bilmiş ol
saydı, o zaman, bugünkü demokrasiyi yerleştir
mek, memleketin itibarını yükseltmek hususun
daki sözlerinin kıymeti altın olurdu. Fakat siz
lerin emniyetinizi zedelemek, yıpratmak ve siz
leri bu yolda kandırmak için konuştuğu cümle
ce malûm olduğu için, vicdanlarınızda şiddetli 
aksülâmel yapıyor, yahut da sözleri gülüşmelerle 
karşılanıyor. Bu vaziyette mukadder olan bu
dur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, son muhtar 
seçimlerinden bahsederken Halkçı gazetesi sevi
niyor, aman ne güzel, iştirak nispeti yüzde yedi 
diyor. Bunu nereden öğrenmiş, bilmiyorum. 
Paşaya gelince, «Kişiyi nasıl bilirsiniz, kendim 
gibi» fehvasınca, zarflardan, şundan bundan, 
güya birtakım dalaverelerden bahsediyor. 

Muhterem arkadaşlar, ben Demokrat Parti
nin Başkanı ve Hükümetin Reisiyim. Allah şu 
kürsüde, şu anda canımı alsın, eğer seçimin ya
pıldığı 7 Kasım günü öğle vaktine kadar muh-

İ954 ö : İ 
tar seçimleri kelimesini telâffuz etti isem! Duy
muş insanlar varsa, karşıma çıksın ve söylesin
ler! (Soldan: Alkışlar) Biz seçim dalaveresi ya
pacak adam mıyız? Biz o yangında yanmış, he
nüz yanık berelerini bağrında taşıyan insanla
rız, arkadaşlar! (Alkışlar) 

Söylenen sözlere bakınız: Demokrat Partinin 
zarfı eline geçmiş, bilmem ne yapmış, vatandaşa 
vermiş, yani zarf içine puslayı koymuş, bunu va
tandaşa vermiş, vatandaş da reyini böyle atmış! 
Bunlar, ne biçim lâf, arkadaşlar? Bizim böyle 
işlerle alâkamız yok, meşgul olacak vaktimiz ve 
ihtiyacımız yoktur. Bunlar, kendi zamanlarında 
olurdu. Bir zarf, bir sandık değil elli sandık/yüz 
sandık üzerinde konuşsun. Türk Milleti şimdi bu
rada konuştuklarımızı dinliyor. Türk Milleti, 
sandığa reylerini atarken, hiçbir baskıya mâruz 
kalmadıklarını çok iyi biliyor. Ama iftira edenin 
4aima bir hayali, bir hesabı vardır. O, baskıya 
mâruz kalınmadığını bilir. Ama bu şekil
de konuşurken, hayalinde elde etmeyi ta
sarladığı ihtimale göre hareket eder. Fa
kat idaredeki değişiklik, Demokrat Parti 
adının anılmaya başladığı zaman ile ondan ev
velki devir arasındaki fark o derece büyüktür ve 
o kadar geniş tesirler icra etmiştir ki bütün va
tandaşlar, bu hayal ve hesabın tahakkuk etmemesi 
hususunda kuvvetli bir şuura sahip bulunmakta
dırlar, hadiseleri çok yakından takdir edebilecek 
hale gelmişlerdir. Yoksa, senelerden beri estirilen 
muazzam tezvir fırtınası, bu memlekette çok 
tahribat yapabilirdi. Yazılanları, söylenenleri 
bir düşününüz! Bu memleketi, vatanı toptan 
sattığımızdan başlıyarak akla hayale gelmedik 
tezvirlerin sahnesi haline getirdiler! Bunun te
sirleri ne oldu? Hiç. 

Paşa diyor ki : Emniyet bozuldu. Neden? 
Kırşehir kaza oldu. Yine neden bozulmuş ? Hâ
kim teminatı kalkmış! Demek ki, ondan evvel 
iyiymiş. Dikkat ediyor musunuz? O halde daha 
evvelki haykırmalar, vatan, din, iman, elden 
gitti feryatları ne idi? Bir düşününüz : Onlar, 
bu feryatlara daha iktidara geldiğimizin ertesi 
günü 'başladılar. Bizim Af Kanununu çıkardığı
mız, matbuat suçlarını hiçbir cezaya tâbi tut
mamak gibi en liberal memleketlerden çok da
ha ileri giden hükümleri tedvin ettiğimiz za
man, bu memlekette asayişin, mânevi huzurun, 
hürriyetin teminat altında bulunduğu hususun
da bir tek kelime söylediler mi? Arkadaşlar, SQ-
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rttyonim size. Devamlı tezvir, mekanizmasının iş
leyişinde, şimdi sıra Kırşehir'dedir. 1954 seçim
lerinde Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 
Petrol Kanunu cankurtarandı, bütün bir se
çim kampanyası bunlarla geçmişti. Şimdi de 
gelsin Kırşehir kanunu, gelsin hâkimlerin te • 
minatı kanunu! Henüz hâkimlerin teminatı var
dır denildiği devirlerde neler yapıldı? Bütün 
bunlardan teker teker mi bahsedelim? Yapı
lanların hepsi bundan mı ibaret? Haydi kabul 
edelim, Kırşehir Kanununu yaptık. Vatandaş, 
bundan mı korktu? Vatandaş bu kadar korkak 
mı? Arslanköy hâdiselerinde, Senirkent hâdise
lerinde, vatandaşları hayvan boğazlar gibi sü
ründürdünüz, İzmir'de üzerimize yaylım ateşi 
açtırdınız; İzmir'de haykırdınız ve bağırdınız. 
İstiklâl Mahkemesi Kanununu yürürlükte tut
tunuz, sonra da yedi vilâyette örfi idare hâ
kimken seçimleri yaptınız, yine kazandık. Ne
den? Çünkü„ iman bütünlüğü var. Biz, senin bir 
muhtarın gibi, bir ton linyite iman satan insan
lardan parti kurmuş değiliz. (Soldan : Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, onların aralarında, 
genç Halk Partili arkadaşlar var, bunlar 
idlâl ve iğfal edilmiş olabilirler. (Sağdan: Edil
medik sesleri.) Diyorlar ki, biz o zaman yoktuk. 
E, pekâlâ! Biz o zaman yoktuk; bizim kabahatle
rimiz değil, başkaları yaptı diyorlar. Bunda 
mürtefik miyiz? O zaman yoktunuz o zaman 
bunların yapıldığını kabul ediyor musunuz, et
miyor musunuz? (Sağdan: Ediyoruz sesleri) 

BAKİ ÖKDEM (Aydın) — Hasan, ayağa 
kalk cevap ver. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, miras ya toptan reddolunur ve
ya toptan kabul olunur. Mevcudatını kabul, ve-
caibini ret olmaz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizinki de dâhil, 
hepsini kabul ediyoruz. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Zatı 
âliniz olabilir. Zatı âliniz çok hakikatperver bir 
zatsınız. Oradan görüyorum, hamiyeti vataniye-
nizden yerinizde duramıyorsunuz. Hattâ hami
yeti vataniyesi o derece ileridir ki, günün birinde 
gazetesinde yazıyor; Adnan Menderes, diyor, 
Millî Mücadelede Kordonboyunda Yunan zâbit-
leriyle, generalüeriyle kol kola geziyordu. (Sol
dan: Demirci Efe ile beraberdi sesleri) 
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| SIRRI ATALAY (Kars) — Niçin dâva aç

madın? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Bakın şirretliğin derecesine. Bakınız ken
disini bu kürsüye çağırıyorum. Yazdıkları doğ
ru mudur, söylesin! 

