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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

îzmir Mebusa Pertev Arat'm, eski Devlet 
Vekili İstanbul Mebusu Mükerrem Sarol hak
kında Meclis tahkikatı" açılmasına dair takriri 
okundu. Üzerinde yapılan müzakereler netice
sinde eski Devlet Vekili Istanbul-Mebusu Mü
kerrem Sarol hakkında tahkikat icrasına ve bu 
tahkikatın Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen tara
fından yapılmasına ve icabında müddetin uza
tılması için Umumi Heyete müracaat edilmesi 
kaydiyle bu encümenin iki ay zarfında vazife
sini bitirmesine ve encümenin veya teşkil ede
ceği tâli encümenin icabında başka bir mahalle 
gidebilmesine karar verildi. 

Bolu Mebusu ihsan Gülez ve üç arkadaşının, 
Devlet Orman işletmelerince satılan orman 

mahsullerinden vilâyet hususi idarelerine hisse 
tefriki hakkındaki kanun teklifinin teşkil edi
lecek Muvakkat Encümende müzakeresi kabul 
edildi. 

Sivas Mebusu Etem Erdinç'in, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Muvakkat Encümene havalesi kabul edildi. 

10 . I I . 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Zonguldak Mebusu 

îhsan Baç Edibe Sayar 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Ömer Mart 

Sualler 

Şifahi sualler 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 1947 
yılında Garptan eski yerlerine dönen vatandaş
lara verilen buğdaylar için tahakkuk ettirilen 
borçların affı ve tahsil edilenlerin de iadesi hu
susunda bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair şifahi sual takriri, İktisat ve Ticaret ve 
Mâliye Vekâletlerine gönderilmiştir. (6/189) 

2, — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kağız
man - Horasan ve Posof - Ardahan arasındaki 

yolların ne sebeple Devlet Yolları meyamna 
alınmadığına ve Kars'ın Tuzluca kazasını Ağrı 
vilâyetine bağlıyacak bir şose yapılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sual tak
riri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/190) 

3. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 
Diyarbakır vilâyetinin Ergani, Dicle, Hani, Li
ce ve Kulp kazalarını birleştiren yolun yapıl
masında şimdiye kadar kaç lira sarf edildiğine 
ve bugünkü durumuna dair şifahi sual takriri 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/191) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa 

Para Anlaşmasının Muvakkat Tatbik îfcotokolü-
nün tasdikine dair kanun lâyihası (1/410) (Ha
riciye ve Ticaret encümenlerine) 

2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/408) (Bütçe Encümenine) 

3. — Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 43 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve 19 
ncu maddesine bir fıkra ve kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası (1/411) (Da
hiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — «Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta

dil eden «7 sayılı Ek Protokol» ile «Bir Avru
pa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaş
manın Muvakkat Tatbikine Mütedair Protokolü 
tadil eden Protokol» ün tasdikine dair kanun 
lâyihası (1/412) (Hariciye ve Ticaret encümen
lerine) 

5. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 6391 
sayılı Kanunla muaddel 7, 16 ve 22 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat 
bir madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/413) (Çalışma Encümenine) 

6. — İş Kazalariyle, Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki muvakkat 
madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/414) (Çalışma Encümenine) 
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7. —Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu- i 

nun 7 ve 27 nci maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası (1/415) (Çalışma Encümenine) 

8. — Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtında 
(öğretici .Filimler Müdürlüğü) kurulmasına da
ir kanun lâyihası (1/416) (Maarif ve Bütçe 
encümenlerine). 

9. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/409) (Bütçe Encümenine). 

Teklif 
10. — Çankırı Mebusu Kenan Çığman ve Bo

lu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 7 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi hakkındaki 6015 

1956 0 : 1 . 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/266) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
11. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak ve 

18 arkadaşının, Sermayesinin Tamamı Devlet 
Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisa
di Teşekküllerin Teşkilâtiyle İdare ve Mura
kabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Muvakkat Encümen mazbatası (2/183) 
(Ruznameye). 

12. — Çoruh Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu ve 
üç arkadaşının, Çoruh vilâyeti adının (Artvin) 
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/232) (Ruz
nameye). 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı 

3. — YOKLAMA 

REİS Ekseriyetimiz var. Celseyi açıyo
rum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Van Mebusu Hilmi Durmaz'ın, Bendi-
mahi Hidro - Elektriği projesinin ikmal tarihine 
ve ihalenin ne zaman yapılacağına dair N'üfıa 
Vekilinden şifahi sual takririnin geriverilmesi 
hakkında takriri. (6/181, 4/182) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
25 . I . 1956 tarihli Bendimahi Hidro - Elek

triği hakkında Nafıa Vekilinden sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ettiğim sözlü sorumu 
geri alıyorum, delâletinizi saygılarımla arz 
ederim. 

9 . II . 1956 
Van Mebusu 

Hilmi Durmaz 

REİS — Geriverilmiştir. 

5. — İNTİHAPLAR 

1. —- Vâki davet üzerine îrak'ı ziyaret edecek 
olan heyetin intihabı 

REİS — İrak Parlâmentosunun davetlisi ola

rak İrak'a gidecek heyetin seçimi vardır. 
Tensip buyurursanız sepetleri dolaştırmak 

suretiyle seçimi yapacağız. 
Tasnif heyetini seçiyoruz. 

— 133 



î : 35 10.2 
Amasya Mebusu Faruk Çöl. Buradalar mı 

efendim? (Yok sesleri). 
Niğde Mebusu Hüseyin Avni Göktürk. Bu

radalar mı efendim? (Yok sesleri). 
Antalya Mebusu Enver Karan. Buradalar mı 

efendim. (Yok sesleri). 
Erzincan Mebusu Hüsnü Çanakçı. Burada

lar mı efendim ? (Yok sesleri). 
Denizli Mebusu Refet Tavaslıoğlu. Burada

lar mı efendim? (Burada sesleri). 
Erzincan Mebusu Sadık Perinçek. Burada

lar mı efendim? (Burada sesleri). 
Muğla Mebusu Nuri öz'san. Buradalar mı 

efendim? (Yok sesleri). 

1956 C : 1 
Konya Mebusu Rüştü özal. Buradalar mı 

efendim? (Yok sesleri). 
Sivas Mebusu Burhanettin örnekol. Burada

lar mı efendim? (Yok sesleri). 
Urfa Mebusu Hasan Oral. Buradalar mı 

efendim? (Yok sesleri). 
Bolu Mebusu Fahri Belen. Buradalar mı 

efendim? (Yok sesleri). 
tzmir Mebusu Muzaffer Balaban. Buradalar 

mı efendim? (Yok sesleri). 
Samsun Mebusu Abdullah Keleşoğlu. Bura

dalar mı efendim? (Burada sesleri). 
Efendim, üç kişilik tasnif heyeti seçilmiştir. 

Tasnifi Dahiliye Encümeni odasında yapacak
lardır. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Kars Mebusu Turgut Oöle'nin, Demok
rat Parti Reisv ekili Fuad Köprülü'nün yaptığı 
basın toplantısındaki konuşmalarına dair sualine 
Başvekil Adnan Menderes'in şifahi cevabı 
(6/113) 

REİS — Turgut Göle burada mı efendim? 
Buradadır. Başvekil de buradadır. 

Takriri okuyoruz efendim. 

19 . V I I I . 1955 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Demokrat Parti Başkanvekili Fuad Köprü-
rülü 12 . VIII . 1955 tarihinde yaptığı, radyo 
ve gazetelerde neşredilen basın toplantısında, 
muhalefet partilerinin tertibettikleri siyasi top
lantı ve parti kongrelerinde yaptıkları konuşma
ları ve söyledikleri sözleri vatan ihaneti, beşinci 
kol ve komünist tahrikleriyle farksız bulduğunu 
ve bu faaliyetlerin kanun dışı ve vatan ihaneti 
olduğunu ifade ve iddia etmiştir. 

Başbakan yardımcısı olmak hasebiyle aynı 
zamanda icra uzvunun bir üyesi bulunan Fuad 
Köprülü'nün bu i;Mia ve isnatları mevsuk ve 
kanuni delillere istinadediyorsa vatan ihaneti ve 
komünist tahriki sayılacak kadar vahîm ve kanun 
harici hareketlerinden dolayı muhalefetlerin ve 
mesullerinin adalete tevdi edilmeleri en tabiî ve 
kanuni bir yoldur. Eğer bu iddia ve isnatlar de
lillerden mahrum ise adî bir iftira mahiyetini 

alır ki, bu iftiraların sahibi hakkında adlî taki
bat icrası kanunlarımızın sarih emridir. 

Bu suretle meydana gelen durum karşısın
da aşağıdaki sualllerimizin Başbakan tarafın
dan cevaplandırılmasında fayda mülâhaza edi
yorum : 

1. Hükümet, muhalefetin propaganda faali
yetlerindeki tutumunu Fuad Köprülü'nün id
dia ettiği gibi komünist tahrikatı ve vatan iha
netinden farksız telâkki etmekte midir? Böyle 
bir kanaatte ise bunun müspet delilleri var mı
dır? Ve böyle bir fiilin mesulü olarak kimleri 
adalete tevdi etmiştir? 

2. Fuad Köprülü bu iddialarını isbat ede
cek delillerden mahrum olarak konuşmuş ise 
alelade bir müfteri mevkiindedir. O takdirde 
enaz kendisi kadar vatansever ve şerefli insan
ların teşkil ettikleri ve şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bu memleket ve millete 
büyük hizmetler yapmaya namzet bulunan mu
halefet partilerine bu derece mesnetsiz ağır ve 
âdi itiraflarda bulunmak suçtur. Ve bu halde 
ise Fuad Köprülü hakkında adlî takibata te
vessül edilmiş midir ? 

Edilmemişse esbabı mucibesi nedir? 
3. Topyekûn muhalefet veya mensupların

dan bir veya birkaçı vatan ihaneti ve komünist 
ve 5 nci kol tahrikatı isnadı ile bugüne kadar 
adalete tevdi edilmemiş olduğuna göre, iktidar 
partisinin bu basın toplantısında yaptığı konuş-. 
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ma ve bu meyanda bizce kurulmak istenen re- j 
jimin esbabı mucibesini hazırlamak gayretine 
hamledilen (bu anarşinin sonu diktatörlüğe gi
der.) yolundaki beyanı hükümetçe tasvibedili-
yor mu? 