Sonra, niçin dâva açmadın diyorlar? Dâva 
I açmadım, çünkü uğraşmaya dahi değmez. «Uğ

raşmaya her fert ile değmez bu dünyayı ahes» 
Kimin ile uğraşacağım? Senin gibileri çok; bir 
iki değil ki.. (Soldan : Şiddetli alkışlar). 

TURGUT GÖLE (Kars) — Ben de gelip 
söyliyeceğim. Sen de işiteceksin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bakın eski Çubuk kaymakamına, ayağa 
kalkmış. Adam döven Çubuk kaymakamını gö
rünüz. İbret alın arkadaşlar. Bakın, kahramana-
ne edasına bakın! (Sağdan : Gürültüler.) Çu
buk'ta adam döven kaymakam sen değilmi idin? 

Muhterem arkadaşlar, ben şimdi soruyorum, 
gazetesinde yazdığın gibi Millî Mücadelede Kor
donboyunda Yunan zabitleriyle gezdiğimde İsrar 
ediyor mu etmiyor mu? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz verin cevap 
I vereceğim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-
I bul) — Gel! 

REİS — Sırrı bey, size söz vermiyorum, eğer 
ısrar ediyorsanız reye koyarım. (Soldan: Reye 
reye sesleri.) 

Sırrı Atalay Başbakanın konuşmasiyle kendi
sine taarruz ettiğini ileri sürerek söz istemekte
dir. Fakat Başkanlık, bu mevzuda kendisine 
söz verilmemesi şeklinde takdir hakkını kullan
maktadır: Söz istemekte ısrar ettiği için reyinize 
müracaat ediyorum: Söz verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu
yurun. 

I SIRRI ATALAY (Kars) — Arkadaşlarım, 
Menderes; âdeti veçhile bu kürsüye geldi, bü
yük sermayesi olan 1946 seçimleri... (Gürültü
ler.) Müsaade buyurun. (Cevap ver sesleri.) 

I REİS — Vazifemi yapmıya müdahale etme-
I yin. 
I Sırrı Bey, sadece size söylediği nokta üzerin

de konuşacaksınız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Tarih 9 

Ekim 1952, İnönü'ye Balıkesir'de malûm hâ
dise yapılmıştır. Ben o tarihte İzmir'deydim. 

I Hâdisenin vukubulduğu 8 Ekimin ertesi günü 
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ö Ekimde (Soldan: Senesini de söyle sesleri). 
Kaç defa söyliyeceğim, 9 Ekim 1952, İzmir'de
yim. İnönü'ye karşı yapılan hareketin ağır 
havasını vicdanında hisseden ben, en az Ad
nan Menderes kadar vatanperver bir hisle.duy
duğum bu ıstıraplı sahnelerden dolayı Kars 
gazetesinde Adnan Menderes'e hitabediyorum: 
Şu anda 8 Ekime takaddüm eden günlerde iz
mir'e gelen inönü'yü bir vatandaş olarak Kor-
donboyu'nda gördüm. 8 Ekimde Balıkesir'de... 
(Sadede gel, Balıkesir mevzuu başka, sesleri, 
gürültüler). Senin de diyorum, Adnan Men
deres, yıllar önce Kordonboyu'nda Yunan zâ-
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bitleriyle gezdiğini söylüyorlar. Hâdiseleri... 
(Soldan: yuh sesleri, şiddetli gürültüler, na
mussuz, alçak adam sesleri, tuh sana, sesleri). 

(Bu arada sol taraftan kürsüye doğru iler
lemeler oldu ve Sırrı Atalay, Balıkesir Mebu
su Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Ağrı Mebusu Ni
met Sümer taraflarından kucaklanarak kürsü
den aşağı indirildi.) 

(Şiddetli gürültüler). 

REÎS — On dakika sonra 
re celseyi tatil ediyorum. 

toplanılmak üze-

Kapanma saati : 17,30 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 17,50 

REÎS — Reisvekili Esat Budakoğlu 
KÂTİPLER: Ömer lılart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

REÎS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyo
rum. 

Bir evvelki celsede Kürsüde söz söyliyen hati
bin fiilen sözünü kesmek suretiyle Riyaset Ma
kamının vazifesine müdahale eden Ahmet Koca
bıyıkoğlu ve Nimet Sümer 'e Riyaset Divanı birer 
ihtar cezası vermiştir. 

Söz Başvekilindir. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki 
oturumda cereyan etmiş olan hâdiseyi şayanı 
teessüf ve teessür bir vaka olarak kaydetmekle 
iktifa ediyorum. Olmasa daha çok iyi olurdu. 
Fakat bazan olacağın önüne geçmek mümkün 
olamıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yüz kızartıcı baskı
lar yapmıştır, diye Demokrat Partinin şahsiyeti 
mâneviyesine, yüz kızartıcı suçlar irtikâp etmiş 
olmak damgasının vurulmasını önlemek için, De
mokrat Partinin şeref ve haysiyetini, hepinizin 
şeref ve haysiyetini korumak için bu müzakereyi 
tertiplemiş bulunuyoruz. Vaktiyle bu kabîl mü
zakereler başka maksatlarla tertiplenirdi. Fakat 
şurasını derhal haber vereyim ki, bu tertibe ken
dileri de tertip ile mukabele etmişlerdir, derhal 

Halk Partisi Meclisini toplamışlar ve bu müza
kerelere, bugünkü konuşmalara takaddüm et
mek üzere beyanname neşretmişler ve beyanna
meyi, bir adım daha ileri giderek, millete beyan
name şeklinde konuşmuşlardır. 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Malatya) — Halk 
Partisi Meclisi iki ay evvel toplanmıştır. (Sol
dan: Yeter sesleri, sus sesleri) 

REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Muhterem arkadaşlar, biz burada 
Ulus.. (Halkçı sesleri) Halkçı gazetesini muha
keme ediyor değiliz. Biz bâtıl zu'mları bertaraf 
etmek istiyoruz. Burası mahkeme değildir, de
mek suretiyle Halk Partisi mühim söz söylemiş 
olduğunu zannediyor. Biliyorsunuz ki C. H. 
Partisi bizi, kendi malları mevzuunda da Mec
lisi mahkeme haline getirdiğimiz suçu ile suçlan
dırmak istemişti. Biz bu kürsüye Halkçı gaze
tesini muhakeme etmek için değil, Demokrat 
Partinin şeref ve hayesiytini, Hükümet olmanın 
şeref ve haysiyetini ve Türk Milletinin millî 
haysiyet ve şerefini müdafaa etmek maksadı ile 
geldik. 

Eğer Demokrat rejimin teessüs etmiş olması 
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ile, söyledikleri gibi, bu memleketin içinde ve 
dışında itibar kazanmasını istiyorsak, şurasını 
unutmıyalım ki iki sandıkta şöyle olmuş, dört 
sandıkta böyle olmuş gibi hiçbir tesiri haiz olmı-
yan hâdiseleri ele almak suretiyle, Türkiye'de 
seçim emniyeti yoktur, istibdat vardır vaveyla
sını koparmak ve böyle bir psikoz meydana 
getirmek, Türkiye'yi medeniyet âlemi içinde, 
seçimlerde şike yapıldığı, istibdadın hâkim ol
duğu bir coğrafi parça boyasına boyamak, de
mektir. Biz, bunu önlemek istiyoruz. Biz burada, 
yüksek huzurunuzda, içe ve dışa karşı şurasını 
bir kere daha teyidetmek mecburiyetindeyiz ki, 
bu memlekette seçimlere hile karıştırmak, san
dıkları kırmak, vatandaşların reyini kullanırken 
bağırlarına süngü dayamak bir eski devre aitti. 
Bugün artık Türkiye'de seçim emniyetinden 
şüphe ile bahsetmeye imkân yoktur. Türkiye'
de seçim hürriyeti, her türlü münakaşanın öte
sinde teessüs etmiştir. îçte ve dışta bunu herke
sin böyle bilmesi, o dedikleri itibarın bir kat da
ha artması mânasına gelir, o neticeyi doğurur. 
Fakat kavilleriyle fiilleri birbirine uymadığı 
içindir ki, bir taraftan «memlekette hürriyetin 
teessüs etmiş olması seçim serbestimin teminat 
altında bulunması bu memleketin hayrına olur, 
gelin arkadaşlar, bunu böyle yapalım.» diye tav
siyelerde bulunurken, öte taraftan, bizi içte ve 
dışta rejim ve hususiyle seçimler üzerinde şüp
he ve şaibe altında bulunduracak tezvirat ve if
tiralardan da asla fariğ olmamaktadırlar. Bu se
bepledir ki, burada şimdi Halkçı gazetesi muha
keme değil, memleketin şeref ve haysiyeti mü
dafaa edilmektedir. Bizim Halkçı gazetesiyle bu
rada görülecek hesabımız yoktur. Onu, Adalete 
tevdi etmişizdir. Adaletin vereceği hüküm mak
bulümüz olacaktır. Esasen, başka türlüsünü dü
şünmek de mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bütün dünya duysun 
diye, seçimlerden vatandaşlar bezginmiş, bu yüz
den iştirak nispeti yüzde 7 imiş diye resmen ilân 
ediyorlar. Hayır, arkadaşlar, iştirak nispeti, şe
hirlerde yüzde 32, köylerde yüzde 68 dir. Bu se
çimler, iştirak nispeti bakımından, bundan ev
velki muhtar ve mahalle ihtiyar heyetleri se
çimlerinden asla geri değildir. Her iki partinin 
aldıkları nispetler bakımından ise vaziyet büs
bütün aleyhlerinedir. 

Kırşehir meselesi, memleketi satıyorlar va
veylası, iktisadi inhidam kapımıza gelmiş çat-
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mıştır teraneleri, bunların hiçbirisi, Türk geç
meni üzerinde bir tesir icra edememiştir. îki 
Miayıs seçimleri ortadadır. Bu seçimin üzerin- • 
de ağız açacak bir noktaları mevcut değilken 
mânâsız bir şekilde, sonra söyliyeceğiz demek 
suretiyle sadece durgun suları bulandırmak te
şebbüsüne girişmiş oldukları malûmdur. Bu se
çimlerde ise netice büsbütün sarahat kesbetmiş-
tir. 

Bu memlekette sabah akşam patlatılan bir 
torpilin, koparılan bir vaveylanın, yapılan ter
tiplerin her gün nasıl bir veçhe arz edeceği en
dişesiyle beklemek korkusundan ve ıstırabından, 
vatandaşların masun kalmak istediklerini artık 
anlamak lâzımgelir. Dünyanın hiçbir tarafında, 
böylesine bir muhalefet görülmemiştir 
arkadaşlar! Sabah akşam imaller, sabah 
akşam hâdiseler, bu bir avuç ihtiras 
sahibi tarafından yapılacak ve çıkarı
lacak, mütemadiyen vatandaşın sinirleri (ger
dirilecek, sanki yarın yeniden seçimlere gidile
cek gibi bir vaziyet meydana getirilecek ve böy
le bir mücadele en yüksek tazyikte bütün vatan 
sathında idame ettirilecek! îşte böyle bir soğuk 
harb içindeyiz. Bunun adını koyalım arkadaş
lar! Üst üste seçimleri her defasında daha büyük 
bir ekseriyetle kazanan bir iktidara karşı böy
lesine mücadele edilmez. Bu günahtır, insafa 
uygun değildir. Bu, bu memleketin kaderini ka
rartmak teşebbüslerinden başka mâna ifade et
mez. Dün Büyük Millet Meclisi seçimlerini ka
zanırsınız. Onun hakkında söyliyeceklerimiz var, 
derler. 

Bu geçer, demek ki tesiri sıfıra iner. Arka
sından muhtar seçimlerini kahir bir ekseriyetle 
kazanırsınız. Fakat, ne gam? Halk Partisi der
hal bir beyanname neşreder, seçimin bütün te
sir ve neticelerini sıfıra indirmek için dalavere 
yapıldığı iddiasında bulunur. Millî irade ayak
lar altındadır, diyerek bir taraftan zihinleri 
şüphe altında, bırakır, bir taraftan da bu seçim
lerin neticesini makbul tesirini mahsus olmıya-
cak bir hale sokmak ister! Seçimi kazanırsınız. 
Birçok dâvaları halletmek lâzımdır. Fakat iste
nileni çalışamamanızdır. Bütün dâvalara ve bü
tün ıstıraplara, bittikleri noktadan tekrar baş
latmak gerekir! Onların taktikleri işte budur. 
Bu soğuk harbe bu memleketin uzun zaman ta
hammül etmesine imkân tasavvur olunamaz. 

ı Bunun bir sonu olmak lâzımgelir. 