Yukardaki arz ve izah ettiğimiz konuların 
îçtüzük hükümlerine göre Başbakan tarafından | 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Turgut Göle 

RElS — Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar, zannediyorum ki, 
suallerin tertibi muayyen bir maksadı istihdaf 
ederek yapılmıştır. Ondan sonra metindeki ko
nuşma, metin olarak aslı ve esası ile ele alına
rak değil, birtakım muharref şekilleriyle ele 
alınmak suretiyle bu sualler tertibedilmiştir. 

ikinci belirtmek istediğim nokta şudur ki ; 
Fuad Köprülü Başbakan Yardımcısı sıfatiyle 
değil, parti liderlerinden birisi sıfatiyle konuş
muş bulunuyor. Asıl metindeki konuşmasında 
neler söylemişse ben Partinin Reisi olmak sıfa- -
tiyle kendisi ile beraberim. (Soldan, bravo ses
leri). 

Bu ifadelerden sonra .sualleri üzerine taki
bat yapıldı mı, şu oldu mu, bu oldu mu şek
lindeki ifadelerine ayrıca cevap vermek lüzu
mu hâsıl olmıyacağını takdir buyurursunuz. 
Zannediyorum ki, bu ifadelerimle muhterem su
al sahibini tatmin etmiş bulunmaktayım. 

RElS — Turgut Gole, buyurun.. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu sözlü sorumu bundan altı ay ev
vel arz etmiştim. 

Muhterem Başbakan; suallerin tertibinde, 
bir maksadı istihdaf ettiğimi ifade buyurdular. 
Huzurunuzda hemen arz edeyim ki, sure'ti kati-
yede bu hususta aldanmış bulunuyorlar. (Sol
dan, aldanmaz, aldanmaz sesleri) 

Ben Öyle hissediyorum ki, Başbakan bir tak
tikle kürsüye çıktılar. Hem bizim devrimizde I 
geniş tecrübe sahibi hem de bu devirde Başba
kan olmak sıfatiyle edinmiş oldukları geniş tec
rübelerden istifade etmek suretiyle (Sağdan, 
gülüşmeler) benim gibi siyasette acemi sandık
ları bir kimseyi yakalamak istediler. Bunda 
acele ettiklerini zannediyorum. I 

.1956 C : l 
Arkadaşlar; Fuad Köprülü bir bakan sıfa

tiyle değil, bir parti başkanı sıfatiyle konuş
muştur, buyurdular. Hakikaten doğru. Bir ba
kımdan meselenin görünüşü böyledir. Fakat, 
kendileri de iyi bilirler ki, son zamanlarda par
ti şahsiyetleriyle resmî hükümet şahsiyetlerini 
birbirinden tefrik etmek imkânını maalesef bu
lamamış bulunuyoruz. Bilindiği üzere hükümet 
uzuvları iktidar partisinin, parti müessesesinin 
uzuvları halindedir. 

Parti toplantılarında resmî sıfatlariyle tıpkı 
bir partizan gibi hareket etmektedirler. Hattâ 
Sayın Başvekil çok iyi bilir, bu konuşmalar 
ajansa, radyoya ve hükümetin resmî organları
na birer birer verilerek bütün Türk efkârı umu-
miyesine duyurulmuştur. Bu itibarla bendeniz 
Sayın Başbakanın bu mütalâasına bu bakımdan 
sureti katiyede iştirak etmiyorum. Suallerim 
açıktır. Kendilerinden öğrenmek isterdim. Hem 
kaçınacak o kadar mühim bir şey olduğuna 
kaani değilim. Nihayet burada muhalefet par
tileri bu memleketin evlâtlarından müteşekkil
dir. 

Köprülü bu konuşmasında bu memlekette 5 
nci kol ve komünist propagandası ile muhale
fetin propagandasını birbirinden ayıramıyoruz, 
diyor. (Soldan, maalesef sesleri) Değerli arka
daşlarım; sinirlerinize, asabınıza hâkim olmaya 

^bakınız. Aynı şekilde birbirimizi itham edersek 
bundan fayda görecek ne sizler, ne de biziz. 
Bundan düşmanlarımız fayda görür. 

Arkadaşlar, bendeniz Sayın Başbakanın tak
tiğine kapılmadan görüşlerimi arz edeceğim. 

Köprülünün konuşmasında, demin de arz et
tim, muhalefeti beşinci kol ve komünist metodu 
tatbik ettiğini ve daha doğrusu bu usulü benim
sediğini ifade etmişlerdir. 

HARİCİYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(istanbul) •— Aynen söyle benim söyledikleri
mi, tahrif ederek değil... 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, beşinci kol, Fuad Bey belki bilmez, 
düpedüz vatan ihanetidir. Beşinci kol metotla
rının memlekette tatbik edilmesi halinde bunu 
yapanların suç işlemiş olduklarında zerre ka
dar şüphemiz yoktur. Bendeniz Başbakandan 
şunu öğrenmek istemiştim : Acaba mesul bir 
Hükümet adamı olarak Muhterem Köprü'lü C. 
H. P. muhalefeti hakkında böyle ağır ve tehli
keli bir iddiada bulunurken, bu iddiasını tevsik-
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edecek hâdiseleri, delilleri tesbit etmiş midir? 
Tesbit etmiş ise, Hükümetçe ne gibi tedbirler 
alınmıştır? Çok basit bir şekilde arz ediyorum. 
Komünist metotları da yine arkadaşların, be
şinci kol metotlarının aynıdır, müesses bir niza
mı yıkmak için bu metotların kullanılması ta
biîdir. Bu metotları da kullananların suç işle
diklerine şüphe yoktur, bu suçu işliyenler tesbit 
edildiği takdirde, bunlar hakkında da cezai mü
eyyidenin tatbik edilmesi lâzımdır. Kanaatimce 
böyle hâdiseler karşısında Hükümet adamlarını, 
bilhassa Köprülü gibi bu memlekette yetişmiş 
insanların kendi çıktığı bir partiye veya muha
lif diğer partilere ağır isnatlarda, ağır hücum
larda bulunmaktan ziyade, derhal tesbit ettiği 
elindeki vesikalarla Hükümeti ikaz etmek ve 
tedbir almak ieabederdi. Yoksa iftira mahiye
tindeki olan bu konuşmalarını radyoya, ajansa 
vermek suretiyle efkârı umumiyeye duyurma
sı cihetine gitmezdi. 

Sayın Köprülü bu konuşmaları ile, uzun yıl
lar kendisinden beklenen temkini gösterememiş
tir. Ve tahmin ediyorum ki, şu memleketin mu
kadderatı üzerinde titriyen sizlerin, hepiniz üze
rinde müspet olarak bu konuşmaları bir fikir 
ifade etmiş olsun. 

Arkadaşlar, millî birliğimizi rencide eden ve 
onun üzerinde çok derin bir ıstırap doğuracak 
olan ve geniş bir kitleyi hedef tutan bu iddia
ları her şeyden evvel emin olunuz ki, düşmanla
rımızın işlerine yarıyacaktır. 

Bugün, memleketimizin tarihî, coğrafi duru
mu ve içtimai sebeplerle pek az memleketlere 
nasibolan bu şekli; komünizm karşısında kuvvet
li bir duruma sahibolduğunu Sayın Başbakan 
bundan çok kısa bir müddet evvel yabancı bir 
ajansa, bu memlekette asla bir komünist tehlike
sinin mevzuubahsolmadığını açıklamış bulunu
yorlardı. Bugün ise bir siya'si parti - esefle ifa
de edeyim - komünistlikle itham ediliyor. Komü
nizme hizmet etmekle, hattâ ve hattâ «aynı ga
yeyi takibetmektedir» gibi asla vatanperverane 
olmıyan bir ithamla bir siyasi parti çürütülmek 
istenmektedir. 

Arkadaşlarım, biz birbirimizle ne kadar şid
detle münakaşa edersek edelim, birbirimize ne 
kadar hücum edersek edelim, ama bu memleke
ti düşmana satacak insan olarak kimseyi itham 
etmeye hakkımız yoktur. İtham edecek insan-

,1ar bizden değillerdir. 
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Bendeniz çok basit bir noktaya işaret etmek

le Sayın Köprülü'nün müktesebatma bir şey da
ha katmak isterim, ifade edeyim ki vatanperver 
insan kendine dert edindiği meselenin düzel
tilmesini, halledebilmesini kendi Hükümetinden 
bekler, kendi Hükümetinden ister. Komünist ise 
dışarıdan veya içeriden komünist bir hükümet
ten bekler. Komünistlerin nihayet gayesi, hepi
niz bilirsiniz... 

RAUF ONURSAL (izmir) — Onu siz bilir
siniz. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Sen sus, ağır 
söylerim, altından kalkamazsın. 

RAUF ONURSAL (izmir) — Siz değil miy
diniz, vaktiyle bizi komünistlerden para aldılar 
diyen?. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Acele etme, 
cevap vereceğim. 

REİS — Devam buyurun efendim, üç daki
kanız kaldı. 

TURGUT GÖLE (Devamla) -* Komünistle
rin gayeleri arkadaşlar, Türkiye'yi Rusya'nın 
peyki veya o rejimin hükümran olduğu bir mem
leket olarak görmektir, bunu isterler. 

Şimdi hepinizin huzurunda, Büyük Meclisin 
ve Yüksek Türk milletinin huzurunda açıkla
mak isterim ki, Türkiye'de hiçbir muhalefet par-
tesi bu menfur metotları kullanmayı aklından 
geçirmemiştir ve geçirmiyecektir. (Soldan, gü
rültüler) . 

RElS — Üç dakikanız kaldı. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Ben bu it

hamı Köprülü'ye teessür duyarak şiddetle, nef
retle iade ediyoruan. 

Arkadaşlarım; Türkiye dış tehlike ve ko
münizm karşısında bütün Türklerin bir ve be
raber olacaklarına dair yalnız bizde değil ya
bancılarda dahi tam kanaat vardır. Bu kana
ati lüzumsuz şekilde oyunlar pahasına asla boz-
mıyabm. Biz millî birliğimiz mevzuubahsoldu-
ğu vakit mililet olarak birleşmesini bilen insan
larız. Bundan kaçmak hepimiz için hüsran 
olur. 

RElS —• Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ ve kati
yetle şunu tebarüz ettirmek isterim ki, gerek 
hükümet adına, gerekse Demokrat Parti na
mına, Halk Partisi veya ba§ka bir parti hak-
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kında söylenen sözlerin Halk Partisinin heyeti 
umumiyesine, Halik Partisini teşkil eden bir
çok vatanperver-' mensupları da dâhil olmak 
üzere topuna birden asla teşmil edillmiyeceği ve 
bu maksatla asla söylenmemiş olduğu aşikâr
dır. Bu sözlerde bahis mevzuu olanlar Halk 
Partisi talktikçîleridir, bu meyanda Kasım Gü-
lek'tir. (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) Ora
da bahis mevzu edilen hususat, millî birliği her 
aiı paramparça etmek, milî menfaatleri ayak
ları altına alanak ve şahsi kin ve ihtiraslarını 
tatmin etmek için hiçbir şeyden çekinmiyen, 
tereddüdetmiyen Kasıtm Gülelk'e ve Cumhuriyet 
Halk Partili taktisyenlere aittir. Demokrat 
Parti adına söylenen sözler ve hükümetin za
man zaman temas etmek mecburiyetinde kal
ması yüzünden sarf edilen ifadeler işte sadece 
bunlara aittir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi hem suçlu, 
hem güçlü. Buna müsaade etmek lâzımgelir. 
Fuad Köprülü'nün konuşmaları tahrif edilmiş
tir. Fuad Kprülü'nün bu beyanatı hakkında 
konuşmadan evvel, konuştuklarının nelerden 
ibaret olduğunu Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarımın bir defa göz önüne getirmeleri 
icabeder. 

Ben şimdi Kasım Gülek'in bütün konuşma
larını tasvibedip, etmediğini Göle arkadaşıma 
soracalk olursam acaba bana vereceği cevap ne 
olfmak lâzımgelir? Şurada oturan Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımın bir kısmının da 
Kasım Gülek'in, nifak saçan, millî vahdeti bo
zacak ol<an, millî menfaatleri sarsacağında en 
küçük bir şüphe bile olmıyan sözlerini, nutuk
larını asla tasvalbetmemekte olduklarını biliyo
rum. (Sağdan; «asla, asla» seslieri) Tasvibedi-
yor musunuz beyler? Demek tasvibediyorsu-
nuz. (Soldan; gülüşmeler) 

Sevgili arkadaşlarım, Kasım Gülek'in veya 
sair müfrit Halk Partililerin konuşmalarını har
fi harfine tasvibetmekte olduklarını bir parti 
gayretiyle tereddütsüz heyecan ve hiddet içinde 
ifade ettiklerine göre, bana Fuad Köprülü'nün 
sözlerini doğru bulup bulmadığımı sormakta 
kendilerinde ne hak görüyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin millî bir
lik içinde bulunacağına dair bütün ecnebilerin 
kanaati varmış ta onu biz bozuyormuşuz. 

Arkadaşlar, beşinci kol diye bir iftira edi-
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yormuşuz. Komünist tertibinde çalışıyorlar di
ye biz söylüyormuşuz. 

Evvelâ şunu söyliyeyim : Fuad Köprülü'
nün yanlış ve muharref olarak intişar eden be
yanatı ertesi gün kendisi tarafından tekzibedil-
di. Şimdi, o muharref olan şeklini ele almak su
retiyle mesele bu kürsüye getirilmiş ise maksadı 
mahsusa matuf olmak lâzımgelir. 

ikincisi; bu suallerin tertibinde bir maksat 
güdüldüğünü söyledim. Muhterem arkadaşlar; 
suallerin tertibi siyasi nezakete uygun olmak 
lâzımgelir. Bu kürsüde ağır tâbirler kullanmak 
asla caiz değildir. Ne ekersen onu biçersin! Su
al böylesine sorulacak olursa, verilecek cevabın 
aynı mahiyette olmasını berveçhi peşin kabul 
etmek lâzımgelir. 

Şimdi; komünist, beşinci kol. Fuad Köprü
lü'nün dediği, «Biz, Halk Partisinin hücumları
nı beşinci kolun yapacağı propagandalardan ve 
komünistlerin propagandalarından tefrik ede
miyoruz, bu dereceye kadar birbirine müşabih
tir.» Mealindedir. 

«Komünist propagandası yapıyorlar, komü
nisttirler, beşinci kol gibi hareket ediyorlar; 
beşinci koldurlar» mânasına gelmez. Bunun mâ
nası, o derece ileri gidiyorlar ki âdeta komünist
lerin tahripkâr propagandalarından farksız ha
le geldi, bunların konuşmaları.».demektir. Bun
ların faaliyetlerinin beşinci kol faaliyetlerine 
benzer bir seviyeye ulaştığını söylemek istiyor. 
Fuad Köprülü.. Fakat asıl Demokrat Partinin, 
kurulduğu andan iktidara gelmesine kadar bir 
komünist teşekkülü olduğu hakkındaki iddiala
rın bu safta oturanların mensup bulundukları 
parti tarafından lâyenkati Türk milletine ve 
bütün- dünyaya ifade edilegeldiği bilinmektedir. 
(Soldan, bravo sesleri). 

1946 seçimlerinde Tanin gazetesine en me
şum yazıları yazdırdılar. Bu yazılarında da 
Demokrat Partinin bir komünist teşekkülü ol
duğunu dercettirdiler ve bunlardan yüz binler
ce bastırdılar. 

Bunları yüz binlerce bastırarak bütün 
sathı vatana tayyarelerle attırdılar arkadaşlar. 
Binaenaleyh millî birlik parçalanmış ise, bir 
teşekkül komünist diye bir hakarete mâruz kal
mış ise bunun en feci örneğini evvelâ kendileri 
vermiş bulunuyorlar. Halbuki bizim söyledikle
rimizde böyle bir iddia bahis mevzuu değildir. * 

Fakat muhterem arkadaşlar, millî birlikten 
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ne bıraktılar? Şu ardarda neşrettikleri Meclis 
beyannamelerine bakınız!. Millî menfaatten ne 
kaldı ortada? Ecanibe diyorlar ki : «Para ver
meyiniz bunlara, bu memleket şu, şu şekilde ida
re edildiği halde bu memlekete para verilirse si
zin için doğru olmaz.» 

Yazık değil mi, günah değil mi, Türk mille
tinin kaderine. Türk milletinin nasibine mâni ol
makta ne zamana kadar devam edeceksiniz? 
İktidarda bir türlü, muhalefette bir türlü. Ye
ter artık sizlerden! (Soldan, «bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar) 

Partizan olarak konuşmuşuz. Şahsan ken
disini sevdiğim Turgut Göle'ye soruyorum; 
kendisi hükümet adamı iken, kendisi kayma
kamlık vazifesi yaparken acaba partizan olarak 
vazifo görme :1i mi? Bu kadarına temas ederek 
geçiyorum. Bugün parti reisleri îsmet înönü 
Reisicumhur bulunduğu zamanlarda partizan 
olarak ve bir partinin reisi olarak Reisicumhur-
luk yaptı mı, yapmadı mı? Eskişehir'de iki bin 
kişiyi toplayıp en aşağı seviyeden partizanlık 
edebiyatının numunelerini konuşup, konuşup da 
gazetelere dağıtma sırası geldiği zaman bunları 
istanbul'da zabıta vasıtasiyle matbaalardan top
latmadı mı? (Sağdan gürültüler) 

REİS — Hatibin sözünü kesmiyelim... 
HASAN ERDOĞAN (Ears) — Siz devlet 

olarak Basın - Yayın vasıtasiyle Başvekilin par
tizanlık nutkunu filim olarak yaymadınız mı?.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Başka ne yaptık? Ha siz yaşıyasmız. De
mek siz bu memlekette mazinin geçirmiş olduğu 
şeylerden haberdar değilsiniz? 1950 den evvel 
de bu memleketin bir Devlet bir Hükümet ha
yatı olduğunu bilmiyorsunuz ve o zaman sizin 
iktidarda olduğunuzu unutuyorsunuz. Halk Par
tisinin uzun zamanlar nasıl bir siyaset takibet-
tiğinden tamamen tegafül ediyorsunuz. (Sağ
dan: Şiddetli gürültüler) Zavallı, biçare hafı
zalarınız silindi de 1950 de yeniden hayata doğ
dunuz ve ancak o zamandan beri yaşamaktası
nız.. (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verir
ken Halk Partisinin yüz binlerce mensuplarını 
bu sözlerin muhatabı olmak vaziyetinden bir 
defa daha ve katiyetle tenzih ediyorum. Bize 
açılmış olan ağır kampanyanın, demokratik te
lâkkilerle hiçbir alâkası olmıyan hücumların, 
memleket menfaatlerini hiçe sayan stratejik 
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taktiklerin kabulcüsü ve beninıseyîcisi kimler 
ise bizim sözlerimiz onlara racidir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Ben eminim ki, Halk 
Partisinin bu beyannamelerini, Kasım Gülek'-
in bu nutuklarını bütün vatan sathında okuyan, 
dinliyen yüz binlerce ve yüz binlerce Halk Par
tili vatanperver vatandaşlarımız tıpkı bizim gi
bi meyusturlar, müteellimdirler. Fakat muay
yen bir* seviyede olan, muayyen bir vazifede 
olan birtakım Halk Partililer vardır ki, bunlar 
bir biliton ruhu ile, her ne pahasına olursa ol
sun iktidara gelmek gayretiyle, her şeyi mubah 
görmektedirler. Bundan ancak ve ancak düş
manlarımız memnun olur! Bundan ancak ve 
ancak vatan zarar görür! 

Fakat, ne yaparsak yapalım, Halk Partisini 
itidale getirmeye, Halk Partisini memleketin 
yüksek menfaatlerinin çizdiği hudut içinde yü
rütmeye asla ve kat'a imkân bulamadık, bulmak 
ümidini de kaybettik, tamamiyle meyus bulun
maktayız. Filvaki bu memlekette birbirimizle 
ne dereceye kadar şiddetle mücadele edersek 
edelim bütün vatan meselelerinde yekvücudola-
rak memleket menfaatleri aleyhinde bulunan
ların karşısında olacağımız hakkında memle
ket içinde ve memleket dışında bir ka
naat tevellüdetmiştir. Bu kanaat Demok
rat Partinin vatanperverane muhalefeti sa
yesinde teessüs etti. Çünkü bu memle
ketin en yüksek menfaatleri mevzuubahsolur-
ken bu memleketin bir kısmının, muhalefetinin, 
yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımızın başka 
türlü düşünmekte olduğunu binaenaleyh ikti? 
darın fehvasınca hareket etmemek lâzım geldi
ğini, bir hükümet olarak taleplerin reddedil
mesi lâzım geldiğini söylemek aklımızdan geç
mek şöyle dursun biz en basit harici meseleler
de ve millî mevzularda, kanaatimize uymıyan 
noktalarda dahi Halk Partisi iktidarım teyit ve 
takvive etmek fırsatını bir defa dahi kaçırmış 
değiliz. İşte bu sebeple uzun seneler içindeki 
uzun mücadelelerimizde, mahiveti dolavısivle 
büyük vatan meselelerinde, dahilî mücadeleler 
ne dereceye kadar şiddetli olursa olsun, Türk mil
letinin tam bir vahdet içinde bulunduğunun ör-
•neÇini verdik. Baktık ki, Halk Partisi bu kana
atle muhalefete geldi, bunu ceste ceste, refte 
refte yapmakta ve yaptırmakta ve bugünkü va-
ziyetiyle tamamiyle ortadan kaldırmakta hiç
bir gayreti esirgemedik. 
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Muhterem arkadaşlar; gazetelerinde ilân 

ediyorlar : «Mr. Randalle, Kasım Gülek'i ça
ğırdı, Mr. Randalle, Kasım Gülek'in fikrini al
dı, Mr. Randalle ve Amerika, Kasım Gülek'in 
fikirlerine göre amel edecektir.» Yani; o derse, 
para verecek, o derse, para vermiyecek. 