85 — 



1 : 4 15.11 
Şimdi, birtakım psikozlar yaratmak peşinde- î 

dir. Evvelâ iktisadi inhidamdan bahsederler. 
3 Bunu bir defa değil, bin defa söylediler. Bir 

adama kırk gün delisin deseler, o adam belki I 
delirmez ama delirmesine her halde ramak ka
lır. İktisadi inhidam iddiasını da sövliye söyli-
ye, kendi fehvalarınca, münakaşa edilemez bir 
mütearefe, bir hakikat haline getirmek arzusun
dadırlar. 

ikinci olarak, seçim emniyetinden bahseder
ler. Bu memlekette seçim emniyetinin mevcut 
olmadığını iddia etmek isterler. BUMU söyîiye 
söyliye, hakikaten bu memlekette böyle bir ze
habın hâsıl olmasına yol açmak, akıllarınca, 
böyle bir hava yaratmak arzusundadırlar. Bu 
da bir soğuk harbdır. Bize rahat çalışmak im
kânını vermiyecekler, bu memleketin sinirini 
bozacaklar, bundan sonra da bize hatalar irti
kâp ettirecekler! Daha sonra da karşıya geçip, 
bunu nasıl istismar edeceğiz, bundan nasıl isti
fade edeceğiz diye, bu yeni vaziyeti mütalâa 
edecekler!... 

Muhterem arkadaşlar, biz sinirleri bozula
cak insanlar değiliz Papaza kızıp oruç bozan
lar nev'inden ise hiç değiliz. Biz, Demokrat Par
ti olarak, tesisine bu kadar emek verdiğimiz 
hürriyet rejimini her gün tekâmül ettirmek su
retiyle en mükemmel bir hale getirmeyi ahdet
miş insanlarız! Fakat elde edilmiş neticeleri de 
şunun, bunun hürriyet isteriz vaveylalarına ve 
bu nidalarının aldatıcı tesirlerinden korumaya ve 
âmme nizamını ayaklar altına alacak teşebbüs
leri ise, hürriyeti yıkıcı teşebbüsler olarak ön
lemeye aynı zamanda azmetmişizdir. Ayaklan
malar, Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanun
lara karşı başkaldırmalar, bu memleketin mu
kaddesatına taarruz etmeler olamaz! Sabah ak
şam zatî şeref ve haysiyetleri siyasete karıştır- ' 
mak suretiyle süfli bir politikanın gıdası hali
ne getirmek ve meseleleri bir tarafa bırakıp bü
tün havayı tağşiş etmek teşebbüslerinin mu
vaffak olmasına imkân yok. Bunu bilmek lâ-
zımgelir. Demokrat Parti, dört sene, milletin 
kendisine verdiği salâhiyetle iş başındadır. Ve
bal ve mesuliyetlerinin ehemmiyetini ve ağır
lığını tamamiyle müdriktir. Hakikaten dört ta
rafında kazan kaynıyan bir adacık halinde coğ- I 
rafya parçası üzerinde sakin bir millet olduğu
muzu tamamiyle müdrikiz. Bu memleketin iç
timai düzenini bozacak, onun bütün mafsalları- | 
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nı ve irtibatlarını koparıp keserek, onun bünye
sindeki salâbetli noktaları şurada burada, sa
bah akşam, yıpratarak, bir gün onun eczayı fer-
diyesinin dağılıp inhilâl etmesini mümkün kıla
cak bir mücadele tarzına sureti katiyede »son 
vereceğiz, arkadaşlar. (Soldan : Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar). 

REİS — îsmet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, Başvekil benim konuşmama cevap verdi. 
Cani yalancı, millî jurnalci, bunun gibi sözler 
kullandı. Ben eminim ki kem söz sahibinindir, 
ata sözü hatırınızdadır. Bütün bu sözleri Büyük 
Meclis huzurunda, Büyük Meclise karşı hürmet 
duygusuna uygun bulmadım. (Soldan: Doğru 
söyledi, sesleri). Kendisini bu mevzuda takibe-
demem. Yetişme tarzım ve Büyük Meclise saygım 
Mecliste bu üslûpla konuşmama mânidir. 

Şimdi mevzua geliyorum; ben muayyen fikir
lerden bahsettim, bunlara cevap vermiyor, 1946, 
1945 ve 194& ilâhir.. Sonra ben Devlet Reisi iken 
Başvekil olmuş olanlarda, onların her birinde ten-
kid edecek mevzular bulabilirsiniz. Bunları, rah
mete kavuşanlar ve sağ olanları bugünkü mevzu-
umuzla hiçbir alâkası olmıyan bahis dışı sözler 
telâkki edeceğinize şüphem yoktur. (Soldan Baş
larında sen vardın sesleri) * 

Şimdi arkadaşlar; Başvekil iktisadi mevzular
da ve seçim esnasında söylenen sözler üzerinde 
müzakere mi açmak istiyor? Böyle bir hususi ga
zetenin beyanatı münasebetiyle sinirleri bozulmuş 
çoukun bir şekilde her meseleyi mevzuubahis et
menin ne bir faydası, ne de memlekete bir hayrı 
vardır. Eğer iktisadi meseleleri bahis mevzuu 
yapmak istiyorlarsa bir gensoru açarız, geçen 
Mecliste de bunu istedik vermediler, ve uzun 
boylu konuşuruz. 

Şimdi arkadaşlar,, bir noktada ısrar edeceğim. 
Bugün geçen hâdiselerden müteessir olduğunuza 
şüphem yok. Bunu hepinizin yüzünde okuyorum. 
(Sağdan: Gülüşmeler). Ama sebep, vesile, kendi
sidir. Tecavüz ediyor. Bir insanın ağzına gelme
mesi lâzımgelen sözleri söylüyor. Bunlara hiçbir 
zaman gitmem. Memlekette huzuru temin etmeli
yiz. Benim teklifim budur. (Soldan: Gülüşmeler). 
Başbakan veyahut iktidar nüfuzluları öyle teca
vüz kelimeleri kullanıyorlar ki o kelimeleri size 
iade ediyorum deseniz, mahkeme karşısında, bu 
günkü kanunlarla suçtur. Böyle bir cömiyet olmaz 
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arkadaşlar. Savunma imtiyazı olan iktidar men
supları insafa gelmelidir. Cemiyetlerde böyle bir 
imtiyaz olmaz. (Soldan: İmtiyaz değil sesleri). 

Benim bilhassa dikkatinize arz etmek istediğim 
bir esaslı dert var; diyorum ki, Adalet üzerin
de B. M. Meclisi kürsüsünde tesir edilmemelidir. 
Bunu Başbakana nasıl anlatalım?.. (Soldan: Mu
galâta yapıyorsun sesleri) Dostları var, kendisi
ni sevenleri var (Soldan: Bütün Türk milleti se
viyor, sesleri). Bunu kendisine anlatıp, adalet 
denilen müesseseye tesir etmek yanlış bir hare
kettir, demeli, bunu kendisine nasıl anlatmalı? 