Şimdi soruyorum size, millet karşısında mes
ulsünüz, Kasım Gülek'iniz ne konuştu Mr. 
Randalle ile? Bu millet bilmek istiyor. Yine mi 
casusladınız bizi? (Soldan, şiddetli alkışlar) 
(Sağdan, gürültüler) Ne diye gönderdiniz 
Amerika'ya Kasım Gülek'i, ne diye aylarca ora
da dolaştı? Hesap aldınız mı, biliyor musunuz? 
Vatanı casuslatıyorsunuz? (Soldan, şiddetli ve 
sürekli alkışlar) (Sağdan, gürültüler Ve masa--
lara vurmalar) (Halk Partisi memleketi casus-
lamaz, sesleri) 

REÎS — Buyurun Fuad Köprülü. 
FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Sözlerime 

başlıyabilir miyim Sayın Reis? Nihayet bulacak 
mı bağırmalar? 

REÎS —• Rica ederim, gürültü etmeyiniz, 
buyurun efendim. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; şahsım bahis mevzuu olduğu için 
kısaca birkaç söz söylemek zaruretini duydum. 
(Sağdan, «söyliyeceğinizi söylediniz, daha ne 
söyliyeceksiniz ?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, sükûnet tavsiye ede
rim. (Sağdan, «teşekkür ederiz.» sesleri) Es
tağfurullah, vazifemi yapıyorum. 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin, ihtar 
ediyorum. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Mesele 
şundan ibarettir arkadaşlar : Zonguldak'ta bü
yük bir sel felâketi oldu, belki hatırlamazlar... 
(Sağdan, «Allah Allah» sesleri) biz duyuralım. 

Onun üzerine Halk Partisi Genel Sekreteri 
oraya gitti. Orada işçilere çalışmamalarını, işe 
devam etmemelerini (Sağdan güfültüler) tavsi
ye eder mahiyette nutuklar verdi. Gazeteler 
meydandadır. Ulusu okuyun, Ulusu! (Sağdan, 
gürültülsr) Bunun üzerine partide bütün mat
buat mensuplarını davet ettim. Onlar arasında 
bizzat Ulusun ve diğer muhalefet gazetelerinin 
mensupları da mevcuttu. Onların karşısında bir 
konuşma yaptım, suallerini cevaplandırdım. Bu 
konuşmam ertesi gün çıktı. Bunun üzerine - de
min misalini gördüğünüz gibi - garip bir muga-
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lâta ile karşılaştım, «Bize komünist dediniz, 
beşinci kol dediniz.» gibi lâkırdılar. Ertesi gü
nü maksadımı tasrih ettim. Gerçi kendileri be
şinci kolun ne demek olduğunu bize öğrettiler, 
çok teşekkür ederim, derslerinden müstefit ol
dum. (Soldan, gülüşmeler) Bu vatan üstünde 
hiç kimseyi kolay kolay, hakkında adaletin 
hükmü sâdır olmadıkça, komünist diye itham 
edemeyiz. (Soldan, bravo sesleri) 

Yalnız kendilerinin gözlerini nasıl ihtiras 
bürüdüğünü ve bu ihtirasın tesiri ile memleket 
menfaatlerini nasıl hiçe saydıklarını ve tuttuk
ları propaganda yolunun âdeta beşinci kol pro
pagandasını nasıl andırdığını ifade ettik ve gi
dişlerinin ona muvazi olduğunu ve bizim bizza-
ruro bunu birbirine karıştırdığımızı söyledik. Bu
nu söylemekle «siz komünistsiniz mi?» dedik, 
yoksa onları bundan ayırmak mı istedik. (Sağ
dan, gürültüler) illâ ayırmayın demek istiyor
larsa o ayrı mesele. Hayır, biz böyle bir itham
da bulunamayız, hiçbir zaman biz vatandaşla
rımızı böyle bir itham altında, bir suç altında 
bulunduranlayız. Yalnız onlar, ihtirasla gözleri 
kararan insanlar, ki bu türlü türlüdür kimisi
nin ihtirası azdır, aklü izanı galip gelir, kimi
sinde ihtiras aklü izanı tamamen bastırır. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Senin gibi. 
FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Benim gibi 

yahut sizin gibi. Bunları aklü insafa davet et
tik. Yapmayınız günahtır, memlekete acıyınız 
dedik. Fena mı bunu söylemek, yanlış mı bu
nu söylemek ? 

Arkadaşlar; demin Başvekil hatırlattı; bize 
karşı komünistlik iddiası sarahaten isnadedil-
miştir. Tanin gazetesi yüz binlerce bastırılıp 
tayyareler vasıtasiyle memleketin her tarafına 
dağıtılmıştır. Belki arkadaşlarımın bir kısmı ha-
tırlıyamazlar, o zaman henüz okuma yazma bil
miyorlardı, mektebe gidiyorlardı. Bilmezler, ha
berleri yoktur. Ama daha yaşlı arkadaşları el
bette Taninin o nüshalarını görmüşlerdir. 

Sonra yalnız bu da değil. Burada bulunan 
Demokrat Parti mensubu arkadaşlardan bir
çokları kendi memleketlerinde, seçim bölgele
rinde bize karşı hücumlarda bulunan birtakım 
Halk Partisi mensuplarının nasıl bizi komünist -
likle itham ettiklerini çok iyi bilirler ve yakın 
misalleri söylenebilir. 

Arkadaşlar, bunları emin olunuz ki, hakika
ten büyük bir teessür içinde söylüyorum.-t De-
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min milli birliğin aleyhine dediler. Millî birlik 
mefhumunu muhafaza etmek istiyenler, kendi
lerinin de bunun mânasını lâyıkı ile bilip ona 
göre hareket etmeleri icabeder. Demin söyledi
ğim gibi, hiçbir vatandaşı böyle bir itham al
tında bulundurmadık, bulundurmayı da aklı
mızdan geçirmeyiz. Parti olarak yüz binlerce 
kişiyi sinesinde toplıyan hiçbir teşekküle bu 
türlü ithamları rasgele söylemeyi asla düşüne
meyiz, böyle şey olmaz. Ama illâ her hangi bir 
maksatla millî tesanüdü ihlâle kalkmak, millî 
menfaatleri hiçe saymak ve memlekete gelecek 
her hangi bir iyiliğin belki de iktidar partisi
nin menfaatlerine, onun kuvvetlenmesine ha
dim olur, diye onu önlemeye çalışmak, vatan
perverlikle kabili telif değildir. Bir kere daha 
bunu muhalifi muvafıkı ile bütün efradı mille
te söylemek yalnız bizim değil, hepimizin müş
terek borcumuzdur. Bunu bir kere daha hatır-' 
1 atmak isterim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; Sayın Menderes ve Köprülü, bu it
ham mevzuunda birbirine zıt kanaat ve fikirler 
serdettiler. (Soldan, ooo... sesleri, gürültüler) 
Saym Köprülü ve Muhterem Başvekil, Köprü
lü'nün konuşmalarının tahrif edildiğini ve tas
hih edilen şekilde bizim kabul etmediğimizi ve 
eski halinde huzurunuza getirdiğimizi ifade bu
yurdular. 

Muhterem Köprülü'nün üçüncü konuşması
nı Zafer gazetesinden, aynen huzurunuzda oku
yacağım : «Gözleri ve vicdanları kararmış olan 
bu insanlar bu memleketi (Soldan, doğru doğru 
sesleri) en kötü akıbete' sürüklemeyi hedef tu
tanları göstermektedir. «Hoşunuza gitsin diye 
okuyorum.» O derecede ki bu memlekette beşin
ci kol ve komünizm, propagandası ile muhalefe
tin propagandasını birbirinden ayıramıyoruz. 
(Gürültüler) Çünkü aynı gayeyi gütmektedir
ler. Buna hakikaten muhalefet değil, ihanet 
derler. Böyle hareketin vatanseverlikle alâkası 
yoktur.» 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Genel Kurul olarak da böyle bir beyan
name neşrettik, orada da böyle söyledik. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Okuyacağım 
Sayın Menderes. 

Arkadaşlar; bir memleket mukadderatını elin
de tutan ve tutacak olan şahısların her şeyden 
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evvel sinirlerine hâkim olması lâzımgelir. Hele 
bizim devrimizde uzun tecrübelere sahibolan 
Menderes'in bu vadide örnek olmasını dilerim. 
Son zamanlarda Mr. Randall'm memleketimize 
gelmesiyle kendi gazetelerinde sinirlilik ve ta
hammülsüzlük havasını hepimiz seziyorduk. 
Acaba ne oluyordu ? Ne var ? 

Bu sinirlilik ve tahammülsüzlük havasını biz, 
Muhterem Menderes'in, Parti Meclisimizin1 çı
kardığı tebliğe karşı sinirli bir gecenin karan
lıkları içinde yazmış olduklarını tebliğden an
ladık. (Soldan, ooo... sesleri) 

Arkadaşlarım; evvelâ huzurunuzda şunu ifa
de edeyim : Dün eğer birbirimizi menfur metot-

- larla itham etmiş isek bugün de aynı metotlarla 
itham etmekte meşru bir sebep yoktur. Bunun 
için Sayın Menderes'in, eskiden böyle olmuştur, 
şimdi de böyle olacaktır ve olmaktadır, gibi bir 
silâh savurmasını bir Hükümet Başkanına yakış
tıramadık. 

Dün yapmışlarsa asla kabul etmiyorum. Yap
mışlarsa onu da şiddetle ve nefretle reddediyo
rum. 

Arkadaşlar, Tanin Gazetesindeki yazılar 
çıktığı zaman bizim çocuk olduğumuzu ifade 
buyuruyorlar. O zaman biz mektepte iken Sa
yın Köprülü'nün Halk Partisi içinde mümtaz 
bir mevkii vardı. Hattâ o kadar ki, kısaca arz 
edeyim, kendileri diyorlardı k i ; Halk Partisi 
benim idealimdi, ben bu partiye kaydolmamış 
olsaydım, dahi fiilen kendimi bu partinin için
de addediyorum, Halk Partisi demek ben de
meğim, ben demek Halk Partisi demektir. Son
radan ne oldu ise oldu; Köprülü nazarında 
Halk Partisi fena oldu. Kendisini, teşekkül eden 
yeni partinin kurucuları içinde buldu ve bu 
yeni siyasi teşekkülün başında rahat ve huzur 
içinde sandalyesine sımsıkı yapışmış duruyor. 

Arkadaşlar; Kasım Gülek'in Zonguldak'taki 
konuşmalarını tahrif ederek huzurunuzda be
yan ettiler. Zaten bunu söyliyeeeklerini biliyor
dum. «Geçirdiğiniz büyük sel felâketinden bü
yük teessür duydum. Hepinize geçmiş olsun, 
Gelecek günler yalnız sizin için değil, bütün 
millet için hayırlı olsun.» demiştir. (Soldan, alt 
tarafını oku, sesleri, gürültüler) Bunu Muhte
rem Köprülü tahrif ederek huzurunuza getir
miş... (Soldan, okumaya devam edin sesleri, gü
rültüler) Ne yapacağımı ben biliyorum; bu kür
sü şu dakikada bana aittir. 
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Arkadaşlarım.... 
HÜSEYIN ORTAKCIO&LU (Çorum; — o 

kadar olduğuna yemin eder misin? 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Arkadaşlar, 

biz hakikaten anlaşması lâzımgelen iki siyasi 
teşekkülüz. Anlaşamadığımız muayyen nokta
lar var. Huzurunuzda ifade edeceğim : 

Arkadaşlar, biz hakikaten hükümetin ikti
sadi sahadaki faaliyetlerini tesadüfi ve keyfî 
olarak mütalâa ediyoruz. Sistemsiz bir gidişin 
milleti ıstıraplara soktuğuna kaniyim. O ka
dar ki, iktisadi tutumu dolayısiyle enflâsyonun 
tesiri altında gelirin, dağılışı hakikaten adalet
siz bir şekilde olmuştur. Bir taraftan milyarder
ler.. 

REİS — Turgut Bey, sual haricine çıkma
manızı rica ederim. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Efendim, 
Sayın Menderes bizim iktisadi mevzularda De
mokrat Parti tutumuna karşı hareket ettiğimizi 
söyledi. 

REİS — Size ve Halk Partisine karşı bir şey 
söylemedi. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Aman nasıl 
söylemedi ?. 

REÎS —• Halk Partisinin şahsiyeti mânevi-
yesine dair bir şey söylemedi. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Halk Parti
sinin şahsiyeti mâneviyesine söyledi, Parti Mec
lisini ittiham etmişlerdir, Kasım Gülek'i ittiham 
etmişlerdir. 

REÎS — Kasım Gülek'i ve partiyi siz müda
faa edecek değilsiniz. Ve şahsiyeti mâneviyeye 
söylenmiş bir şey yoktur. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Şahsiyeti 
mâneviyesine söylemiştir ve benim sözlü so
rumla da alâkadardır. (Soldan, grujp adına mı?, 
sesleri) 

Biz iddia ediyoruz ki, gelirin dağılış şekli 
adaletsizdir. Bir taraftan milyonerler, bir taraf
tan da fakirler inim inim inlemektedirler... 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS —• Turgut Bey, bir dakikanızı rica 
ediyorum. Bu sözlerin sualle alâkası yoktur, 
rica ediyorum, sadet dâhilinde konuşun... 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Bir taraftan 
vurguncular, bir taraftan karaborsacılar. 

REÎS — Sadet haricine çıktığınız takdirde 
sözünü keseceğim, sadet dâhilinde konuşursanız 
devam-buyurun. (Gürültüler) 
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TURGUT GÖLE (Devamla) — Arkadaşla

rım, sözlü sorumun içerisindeyim, Sayın Men
deres Mr. Randall'a karşı bizim partinin tebli
ğini de genişletmiş bulundular. Ben de cevap 
vermek istiyorum. Söylememe müsaade etmiyor
larsa çekiliyorum, Sayın Menderes söyledim di
yor... 

REÎS — Devam edin, sadet haricine çıkma
yın... 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Ama 
notlara bakmadan konuş! 

TURGUT GÖLE (Sebati Ataman'a hitaben) 
— 1948-1949 da zatı âlinizin kimlere hizmet 
ettiğinizi bendeniz gayet iyi bilirim. Şu Meclis-
to senin yerin yok. Sen bunların arasından 
çekil, en arkaya git, (Gülüşmeler) 

SABATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Emre
dersiniz. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Arkadaşlar, 
biz dış yardımdan bu memleketin mahrum edil
mesini asla mütalaa etmedik ve bunu asla dü
şünmedik . 

Reis Bey, sadet içinde miyim? 
REÎS — Devam ediniz. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Dış yardım

dan ve bunun memleket için bugünkü iktidar 
partisinin tutumu önünde zaruri olduğuna 
kaani olduk bunun üzerinde şiddetle durduk ve 
iktidarja yardım etmeye çalıştık. Eğer bir dış 
yardım meselesinde muhalefetin söz sahibi ol-
mıyacağına ka»ani bulunuyorsanız, eğer hükü
met muhalefetin bir dış yardım meselesinde 
söz sahibi olmıyacağma kaani ise o zaman be
nim size karşı söyliyecek bir şeyim kalmaz. Ama 
demokrasilerde muhalefetin dış yardım mesele
sinde geniş bir söz hakkı vardır; 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — Ne dediniz, Ka
sım Gülek ne dedi? Anlatsanıza. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Müsaade bu
yurun.. Memleketm yükleneceği bir yük nesille
rin yükleneceği bir yük.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hangi nesillerin yükleneceği yük Bey
efendi? 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Bugünkü 
nesillerin yükleneceği bir yük üzerinde elbette 
muhalefet olarak söz sahibi olacağız. (Soldan 
gürültüler) Arkadaşlarım, Amerika'dan yardım 
temin edilememişse, bu yardımın temin edilme-
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mesi Halk Partisine izafe edilen sebeplerden dola
yı asla değildir. Bunun esası bize bu parayı 
vermek istemiyen devletler tarafından objek
tif olarak açıklanmıştır. O memleketlerin gaze
telerinde bunlar açık olarak ifadesini bulmuş
tur. 

Arkadaşlar, yabancı memleketlerden bize 
akseden haberlere elbette sizler de muttali bu
lunuyorsunuz. Bu paranın verilmemesinin yegâ
ne âmili tamamen hükümetin şimdiki iktisadi 
politikası ve aynı zamanda bu parayı almak 
üzere Amerika'ya giden arkadaşımızın taktiği 
yüzündendir. Bunun misalini memleketimize 
giren Times gazetesinin yırtılmamış sayfaları 
arasında bulmak mümkündür. Bu yırtılmamış 
sayfada deniyor ki, 300 milyonun Türkiye'ye 
verilmemesinin sebebi Fatin Rüştü Zorlu'nun 
Amerika 'da yaptığı iş ve tuttuğu hattı harekettir. 
Yüksek Meclisin haberi yoktur, şunu sıkıla sı
kıla söyliyeyim ki, Fatin Rüştü'nün hareketi 
«Şantaj» kelimesiyle tavsif ediliyor. 

HALÛK TÎMURTAŞ (Balıkesir) — Timesi 
kim çıkarıyor? 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Ben. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Yazıp gönderiyorsunuz. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Bu kadar 

kuvvetli olduğumuzu bilmiyordum, sizden öğ
reniyorum. 

Memlekete sokulmıyan veya sokulurken yır
tılan bu mecmuanın o sayfalarının Times ve New-
York Herald Tribüne gazeteleriyle bazı Alman 
gazetelerinde asıl ve tercümeleri neşredildi. Ge
nin izahat vardır. Bu paranın niçin verilme
diği geniş surette izah edilmektedir. Arkadaşlar 
bu paranın verilemeyişinin sebebi Hükümetin 
takibettiği politika, çıkmaz politikası, ki 
çıkmaz olduğunu Muhterem Menderes beş, altı 
gün evvel vâki olan beyanatiyle Türk efkârı 
umumiyesine ifade Duyurulmuştur. Hükümet 
programında ifadesini bulan malî ve iktisadi 
tutum hemen yirmi gün sonra yine Adnan Men
deres'in ağzından yüzde yüz değiştirildiğini 
görmüşüzdür. Müsaade ederlers'e aynen okuya
yım. (Soldan, oku sesleri) 

SABRÎ DÎLEK (Trabzon) — Mevzuu çok 
dağıtıyorsun, Meclisin saati kırk bin lira, ya
zıktır ! 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Arkadaşlar, 
Fatin Rüştü'nün Amerika'da takibettiği taktik 
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hatasından dolayı kendisini itham ederken her 
halde kendisinin kafasından şöyle geçiyor, sen 
muhalefet adamısın, hakikatleri olduğu gibi 
söyle. Şunu da söyliyeceğim, arkadaşlar, bu pa
ranın verilmeyişinin bir âmili de Zafer gazetesi 
ve Hükümet adamlarının tutuşunda aramak lâ
zımdır. 

(Soldan, seni Başbakan yapalım, sesleri) 
• TURGUT GÖLE (Devamla) — Halk Parti

sinde daha fazla yetişirsem belki gelirim. 
Arkadaşlar; acele etmeyiniz. Bundan altı 

yedi ay evvel New - York Times gazetesinde, 
bizdeki (Soldan, muhabiri sesleri) iktisadi çık
mazı, rejim aksaklıklarını tebarüz ettiren bir 
makale çıktı. (Soldan, kim yazdı onları sesleri) 
Bu makaleler üzerine burada Zafer gazetesi 

MURAT ÂLÎ ÜLGEN (Afyon).— Kim yaz
dırdı onları. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Zafer gazete
sinde sen yazdıramazsm, sizin gazetenizde ya
zılan yazılar üzerine, New - York Times gazete
sinde yazı yazanlar makaleler neşrettiler. 

FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Reis Bey; 
mevzu bu değildir, işin şekli büsbütün değişti. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, riyaset 
vazifesini yapar. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Doğrudan 
doğruya museviler, yahudi propagandasını 
yapmakta olması şeklinde itham ettiler. 

FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Reis Bey vazi
fenizi yapınız, sadet harici konuşuyor. Vazife
ni yapmazsan biz yaparız. 

REÎS — Ben vazifemi yapıyorum. 
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Yapmıyorsun, 

ben bövle konuşmak istesem konuşturmazsın. 
REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 

(Soldan, soru ile bunların alâkası yok sesleri) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, arz ede

yim. 
Sayın Başbakan bu mevzuu açtı, cevap ver

meye hakkı vardır. (Sağdan, bravo sesleri) Ar
kadaşlar dinliyorlar. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — New - York 
Times'in sermayedarlarının yahudi olduğunu 
«Zafer» deki makalede okuduk. N<ew - York 
Times Amerika'nın en çok okunan gazetesidir, 
milyonlara hitabetmektedir. 

FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Sen hiç gör
dün mü? 
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RBÎS — Turgut Bey, bir dakikanızı rica ede

ceğim : Başvekil, Mr. Randall meselesine kısa
ca temas etti. Siz bahsi uzatıyorsunuz, bu bahsi \ 
tamamen anlatmağa sözlü soru müsait değildir, • 
kısa kesmenizi rica ederim. (Soldan, gürültüler) 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Rica ederim j 
soğukkanlı olunuz. Amerikan yardımının bu j 
memlekete neden gelmediğini niçin öğrenmek I 
istemiyorsunuz? ('Soldan, gürültüler) 

Kısaca, şu kadarını arz ediyorum ki Zafer 
gazetesini idare edenler iyi 'edemedi, Amerika
lıları kovduk, böyle hatalarımız olmuştur. 

Şimdi arkadaşlar Randall meselesine geliyo
rum. 

REİS — Bahsettiniz efendim. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Nereden an

lattım efendim, şimdi bu bahse geliyorum. (Sol
dan, gürültüler) 

Reis Bey başka türlü söylüyor, siz başka 
söylüyorsunuz. 

RElS — Kısaca bahsedin, sualle esas itiba
riyle alâkası yoktur. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Mister Ran
dall kısa bir müddet için memleketimizi ziyaret 
ettiler. Kendileri de gazetelerde ve yaptıkları 
basın toplantısında buraya resmî olarak gelme
diklerini ifade ettiler, beyan 'ettiler. Buna mu
kabil Zafer gazetesinde bizim Devlet adamları
mızla görüşmelerini resmî mahiyette ve önemli 
olarak ifade ve beyan edildiğini gördük. Her 
ne olursa olsun bu mevzuda Hükümetin hassa
siyet gösterdiğini gördük. 

Arkadaşlar; biz Randall'la ne konuştuk? B'JM 
evvelâ bir sual soracağım; acaba muhalefet 
partisi yabancı bir adamla ne konulabilir? şüp
heleniyorsanız bunu elbet tesbit etmiş bulunu
yorsunuz. Açıklayınız bunu, cevabımızı vere
lim. (Soldan, gürültüler) -

Randall burayı teşrif etti. Acaba bizim için 
hayati bir mesele mi ortada vardır? Yabancılara 
bu kadar muhtaç mı olduk? (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Turgut Bey, iki defa sadet dışına 
çıktınız. Randall meselesi hakkında Başvekilin 
sözlerine kısaca cevap veriniz, rica ederim te
ferruata geçmeyin. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Hükümet 
Randall meselesini ortaya getirsinler, ne konuş
muşlardır, Hükümet hangi mevzularda ve ne 

1956 C \ 1 
şekilde kendisiyle müzakere etmişlerdir? Muha
lefet olarak, Millet Meclisi olarak bunu öğren
mek istiyoruz. Biz karanlıkta görmiyen gözler
le.. (Soldan: Gürültüler) Müsaade buyurun, 
hangi tarihte, Hükümet, muhalefet olarak bize 
«biz yabancılarla şu şekilde konuşmalar yapı
yoruz, sizin de şu şekilde hareket etmenizi isti
yoruz» dedi, lütfen söyler misiniz? hangi mem
lekette bunlar görülmüştür? Bütün bunlar tek 
taraflı olarak işlemektedir. Meclisin nazarı dik
katini çekmek isteriz. «Gülek, kalk ne konuş
tuğunu söyle..» Bu hangi memlekette, nerede 
görülmüştür. (Soldan, gürültüler) Zafer Gazete
si Hükümet midir? 

REÎS — Rica ederim sadet dâhilinde konu
şun. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Kasım Gülek'in söylediklerini açıkla. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Birader, ga
zeteler seni teşhir ettiler, gene de konuşuyor
sun. 

REÎS — Randall meseleleri bitti efendim. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Peki Reis 

Bey. 
Sayın Menderes; Hükümet programında 

- zamanınızı fazla almıyacağım. - Şöyle buyur
muşlardı : Bütçemizde envestisman mahiyetin
de olan giderlerimizi diğer masraflarımıza nis
petle mümkün olduğu kadar... 

REÎS — Sualle ilgisi yok bu kısmın, sözü
nüzü kesiyorum. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Efendim, arz 
edeceğim bu kadardır. Söyletmek istemiyorsu
nuz. (Gülüşmeler) 

REÎS —• Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Milletvekili Turgut Göle arkadaşımızın 
konuşmalarını dinlediniz. Bunların ne kadar ha
zin tarafı olduğunu elbette takdir etmişsinizdir. 
Evvelâ yüksek seviyede ve fevkalâde ehemmi
yetli münasebetlerle, ittifak muahedesiyle ya
kın ve samimî dostlukla birbirimize bağlı bu
lunduğumuz Amerika Hükümeti ve milletiyle 
aramızda geniş ölçüde suitefehhümlerin yaratıl
masına sebebolacak bir tarzda konuştuğunu 
elbette müşahede buyurdunuz. Bunun, şimdiye 
kadar bu vadide irtikâbedilmiş birçok kabahat 
ve suçlar gibi, memleket aleyhine olduğunda 
asla şüphe yoktur. Falan gazete filân mecmua 
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gibi, birtakım gazete ve mecmua isimleri bahis- i 
mevzuu etmek suretiyle sanki bu gazete ve mec
mualar devletmiş, Amerika Hükümeti imiş gibi 
onları şahit göstermek suretiyle, Türkiye'ye yar
dım yapılmamasının haklı olduğunu, Türkiye'ye 
yardım yapılmasının yersiz olduğunu iddia et
meye çalıştı. Ne olursa olsun millî menfaatleri
mizin Türkiye'ye yapılacak yardımda olduğunu 
elbette hiç kimse inkâr edemez. Bu nasıl bir ih
tirastır ki, Türkiye'ye yardım yapılmak bahis 
mevzuu edildiği zaman, Türkiye'ye yardım ya
pılmasın diye, tir tir titremektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, aylardan beri büyük 
bir telâş içindedirler. Amerika ile tekrar konuş
malar başlıyacak, Randall gelecek; belki bir 
yardım yapılacak. Bu sebepten dolayı Halk Par
tisinin ne derecelere kadar telâş, içine düştük
lerini bütün millet esefle ve elemle müşahede et
miş bulunuyor. 

Randall seyahatinin ehemmiyetini hiçe indir
mek için, buna bir ümit bağlanmaması lâzımgel-
diğini telkin edebilmek için birçok yazılar yaz
dılar. Bunun en son örneğini de bizzat Turgut 
Göle'nin şimdi huzurunuzda yaptığı konuşma 
teşkil etmektedir. 

Bu zat şimdi huzurunuzda Randall'in, resmî 
bir sıfatı haiz olmadığını ve Curaya gelmesinin 
bir ehemmiyeti olanıryacağmı ifade etmek sure
tiyle aynı telâşın eserlerini ve misallerini ortaya 
koymaktan çekinmedi. 

Muhterem arkadaşlar; Mister Randall'm sı
fatının ne olduğunu herkes biliyor. Kendisi bu
rada sıfatının ne olduğunu her vesile ile öğret- | 
mek ve anlatmak istedi. Kendisi, Amerika Rei
sicumhuru muhterem Eisenhower'in iktisat ve 
Maliye Müşaviridir. Memleketimizde bulunması, 
Amerika ve Türkiye Hükümetlerinin müşterek ! 
daveti üzerine yapılmış olan bir seyahat müna-
sebetiyledir. Bunu cümle âlem bilir ve cümle 
âlemin bilmesine rağmen, Turgut Göle kürsüye 
gelir, bunun resmî sıfatı yoktur, der ve resmî 
sıfatı olmadığı için ehemmiyetten düşürmek 
gayretini göstermekten çekinmez. i 

TURGUT GÖLE (Kars) — Kendi fikirleri., j 
Tashih ediyorum. 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin. Tashihi i 
kürsüden edersiniz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, maalesef, edasına 
da dikkat ettiniz ki vermediler para, vermedi-
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ler para sözlerini tekrar ederken bir neşenin im
bisatı içinde konuştuğu gözlerinizden, müşahede
lerinizden kaçmamıştır. Kendisi bu politikayı 
kötülemek için bunu bir fırsat addediyor. Yani 
Mr. Randall'm seyahatini kaçırılmaz bir fırsat 
addediyor ve diyor ki, Türkiye ecnebi yardımı
na bu kadar muhtaç mıdır ki, Mr. Randall bu
raya gelmiştir? 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, Amerikan 
yardımına muhtaçtır. (Soldan, bravo sesleri) 
Amerika, Türkiye'ye muhtaçtır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) Muhterem arkadaşlar, Ameri
kan yardımı olmamış olsaydı silâhsız, cephane
siz, talimsiz, terbiyesiz her türlü teçhizattan ve 
bakımdan mahrum olarak bırakmış oldukları 
Türk ordusu elbette bugün bütün dünyanın tak
dir ile ve hatır sayarak baktığı ordu haline gel
mezdi. 

Muhterem arkadaşlar, Amerikan yardımına 
Türkiye o kadar muhtaçtır ki, bugün askerî teç
hizat olarak, askerî yardım olarak senede aldı
ğımız miktarlar milyarları geçmektedir. Acaba 
muhterem partileri, Hudanekerde, iktidara gele
cek olursa... (Soldan, imkânı yok sesleri) Ame
rikan yardımından Türkiye'yi müstağni mi ad
dedip böyle bir politika takibedecekler ? O 
halde muhterem arkadaşlar, Mr. Randall'in bu
raya gelmesi iki Hükümetin aynı zamanda vâki 
olan müşterek daveti üzerine vuku bulduğu için 
suali bir başka şekle koymak lâzımg^elir. Aca
ba Amerika Türkiye'ye muhtaç mıdır ki, Mr. 
Randall'in, yani Muhterem Eisenhower'in müşa
viri olan, en yakını olan zat kalkmış, bu karda 
kışta Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Şimdi arka
daşlar, dikkat buyurmuşsunuzdur, ben bir sual 
sordum, Kasım Gülek'i Mr. Randall'mı davet 
etmiş, fikrini öğrenmek lüzum ve ihtiyaemımı duy
muş? Bu suale cevap veremez. Bu ziyaret tafra-
furuşane şekilde gazetelerinde ilân ettikleri gi
bi Randall daveti üzerine olmamıştır. Kasım Gü-
lek'in Randall'i' nasıl ziyaret etmiş olduğunu 
açıklamak mecburiyetindeyim. Bu ziyaretin, bu 
memlekete gelen ecnebilere âdeta tuzak kurar-
casma otel köşelerinde, seyahat yolları üzerin
de beklemek, hattâ musallat olmak suretiyle, 
taciz etmek suretiyle hareket eden Kasım Gü-
lek'in ısrarlı teşebbüsleriyle vukua geldiğini ifa
de etmek isterim. 