Diyorlar ki, burada Halkçı gazetesini muha
keme etmiyruoz. insaf buyurunuz, siz hâkim 
olunuz, bu kürsüden, neşriyatiyle içeride ve dı
şarıda bin türlü fenalıklar yaptığı söylenmekte
dir. Bu sözleri de B. M. Meclisinin bir çoğunlu
ğu da tasvibettiğini görüyoruz. Hâkim bu dâva
yı mütalâa edecek, hüküm verecek hâkim ser
best midir1? (Soldan: Dâva nedir söyle sesleri) 
Hususiyle Adalet Bakanı onun karşısında elin
de istediği zaman emekliye ayıracak, savcılığa 
çevirip sonra azledecek kanuni salâhiyeti var. 
(Soldan: Nasıl bunları bilirsin sesleri) 

Bakın arkadaşlar; adalet hislerinize iltica 
ederim, gazeteciler mahkemede hüküm giydiler. 
(Soldan: Katîleşmedi sesleri) Gazeteciler, uğra
dıkları bu hükümlerin haksız ve isabetsiz oldu
ğu kanaatindedirler. Kanunen temyize müraca
at ettiler. Hüküm katiyet kesbetmemiştir, ha
len dâvalar hâkimlerin ellerindedir. 

Hükümet programı olarak Büyük Millet 
Meclisinin açılış nutkunda bu kararların isabe
tinden, kanunların isabetle tatbikmdan bahse
dilmiştir. İnsaf etmez misiniz? Ne yapsın vatan
daş, mağdur vatandaş, sanık olan vatandaş? 

Bir mahkemede giydiği hükmün isabetsizli
ğini iddia etmektedir, yüksek mahkeme karar 
verecektir. 

Burada en yüksek salâhiyet sahibi, mevki sa
hibi zat, ele alıyor, karar isabetlidir diyor. Bu 
bir tesirdir, tehdittir, adaleti ihlâldir. Bunun ya
pılmasına müsaadeniz olmamalıdır. 

Şimdi arkadaşlar, ben tekrar size diyorum 
ki, bugün bu memleketin başlıca dâvası... (Sol
dan: Kırşehir sesleri)... Hâkimlerin teminatının 
tamamlanmasıdır. Bir memlekette hâkim, Ada
let Bakanının salâhiyetlerinin tehdidi altında, 
hâkim Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde Baş-
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bakanın ve salahiyetlilerin ithamları ve tesirle
ri altında nasıl vazife ifa eder? 

Şimdi arkadaşlar; Başbakanın muhalefete 
neler söylediklerini, ne ağır şeyler kullandığını 
ifadelerini tekrar okuduğunuz zaman anlıyacak-
sınız. Bu zihniyetin faydası yoktur. Kendileri
nin ne kadar muztarip olduğunu oturduğum yer
den görüyorum ve acıyorum. (Soldan: Gülüşme
ler). 

Istırabının sebebi; muhakemesinin bozulmuş, 
sinirlerinin bozulmuş olmasındadır. Bu düşman
lık politikasından vazgeçmek lâzımdır. Başvekil 
düşmanlık politikasını bir siyaset olarak terk et
tiği zaman memlekette münasebetler, vatanda 
huzur ve sükûn çok kuvvetlenir. 

Tekrar ediyorum, Kırşehir vilâyetini iade 
ediniz arkadaşlar. Siyasi hayatımızdan bu lekeyi 
silmeliyiz. 

Vatanda seçim emniyeti, her türlü huzur ve 
emniyetin muhafazası, adaletin tesir altında, 
tehdit altında bulunmadığına itimadetmeye 
müstenittir. Bunu temin ediniz arkadaşlar. 

iktisadi mevzularda bir müzakere açmak is
tiyorsa onu ayrı bir mevzu olarak Büyük Millet 
Meclisinde enine boyuna konuşuruz. Şimdiye 
kadar iktisadi mevzularda söylediklerinin hiçbi
risi isabetli çıkmamıştır. (Soldan: İnsaf, sesleri) 
Evet hiçbirisi isabetli çıkmamıştır. Ve bunun 
neticesi olarak vatandaşın hayatı her gün daha 
çok ıstıraba gitmektedir. Size arz ettiğim söz
lerde Başbakanın üslûbundan eser olmadığını 
fark etmişsinizdir. Eğer Cumhuriyet Halk Par
tisi muhalefeti bu kürsüde nasıl konuşmak lâzım-
geldiğini Başbakana öğretebiliyorsa bu hizmet 
büyük hizmettir. (Sağdan: Alkışlar) (Soldan: 
Gülüşmeler, gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Sevgili arkadaşlarım; görüyorsunuz ki, 
sözle fiil yine itilâf kabul etmez bir tezat halin
dedir. ismet inönü, beni üç noktada itham etti: 
Birincisi, ağıza geldiği gibi konuşmam, ikincisi, 
1946 seçimlerini ele almam, üçüncüsü, iktisadi 
mevzulardan bahsetmem. 

Muhterem arkadaşlar; bu kürsüye geldiğin
de, 1946 seçimlerinden, tarihi tağyir edecek şe
kilde ballandıra balüandıra, kendisi söz açtı, ben 
ona peyrev oldum. 

iktisadi mevzulara gelince, beyanname çıkar
mışlar, o beyanname münasebetiyle ve kaderin 
sevkı ile iktisadi mevzulardan bahsetmek ica-
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betti. İktisadi mevzulardan isterlerse bahis açar, 
konuşuruz, diyorlar. Bu, benim istememle ola
cak bir şey değildir. Biz iktisadi meşelelerdeki 
hesabımızı kendileri ile, Halk Partisi ile gördük. 
Daha dün bir seçimden çıktık. Biz, soğuk har
bin devamına gıda teşkil edecek olan huzursuz
luklara gitmek mesuliyetini bizzat kendi üzeri
mize almak gafletinde bulunmayız. Arzuları var
sa, açarlar, görüşürüz. Başvekilin iktisadi mese
lelerde söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmadı, id
diasına gelince, kabul etmek lâzımgelir ki, ken
dileri bu mevzuların dekayikine pek o derece 
nüfuz edemezler! 

Ağzıma geldiği gibi konuşuyormuşum ve bu 
kürsüde nasıl konuşmak icabettiğini Halk Par
tisi muhalefetinden öğrenmem lâzırngelirmiş, id
diasına da cevap vereceğim. Bundan evvelki 
devrede mebus olan arkadaşlarımı işhadederek 
söylüyorum- Bu kürsüde Halk Partisinin ne 
tarz konuşmalar yoluna sapmış olduğunu hepiniz 
hatırlarsınız. O konuşmaları, ismet Paşa bizzat 
tertibetmiştir. Sonra, şurasını da tasrih edeyim 
ki, bu dünyada en çok sövülüp sayılan bir baş
vekil olarak huzurunuzdayım. Dünyada benim 
kadar sövülen sayılan, benim kadar hakarete mâ
ruz bırakılan bir başvekil daha mevcut değildir. 
İsmet Paşa, kendi zamanında, ben memleketi 
idare ediyordum diyor. O devirde bu memleketi 
çocuklar bile idare ederdi (Soldan : Alkışlar) 
Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konu
şuyordu, memleketi de böyle ida!re etti ve bu 
memleket seneler senesi olduğu yerde saydı. Ko
nuşma tarzında eğer bir şiddet mevcut oldu ise, 
özür dilerim. Fakat kabul etmek lâzımgelir ki 
bu, seneler senesi sövüle sövüle hırpalanmadık 
yeri kalmamış olan bir adamın mazlumiyet ve 
isyanından doğmuştur. Bunların hepsini, sabah 
kahvealtısı zevkini getirmek için kendisine itiyad 
edinmiştinr. O, bunların hepsini bilir, biraz da 
insaf gerek, demez. Bütün dedikleri, aman sen
deledi, tökezledi, biraz daha, ha şimdi, ha bir 
azdan muvaffak olacağız, şeklindedir. 