Bundan sonra, ben Göle'ye sormuştum ve 
sormakta devam edeceğim. Dedim ki, Mr. Ran-
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dallla ne konuştular? Lâfı getirdi getirdi, şimdi 
bu suale cevap verecektir dedik, hepimiz pür 
dikkat kesildik ve bu cevabı bekledik. Fakat 
kenarına kadar geldi geldi, ricat etti. Söylemenin 
yolunu bulamadı, bir taktik icadetti, dedi ki, Hü
kümet ne konuştuğunu söylesin. Muhterem ar
kadaşlar buna safsata derler. Hükümetin ko
nuşması tabiîdir, Hükümetin müzakere etmesi 
tabiîdir. Fakat ke»di gazetelerinde «fikrimizi 
sordular, fikrimizi beyan ettik» tarzında tanta
na ile neşriyat yaptıktan sonra, gizli kapalı bir 
odada muhalefet adına, esasen hareketleri bir
takım şüphelerin doğmasına vesile teşkil eden 
bir muhalefet mensubunun, böyle nazik bir 
mevzuda, böyle ehemmiyetli bir mevzuda bura
ya gelen muhterem bir misafirle ne konuştuğu
nun memleketçe bilinmesi elbette zaruridir. 

Hükümetin neler konuştuğunu yakından öğ
renirsiniz. Bizim konuşmalarımız başbaşa tek in
san olarak ve kapalı değildir. Hepsi, vesikala
ra, hepsi yazılı vesikalara istinadeder. Tek başı
mıza konuşmadık. Birçok insanlarla beraber ko
nuştuk. Konuşmalarımız memleketin menfaat
lerinin müdafaası hududu dışına asla çıkamaz. 

Fafat şu salonu dolduran muhterem insan
ların hepsinin vicdanmca, hiç tereddütsüz söy-
söyliyeıbilirim ki, Kasım Güdek'in konuşma
ları, aynı emniyetle telâkki edilmemektedir. Ve 
Kasım Gu le t i n konuşmalarının mahiyeti üze
rinde bir koca istifam işareti mevcuttur. (Al
kışlar) Bu arada ben, ne, en yakın dostumuz 
Amerika Devleti, ne Amerikan Milleti, ne de 
Amerikan'm bâzı gazeteleri üzerinde mütalâa 
denmeyan etmek suretiyle millî menfaatlere en 
küçük ölçüde dahi zarar getirmek hatasını irti-
kâbetmiye'ceğîm. Fakat kendileri saydığı ga
zetelerin ve mecmuaların ötesinde, Türkiye için 
ne dostane yazıların intişar etmiş olduğundan 
haberdar değilmiş gibi görünüyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bir memleketin iç va
ziyeti muhtelif gruplar tarafından başka, baş
ka görülmektedir. 

Şu salonu dolduran bizler başka türlü, bu 
tarafta oturan arkadaşlar memleket manzara 
ve şartlarını başka başka görüp düşünmekte
dirler. O halde, hele bu memleketi uzaktan gö
ren insanlar için kısım, kısım birbirinden ayrı 
müşahedelere sahibolabilmeleri elbette anlaşı
labilir bir keyfiyettir. Kaldiki onlar, kendi 
meselelerinin dışında, Türkiye 'ye, başkalarına 
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aidolan meseleleri kendi iktisadi ve malî görüş, 
iktisadi ve malî mezhep ve yetişme tarzları, te
mayül ve arzularına göre şu veya bu şekilde 
görebilirler. Çünkü tekmil insanlar, her hâdi
seyi hiçbirine müşabih olarak görecek şekilde 
bir makinadan çıkmış değildirler. Herbiri hâ
diseleri böyle görebilir, şöyle görebilir. Neden 
falan gazete, filân mecmua şöyle yazdı diyerek, 
o gazete ve mecmuaların kendilerinden mülhem 
olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalıyo
ruz? Ecnebi neşriyatı bu derece yakın bir alâ
ka ile taJkibettiklerine göre, onların bu yazı
ları yazmasının dahi Türkiye hakkında bu de
rece hayırhalhane malûmat vermekte kusur et
mediklerini idrak etmek lâzıımgelir. 

Şimdi, hükümet hiçbir zaman fazla hassasi
yet göstermemiştir, hükümet hiçbir zaman, hat
tâ en küçük ölçüde dahi, telâş göstermemiştir, 
hükümet vaziyetten emindir. Hükümet yaptığı 
işin nereye gideceğini, nerede neticeleneceğini 
açık ve vazıh olarak bilmektedir. Bir telâş 
eden varsa bunun Halk Partisi olduğunu bil
mek lâzımgelir. Ben, muhterem arkadaşlar, bu 
zevatın vicdanlarının derinliklerine inerek arz 
ediyorum, aih şu yardım bir olmasa, ah şu par
ti bir yıkılsa, ah şu parti bir çökse, diye arala
rında konuşacak kadar ihtiras peşinde koşan
lar, ihtirasa yakasını kaptırmış olanlar oldu
ğundan eminim. Her birinin yüzüne bakarak 
onların derunen ıstırapta olduklarını biliyorum 
arkadaşlar. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Yalan söy
lüyorsun, yalan, ayıptır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi ben, çok muhterem Turgut Göle 
arkadaşımızın, âlim, fâzıl, kemalli bir arkadaş 
olduğunu, ondan sonra Çubuk Kaymakamlığı 
yaptığını... (Soldan gülüşmeler) Ondan sonra 
Amerika'ya seyahat ettiğini ve şimdi Halk Par-. 
tisine mensubolduğunu, bilmekteyim. Fakat 
Turgut Göle arkadaşımızın bilmediğim bir sı
fatını, bir hususiyetini bugün öğrendim. Meğer 
Turgut Göle arkadaşım bir sinir hastalıkları ve 
asabiye mütehassısıymış. (Soldan, gülüşmeler) 
Kâbus içerisinde geçen bir karanlık gecenin 
yorgunluğu içerisinde yazılan bu beyanname 
falan., diye hayaline vüsat vererek çalakalem 
bütün bunları söylüyor.. 

Ben arz edeyim: O beyannameyi sabahın 
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10 ımda toplandık, 12 ye kadar müzakere ettik 
ve yazdık. Gecenin karanlıkları içinde değil, 
gündüzün nuru içinde yazdık. 

Şimdi arkadaşlar, birkaç kelime ile de size 
şu teşbih gibi virdi zaban ettikleri enfilâsyon-
dan, nesillere yükleme, kendi yağımızla kavru
luruz gibi birtakım tekerlemelerden bahsetmek 
isterim. 

Arkadaşlar, bu kürsüden reislerine de söy
ledim, Türkiye'de enfilâsyondan behsediyor. 
Kim bahsediyor? Tedavüldeki para hacminin 
170 milyon olduğu bir zamanda üç sene içinde 
bu tedavül hacmini bir milyara çıkarmak sure
tiyle % 500 den fazla tedavül hacmini şişiren, 
yani % 500 den fazla enfilâsyon yapan ve bil
mukabele fiyatların beş misli, altı misli artma
sına sebebolan bir politikanın muakkibili olan 
Halk Partisinin sözcüsü söylüyor. 1941, 1942, 
1943, 1944 ü acaba biliyorlar mı? 

Muhterem arkadaşlar, açıktan bahsediyor
lar. Bizim, iş ve tedavül hacmi fevkalâde geniş
lemiş olmasına rağmen 5,5 - 6 sene zarfında te
davüldeki para hacmimiz bir misli raddesinde-
dir, beş misli değildir. Yapılanların neler oldu
ğunu biliyorsunuz. Bu tedavül haemmda şayet 
enflâsyonist bir tesir mevcudolsa dahi bu teda
vül hacminin genişlemesinin bizzat enflâsyonist 
tesirleri ortadan kaldıracak maksatlara müte
veccih olduğunu çok âlâ bilirsiniz. Bir memle
kette ihracedecek madde mevcudolmazsa, bir 
memlekette istihlâk edilecek madde mevcudol
mazsa o memleketin ezelî, ebedî dış ticaret mu
vazenesinin açık kalmaya mahkûm bulunacağı
nı bu dünyada bilmiyen yoktur. 25 senelik Halk 
Partisi idaresi bunun bir örneğini teşkil etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; eğer birtakım enves-
tismanlarımız para hacmmdaki tezayüdün kıs
men sebebini teşkil ettiğini kabul etsek dahi, 
bu envestismanlarm memlekette yaratacağı 
madde bolluğunun, fiyatların aşağı düşmesine 
sebebolacağını ve binnetice enflâsyonist tesir
lerin ortadan kalkacağını evvelâ kendilerinin 
bilmesi lâzımgelir. Ondan sonra acaba, açık bi
zim zamanımızda mı başlamıştır? Asgari bir 
istihlâk seviyesinde bulunduğumuz 1946, 1947, 
1948, 1949 senelerinde dahi bu memleketin ge-
nif} ölçüde açıklar vermekte devam ettiğini ra
kamların tetkiki gösterebilir. Altınların bir kıs
mı ve teraküm etmiş dövizlerin mühim bir kıs-
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mı, 1947 ve 1948 senelerinde sadece maddei müs-
tehleke, günlük istihlâki karşılamak için israf 
edilmiştir. Bizim, tedavüldeki para hacmma te
sir eden tasarruflarımız ise, en kısa bir istik
balde, memleketimize namütenahi madde bol
luğu yaratmak suretiyle bütün enflâsyonist te
sirleri ve asırların mahrumiyetlerini ve sefalet
lerini tarihe gömecek olan teşebbüslere tevcih 
edilmiştir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 1949 
senesinde Türkiye'nin istihsal ettiği çimento mik
tarı 374 bin ton, ithal ettiği çimento miktarı da 
26 bin ton olmak üzere heyeti umumiyesi 400 
bin ton. ölçüye bakınız. Hotanto'da mı yaşı
yoruz? Bunu bir misal olarak alıyorum. Tür
kiye'yi nasıl esfelissafilinde bir istihlâk se
viyesinde bırakarak gitmiş olduklarını bu su
retle hatırlatmak isterim. 

Sevgili arkadaşlarım; bu bahsi iki cümle 
ile bitirmeme müsaade ederseniz size 1955 se
nesinin hesaplarını arz edeyim : Memleket, 
1 600 000 ton çimento sarf etti. 1955 te, hani 
şu, demirin, çimentonun, şunun bunun bulun
madığı devrede, memleketin, iktisadi depres
yonun pençesinde kıvrandığını ifade ettikleri 
devrede. Onların bıraktığı sene olan 1949 da 
400 bin tona mukabil, 1 600 000 ton çimento 
istihsal etmek suretiyle, 1955 senesini kapadı
ğımızı arz edeyim. 1949 da 374 bin tona muka
bil, 1955 te 850 - 900 bin tona yakın olmak üzere 
memleket dâhilinde istihsâl etmiş bulunuyoruz. 
Ondan sonra nasıl bir envestisman seyri içinde 
ve bu envestismanlarm neticesini istihsal bakımın
dan nasıl bir vaziyette olduğumuzu sizlere biraz 
daha anlatabilmek için, onlara biraz daha anlata
bilmek için - sizler biliyorsunuz - şurasını ilâve 
edeyim: 1955 te çimento istihsalimiz 900 bin tona 
yakın, içinde bulunduğumuz 1956 senesinde 1 
milyon 250 bin ton, ya 1957 de 1 milyon 700 bin 
ton olacak. 