Muhterem arkadaşlar, ben kendisinin hakkı
mızda neler söylediğini ortaya koymak istemem. 
Şimdi kalkıp bunları burada konuşalım mı? Bu 
seçimlerde, bu memleketin baş felâketi, Adnan 
Menderes gibi bir insanın Başbakan olmasıdır, 
demişti. Bir insan, daha nasıl sövülür? Bu mem
lekette seçim emniyetini tesis etmiş olan bir par
tiye, hiçbir kabahati olmadan ve bizzat o parti-
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nin şaheseri olan bu seçim emniyeti ortada du
rurken, seçim mevzuunda yüz kızartıcı suç dam
gasını yapıştırmak, o partiye, haysiyetinin en 
hassas noktasından hücum etmek, ona küfür et
mek değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, eğer sözler normal bir 
mücadele usulüne dönmek mânasını tazammun 
ediyorsa, bunu her zaman için dikkatle nazarı iti
bara alabilirsiniz. Fakat vaziyeti iler tutar yeri 
kalmamış bir hale getirmişlerdir. Benim, Halk 
Partisi hakkında, onların birçok insaflı mensup
larının tesiri ile doğru yola getirmek için, lehte 
söylediğim sözler büyük yerler işgal edecek ka
dar çoktur. Fakat siz, Halk Partisinden bir tek 
güne Demokrat Partiye ve iktidara tasvibi tazam
mun ve takdir tazammun edecek bir tek kelime 
sarf edildiğini duydunuz mu, arkadaşlar? (Soldan: 
Asla, sesleri). Bizim bütün günahımız, iktidara 
gelmemizdir. Affetmez bir kin, bizi bu günahımız 
için ölünceye kadar takibedecektir. Ağzımızla kuş 
tutsak, AUahı semavattan şahit diye yerlere in-
dirsek, kabul etmelerine imkân yoktur. Çünki 
onları tatmin edecek olan hırs, sadece iktidara 
gelmekten ibarettir. Bunda da onları haklı gör
mek lâzımdır, çünkü uzun seneler, bir hakkı fetih 
olarak, bu memlekete sahip oldukları zannmda 
olanlar, hayatlarının ileri devresinde ruhlarına 
girmiş olan bu kanaati değiştirmek imkânını bula
mazlar. Biz hepimiz hatalı şağilleriz, biz hepimiz 
hakların gaasıplarıyız. Kendileri, Allah tarafından 
memur olunmuş insanlardır! telâkkileri böyledir. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partisi lehindeki 
sözlerimin hangisini hatırlatayım? Çanakkaleye 
gitmiştim. O zaman Halk Partisinin kurultayı An
kara'da toplanıyordu. Çanakkale kongremizde 
millî tesanütten, kardeşlikten bahsettim. Halk 
Partisi kurultayını muhabbetle selâmlarım, mem
leket işlerinde muvaffak olmalarını, bu kurultayın 
memleket hizmetinde yen'i imkânlar bahşedecek 
bir merhale teşkil etmesini temenni ederiz, dedim. 
Bunun bir tek aksülameli çıkmadı, buna karşı 
bir tek takdir sedası yükselmedi. Çünkü tek bir 
takjdir sadasmm tırısımı bozacağı korkusu vardı. 
Bir tek takdir sadasmm dahi Demokrat Parti 
iktidarının meşruiyetinin delilini teşkil etmesi 
vahimesi ve endişesi onlar, için, bize karşı hiçbir 
zaman insaflı, rahim ve şefik olmaya imkân ver-
miyecek bir mania teşkil etmiştir. Bütün mese
lenin sırrı, işte buradadır. 
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Muhterem arkadaşlar, dikkat buyurunuz, bu j 

memlekette muhalefetin ve muhaliflerin hareket 
tarzı da, matbuatın hareket tarzı da hürriyet 
içinde nizamlanmak gerektir. Hürriyet; en basit 
mütearife haline gelmiş tarifiyle, başkalarının i 
hürriyetine riayet kaydiyle mukayyettir. Onların 
istedikleri ise, hudutsuz hürriyettir. Hürriyetin ı 
yüzde birini dahi hayatları boyunca başkalarına 
tanımıyanlar, şimdi başkalarının haysiyetine, 
şerefine, seçimin meşruiyetine, her ne sahada 
olursa olsun, pervasızca, kayıtsız ve şartsız söv
mek, saymak, ve hücum etmek için, hürriyet is
temektedirler. Bunun böylesi, dünyanın hiçbir 
tahafmda mevcut değildir. Böylesine muhalefet 
de başka yerlerde görülmüş değildir. Bıraksınlar, 
bu memleketin tealisi için, işlerimizi görelim. 
Sabah akşam bir sabotaj hareketi' tertiplemek 
için, ömürlerini ifna etmesinler. Demokrat Par
tiye indirmeye savaştıkları her darbe, bu mem
leketin menfaatlerine karşı tevcih edilmiş bir 
darbe mahiyetindedir. Demokrat Parti, kendi I 
dükkânını, fabrikasını veya ticarethanesini ida
re etmiyor. Hepimizin, bütün Türk milletinin 
müşterek malı olan memleketi idare ediyor. 
Bu memleket idaresinde onu tökezletmek ve 
muvaffak etmemek, tamamiyle memleket men
faatleri aleyhinedir Muhalefetler, iktidarın mu-. 
vaffak olmasını temin edebilmek için, ellerin
den gelen gayreti sarfederler. Biz böylesine bir 
muhalefet görmek şöyle dursun, uzun uzadıya 
izahına çalıştığım gibi, her gün, sabahtan ak
şama yeni bir tertiple memleket işlerinin pe
rişan hale gelmesini temin edecek yollarda ça
lışan bir muhalefetle karşı karşıya bulunmak
tayız. Konuşmak ve anlaşmak mümkün değil
dir. 

Ondan sonra da, yüksek bir edaları vardır. 
Hattâ bütün seçimlerde mağlûp olurlar, yine 
de, memleket bizimledir, derler. Hükümet işle
ri şimdiye kadar hiçbir muvaffakiyet göster
memişlerdir, hükümet tecrübelerimizde, sizi is- I 
tifade ettireceğiz, derler. Gölge etmesinler, biz 
başka ihsan istemiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuun açıl
mış ve konuşulmuş olması çok yerinde olmuş
tur. Bu, lâzım ve zaruri idi. Öylesine bir yol 
takibediliyor ki, buğdayın satılmaması, bu 
memlekete kredi verilmemesi, bu memleketle 
iş ve muameleye girişilmemesi için ne gibi bir 
tertip yapmak lâzım ise, her gün bunu imal et- i 
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mekle meşguldürler. Mutlaka ve mutlaka, bu
nun bir sonu gelmelidir. Ben açık konuşurum, 
açık konuşmak itiyadımdır, bundan sonda açık 
konuşmaya daha fazla devam edeceğim. Bura
ya gelenleri, bizimle iş görenleri, şurada bu
rada yakalıyarak doldurmak, bu memleketi dı
şarıdan tesirlerle sevkü idare etmek teşebbüs
lerine çalışmak, bu memlekette geçer akçeler
den değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktiyle Fuad Köp
rülü arkadaşım Ankarapalasta birçok insan
lar arasında konuşuyordu. Orada bulunanlar
dan birisi de bir ecnebi gazetesinin muharriri 
imiş. Bir gazete, bunu o yabancı gazeteye bir 
beyanat gibi nakletmişti. Fuad Köprülü bunu 
görür görmez, derhal tekzibetmiş, ben bu za
tı tanımam, kimseye ve böyle bir gazeteye de 
beyanat vermedim, haber tamamen yalan ve 
uydurmadır, demişti. Buna rağmen, Köprülü '-
nün yakası bırakılmamış, mahkemeye veril
miş, üç sene, altı sene ceza tehdidi altında ya-
şatılmıştı. 

Muhterem arkadaşlar; benim söylediklerimin bu 
kürsüde söylenmesinde fayda vardır. Sırası ge
lirse, daha ilerisini de söyliyeceğim. Hepimizin 
bunların söylenmesi neticesinde, lâzım olan va
tandaşlık tavrımızın değişmesi icabeder. 

Bu memleketi idare edenler, bu memleket 
evlâtlarının millî iradesine dayanarak idare eder
ler, muhterem arkadaşlarım. Hakka razı olmıyan-
lar, hakikati kabul etmek istemiyenler, akalliye-
tin baskısını bu memlekete hâkim kılmak istiyor
lar. Bunu, Türk milletinin huzurunda arz ediyo
rum. Huzur ve emniyetten bahsediyorlar. Bu 
memlekette bütün huzursuzluk ve rahatsızlık, 
hakikati kabul etmemek ve hakkına razı olma
maktan neşet etmektedir. Hiçbir zaman Demok
rat Parti iktidarını, rızalariyle kabul etmiş gö
rünmemektedirler ve mütemadiyen bu memle
kette bir psikoz yaratmak, ekalliyetin düşüncesi
ni ve fikrini ekseriyete hâkim kılmak, ekseriyeti 
ekalliyete tâbi hale getirmek istemektedirler. Bu 
da, hiçbir zaman demokrasi sistemine, ekseri
yet sistemine inanmamış olduklarından ileri gel
mektedir. Kendilerini münevver müstebit adde
diyorlar ve mütemadiyen ve mütemadiyen ekal
liyetin baskısı,altında memleketi idare etmek ar
zusunu güdüyorlar. Mademki reyle iktidarı ve 
idareyi ele alamadık, bu defa şirretlikle iktidarı 
baskı altında bulundurur, iktidarı istediğimiz is-
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tikamete sevkederiz, diyorlar; Bunu politikala
rının hedefi ve gayesi olarak tâyin etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; bir zat çıkıyor, suçlu
sunuz diyor. Bir zat çıkıyor, ıstırap içindesiniz, 
elem içindesiniz, benim dediğimi yapacaksınız, 
diyor. Niçin?. Çünkü bu zatın adı, îsmet inönü'
dür. Kırşehir Kanununu geri alacaksınız, hâkim 
teminatını iade edeceksiniz! Söyledikleri nas gi
bi bir şey! Ama siz ekseriyettesiniz, bu ona göre 
para etmez. Dediklerini size ekalliyet olarak dik
te edecektir. Zaman zaman, seçimler yapılıyor. 
•Bu seçimlerin neticesine neden inanmıyorsunuz? 
Bütün bunları, saydınız, döktünüz, hesabını se
çimlerde karşılıklı olarak yaptık. Sırası gelince 
yine de yaparız. Ama sabah, akşam ekseriyete bir 
yüz karası vurmak ille sadece benim dediğim 
olacaktır pisikozunu yaratmak, ekseriyeti istedi
ği istikamete sevk etmeye çalışmak, olacak, şeyler
den değildir. Hedefin, Demokrat Partiye ve ikti
dara, memleket işleri için, hayırlı bir yol takib-
ettirmek olduğuna inanmak mümkün olsa, bun
lar, bir dereceye kadar hüsnü kabule mazhar 
olurdu. Fakat bütün bunların Demokrat Partiyi 
ve iktidarını tahrip maksadına matuf olduğunu 
anlamak güç değildir. Şurasını düzeltelim, ne 
olacak, arkadalar?. Hiçbir şey. Bu memlekette 
nizamın gayrimümkün raddelerine kadar muha
fazasında bu kadar titiz davranmaktayız. Bir de 
bu memlekette nizamın muhafazası mümkün ol
maması halini bir tasavvur ediniz. O zaman İs
met înönü elini kolunu sallıyarak gelecek ve di
yecek ki : tşte demokrasi tecrübesi iflâs etmiştir. 
gördünüz, hayatımız boyunca biz kendi rejimimi
zi tatbik etmekte ne*'kadar haklıymışız! 

Arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarı bu sö
zü kimseye söyletmiyecektir ve demokrasi reji
minin bu memlekete uyar ve yakışır bir rejim 
olduğunu, her türlü tehlikelere karşı onu muha
faza etmek suretiyle, bütün dünyaya ispat ede
cektir. (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyorum. 
REÎS — Hangi mevzuda 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Başvekil bize 

bâzı fikirler ve niyetler isnadediyor, kendisine 
söyliyeceğim ki bu yanlıştır. Bu sebeple söz isti
yorum. 

REÎS — Buyurun. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, sükûnetle görüştüğümüz zaman vazi
yeti daha açık görebiliyoruz. Başbakanın kendi-
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j sine bizim tarafımızdan söylenmiş olan sözleri 

hakaret olarak tekrar etmesi, h'iç olmazsa en ha-
fif tâbir ile mübalâğa etmesidir diyeceğim. 

Şimdi bakınız, bugün Mecliste karşı karşıya 
konuşuyoruz. Onun benim hakkımda sarfettiği 
sözler hafızanızda; benim kendisine karşı sarf et
tiğim sözler meydandadır. 

Ş'imdi arkadaşlar, Başbakanın beyanatı ken
disinin ıstırap içinde bulunduğunu göstermek
tedir. Sözlerden müteessir olmuş. Hiareketleri-
nin kâfi derecede beğenilmediğine üzülüyor. En 
mühimmi kanun çıkıyor; bu kanunu muhalefe
tin tanımadığını söylüyor. Bu, yanlış arkadaş
lar. (Soldan: Kırşehir Kanunu sesleri) 

Bu memlekette, demokratik bir memlekette 
B. M. Meclisinden çıkan her kanun, kayıtsız, 
şartsız mutadır, muteberdir. (Soldan: Kırşehir 
Kanunu sesleri) Bunun üzerinde münakaşa ol
maz. Bunun üzerinde münakaşa var zannetmesi 
tamamiyle yanlış bir anlayıştır, bir hatadır. Bi
zim aleyhinde bulunduğumuz, bir kanun B. M. 
Meclisinde kabul olunduktan sonra o kanunun 
yürürlüğü hakkında, nüfuzu hakkında hiçbir 
vatandaşın tereddüt göstermesi doğru değildir. 
Buna kimsenin hakkı yoktur. Her vatandaşın 
hakkı, beğenmediği, mahzurlu bulduğu kanu
nun değişmesi için kanun içinde mücadele etme
sidir. (Sağdan: Alkışlar) Bunu Başvekilin ayırd-
etmesi lâzımdır. 

Çıkmış olan bir kanun, kendi teklifi olarak 
çıkmış olan bir kanun hakkında söz söylenmesi 
sinirlerini bozuyor. Yanlıştır. Bu, hem kendisi
ne, hem de memlekete ıstırap veriyor. Böyle bir 
vehmin, tedavi kabul etmez bir vehmin ıstırap
ları hem kendi hayatını hem de memleket ha
yatını perişan etmektedir. (Soldan: Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, bu, tedavi olmaz bir dert değil
dir. Kendisi sıhhati yerine getirir. Basit birta
kım prensipleri kendi haysiyetine ve sinirlerine 
tesir etmesi mümkün olmıyan tabii hâdiseler 
addeder, ondan sonra sükûna kavuşur. 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Doğru, siz öyle yaptınız.. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Parti başkanı 
olarak. Hükümet reisi olarak huzursuzluğu her 
hâdisede nasıl çıkarır bilirsiniz. Muhalefeti türlü 
haksız ithamlar altında bulundurmaya çalışır. 
Bu doğru değildir. Geçmiş zamanlarda münase-

| betleri normal hale koymak için çok çalıştığını 

— 90 — 



î : 4 15 .11 
söylüyor. Her çalıştığı zamanda bizden iyi mu
kabele görmüştür. (Soldan: Görmedik, misal ve
rin sesleri) Tasavvur ediniz ki C. H. Partisi aley
hinde kanun -çıkmıştır. Şerefine tecavüz edilmiş
tir. Varlıkları müsadere olunmuştur. (Soldan: 
Gürültüler, allah allah, sesleri) Müsadere olun
muştur. (Soldan: Gürültüler) Biz bu hâdiseleri 
her türlü medeni münasebetleri kıran katı bir 
adım telâkki etmedik. Bir parti, bu kadar tec
rübeli, bu kadar görgülü ve bu kadar fedakâr 
olabilir. 

Başbakan, bütün geçmiş zamanda bir noktada 
aldanmaktadır. Başbakan mevkiinde bulunan 
bir zat ve her hangi bir insan, sözlerini, tutul
ması veya tutulmaması ehemmiyeti olmıyan bir 
nesne telâkki etmemelidir. Biz, hukuk devleti 
esası üzerinde kendisiyle mutabakata vardık; bir 
hukuk devleti rejiminde muhalefet ne vazife 
görürse ondan fazla bir şey istemiyoruz, dedik. 
Ama sözünde durmadı, bir şey istemiyoruz de
dik, sözünde durmadı. (Soldan: Ne yaptı ses
leri?) Hukuk devleti prensiplerine aykırı olarak 
Kanunlar şevketti, hareketler yaptı, seçim esna
sında söylenen sözleri tekrar ediyor. însaf bu
yursunlar, kendi söylediklerinin kendi tecavüz
lerinin hiç tesiri olmaz, hiç mânası olmaz. Marifet 
mi telâkki ediyorlar? Bu zihniyet tedavi olun
madıkça cemiyetin siyasi hayatına huzur gel
mez. Benim mâruzâtım budur. Hükümeti tanı
mıyorlar, böyle bir şey mevzuubahis değildir. 
Biz bu Devlete, bu rejime inanmış insanlarız. 
Bunun selâmeti, medeni bir Devlet olarak yaşa
ması için her şeyden evvel Hükümetin, Büyük 
Millet Meclisinin pürüzsüz olarak çalışması, ka
nunların pürüzsüz işlemesindedir, kanaatinde
yiz. Ama muhalefet olarak, hür vatandaş ola
rak, program sahibi insanlar olarak beğendik
lerimizi, doğru zannettiklerimizi, doğru zannet
mediklerimizden ayırmak vazifesindeyiz. De
mokratik memleketlerde hükümet her hangi 
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bir meseleyi müdafaa ettiği zaman herkes mu
halefetin aynı meselede ne fikirde olduğunu 
bilmek ister. O fikir, Hükümetin fikirlerinin 
zıddı olabilir. Bundan muhalefetin aleyhine 
Başvekilin söylediği hükümleri çıkarmak yan
lıştır, haksızdır ve memleketi salim olmayan 
bir yola sevketmeye müncer olur. 

Şimdi, cemiyetin hal olunmaz meselesi yok
tur. Seçimde korkuyu kaldırmak lâzımdır. Ken
di zamanında şöyle yaptı, böyle yaptı, korkut
tu gibi 1945 ve ondan sonraları için beni ithama 
çalışıyor, ithamı esassız, haksız ve faydasızdır. 
(Soldan: Gülüşmeler, esaslıdır sesleri) Biz bu
günkü vaziyeti daha iyiye götürmeye çalışma
lıyız. 

Arkadaşlar, bu gidişi beğeniyor musunuz ? 
(Soldan : Beğeniyoruz sesleri) Vatanda, vatan
daşların bir kısmını düşman sayarak (Soldan : 
Ne münasebet sesleri) Maişetlerinde, umumi ha
yatlarında, Mecliste onu kahretmeye çalışmala
rını doğru buluyor musunuz? Bu yanlıştır, hak
sızdır. Kendilerine itimat etsinler. Huzur gel
miş bir hava içinde münakaşalarımızı, muhalefet 
tenkidlerimizi yapar ve el birliği ile vatanın se
lâmeti ve itilâsına ait dileklerimizi tahakkuk et
tirmeye çalışırız. Kendilerine sükûnet tavsiye 
ederim. (Sağdan: Alkışlar). 

REÎS — Arkadaşlar, Turgut Göle arkadaşı
mız söz istemektedir. Mevzu ile alâkası yoktur 
ve Riyaset kendisine taarruz edildiği kanaatin
de değildir. 

Israr ediyor musunuz? 
TURGUT GÖLE (Kars) — Israr ediyorum. 
REİS — Kendisine söz verilmesini kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Gündemde başka madde kalmamıştır. 17 Ka

sım Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze
re celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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