îşte o zaman dışardan çimento getirmek için 
tek lira dahi vermiyeceğiz ve istihlâkimizi bol 
bol memleket dâhilinde istihsal etmek suretiyle 
tedarik edeceğiz. Bütün maddelerde bu gayeye 
ulaştığımız gün, Hazinede, Merkez Bankasının 
kasalarında şu kadar altın, döviz portföyünde 
şu kadar döviz mevcuttur, binaenaleyh malî va
ziyetimiz müemmendir diye kuru, sahte ve her 
türlü asıl ve esastan âri bir emniyet hülyası içinde 
yaşıyacağımıza, paramızın kıymeti, madde bol
luğu, fiyatların istikrarı; bunların hepsi iktisa-
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di istikrar; bunların toptan hepsinin, yüksek 
seviyede istihsalimize dayanan bir salâbetle ikti
sadi sistemin içine girmiş olacağını herkes bil
mektedir. 

Halk Partisinin görüşü de esasen buradadır: 
Bu bir iki seneyi geçirmeye muvaffak olurlar ve 
ondan sonra Demokrat Parti topla tüfekle yıkıl
maz hâle glir kanaatiyle hareket etmektedir
ler. (Soldan, bravo sesleri) 

Biraz şu borçları nesillere yüklemek bahsine 
müsaadenizle temas edeyim : 

Nesillere yüklemek, nesillere yüklemek. He
nüz borçlarımızın tablosunu ele almamışlardır. 
Farkında değillerdir. 

Biz üç milyar borç yapmışız. Biz üç milyar 
borç yapmadık, yedi yüz küsur milyonu onlar
dan devraldık, iki milyar üç yüz milyon borç 
yaptık. Bu borçların içinde 2 000 senesine kadar 
gidecek olan faizli borçlar dâhil, bu borçların 
içinde bize açılan kredilerin kullanılmamış kı
sımları dâhil, meselâ Westinghaus ile yaptığımız 
bir kredi mukavelesi mucibince bize bu ayın so
nundan başlamak üzere 31-32 milyon dolarlık 
yol inşa makineleri, yedek parçaları ve arteziyen 
kuyuları açmak için makineler gönderecekler, 
şimdiye kadar bir kamyon dahi gelmedi ama 2 
milyar 300 milyon borcun içinde bu dahi dâhil
dir. Ondan sonra iki sene içinde yedi milyon 
borç yapmışlar ve tediye muvazenesi açığı ver
mişlerdir. Buna mukabil envestisman sıfır. 

Yani, bu bir milyar açığı 2,5 - 3 senede ver
diler. Ekseriyeti azîmesi istihlâke gitti. Biz ne 
yaptık arkadaşlar? Bizim yaptığımız vatan sat: 

hmda müşahede edilebilir. O nedir? Bizim tes-
bit edebildiğimiz 12 milyara yaklaşan bir en
vestisman hacmmdan kalan iki milyarlık bir 
rüsuptur. Onlar 2 - 3 senede bir milyar tediye 
muvazenesi açığı bıraktılar. Envestisman ola
rak bıraktıklarının ne olduğunu ben anlatmı-
yayım; siz bilirsiniz. 

Sevgili arkadaşlar, bizim derdimiz, mem
leketin derdi, iki sene üst üste gayrimüsait ha
va şartlarının, envestismanlarımizm en yüksek 
seviyeye ulaşmış olduğu 'devreye rastlamasıdır. 

Sevgili arkadaşlar, borçlarımızı böyle gös
termek istemelerinin sebeplerinden biri, Türk 
milletini dehşete düşürmektir. Nesiller boyun-
ce değil, 1956, 1957 senelerine kadardır. Hattâ 
1960 senesine kadar olan borçlarımızın mikta-
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rında hiç eksiltme yapmadan bunları, 1956 -
1957 de tekasüf etmiş vaziyet yerine, 1960 -
1962 senesine doğru yayacak olursak, bunların 
Türkiye için derhal kabili tediye bir hale gele
ceğini ifade etmek isterim. Arkadaşlar, bu borç
lar içinde, dâhil bulunduğumuz beynelmilel te
şekküllerin, her memlekete olduğu gibi, Tür
kiye'ye de yardım maksadiyle yaptıkları mik
tarlar dâhildir. Amerikalıların bize hibenin dı
şında yapmış oldukları ve seve seve, koşa koşa, 
maatteşekkür almış bulunduğumuz borçlar dâ
hildir. Şurasını arz ve ifade etmek isterim ki, 
demirden, çimentodan, kömürden, şekerden, 
tekstilden, gübre sanayimden gelecek sene bir 
damla ithal etmiy'eceğiz. 16 senede bir tek şe
ker fabrikası yapamadılar. Bize 110 bin tonluk 
bir kapasite bıraktılar. Bu seneki şeker istihlâ
kimiz 260 bin ton olacaktır. Eğer yeni fabrika 
için envestisman yapmamış olsaydık 260 bin 
tonluk istihlâkimizi karşılamak için 150 bin ton 
şekeri nasıl ithal edebileceğimiz korkusu peşin
de olacaktık. Bu işler bittikten sonra ehemmi
yetsiz gibi görünür, fakat işin hakikati budur. 
önümüzdeki sene bir milyon dört yüz bin ton
luk çimento ihtiyacını karşılıyacağız. Eğer bu
nu yapmamış olsaydık bir milyon çimento ihti
yacımızı dışardan ithal etmek karşısında kala
cak ve şimdi acaba bunun dövizlerini nereden 
tedarik edeceğiz diye kıvrım kıvrım kıvrana-
caktık. Eğer biz demir için 70, 80, 90 milyon 
liralık bir envestismanı zamanında düşünüp 
mevkii tatbika koymamış olsaydık, anların za
manındaki 73 bin tonluk kapasite seviyesinde 
kalmış olsaydık, demir ithali için döviz peşinde 
koşmak zaruretinde kalacaktık. Bugün biz 160 
bin tonu tahakkuk ettirmiş bulunuyoruz. Bu, 
1956 da 300 000 tonu bulmuş olaeaktır. Bu mem
leketin ihtiyacı 1957 de 400 bin ton ise bunun 
300 bin tonunu memleket içinde istihsal etmek 
bahtiyarlığına nail olacağız. Onların temposun
da gitseydik 330 bin ton demirin dövizini ara
mak peşinde olacaktık. 

Şimdi bu misalleri bir de kömüre tatbik edi
niz. Kömürde 4 - 5 sene zarfında yaptığımız 
envestismanlardaiı dolayı üç milyon tonun üs
tünde bir fazla istihsal vardır. Linyitlerle be
raber onlarda tezayüt, bir mislidir. Bunları he-
sabettiginiz takdirde, 1949 seviyesine nazaran 
memlekette yapılmış olan envestismanlardan do
layı ne derecelere kadar büyük servetlerin 
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memleketin hizmetine ve vatandaşların istihlâ
kine bugün dahi arz etmek imkânına sahip bu
lunulmuş olduğunu rakamla, hesapla ortaya çı
karabilirsiniz. Ve görürsünüz ki bunlar asla 
serazat rakamlar değildir. Biz bugüne kadar 
yaptığımız envestismanlarımızm birçoğunun na
tamam olmasına ve bir kısmının daha henüz 
kapasiteleriyle işliyecek bir hale gelmemiş ve 
bir kısmının henüz 6 ay, 1 sene, 1,5 seneye ka
dar işlemeye başladığı zaman, yatırılmış olan 
envestismanlarm, bu yapılan tesislerin ne de
recelere kadar borçlarının kolaylıkla ödenmiş 
olacaklarını hesapla ortaya çıkaracağız. Bu 
borçları nereden ve nasıl ödiyeceğim? Çimen
toya para vermiyeceğim, tekstile para vermiye-
ceğim, şekere para vermiyeceğim, demire para 
vermiyeceğim, şuna para vermiyeceğim, buna 
para vermiyeceğim. Muhterem arkadaşlar, biz 
senede 67 - 100 milyonu çimentoya, şu kadar 
milyonu şekere, şu kadar milyonu tekstile ve 
diğer büyük kalemlere döviz vermekte devam 
etmiş olsaydık ve envestisman politikasına 
dört elle sarılacak yerde istihlâk peşinde koş
muş olsaydık ezelî ve ebedî, iptidai, iktisadi va
ziyeti inkişaf etmemiş bir memleket olarak kal
maya mahkûm edilmiş bulunacaktık. 

Muhtrem arkadaşlarım; farzediniz ki,12 mil
yarlık bir envestisman hacmi tasavvur olunu
yor, farzediniz ki, 1950 senesindesiniz, işlemeye 
başladığı zaman 16 ay veya bir sene içinde dı
şarıya dönen dövizleri, tesis için yapılan döviz
leri, bir sene, bir buçuk sene içinde ödiyen te
sisler manzumesi, 12 milyar liralık bir enves-
tismandan bu müddet içinde 2 milyarlık bir 
rüsup bırakmaktadır, böyle bir mevzu ile evet, 
farzediniz ki, 1950 de karşı karşıvasımz... Nasıl 
karşılanacağını kolayca tahmin edersiniz, arka
daşlar. Kendileri, keyfî ve tesadüfi iktisadi po
litika diye tavsif etmektedirler, ben şimdi so
ruyorum, 1950 senesinde şu kadar köye su ge
tireceğiz, şu kadar mektebi bitireceğiz, şuraya 
elektrik, şuraya baraj yapacağız, şeker getir-
miyeceğiz, şunu, şunu getirmiyeceğiz, 1957 se
nesinde şöyle bir istihsal seviyesine ve milletçe 
şöyle bir istihlâk seviyesine vasıl olacağız, bu
nun için yapılacak envestismanm değerinin 12 
milyar olacağını ve borç olarak bunun bıraka
cağı rüsubun artan millî gelirle kolayca ödene
ceği söylenseydi ne derlerdi? 

Tesadüfi, keyfî bir politika diye tavsif ettik-
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I leri politika bin bir hesap kitap yapıldıktan 

sonra tatbik edilen bir iktisadi politika tahak
kuk ettikten sonra, şimdi nesillere, nesillere ka
lacak, deniyor... Hangi nesillere arkadaşlar? 
1958 deki borçlarımızın senelik tediyesi 200 mil
yon lira. Ondan sonra yukarıya doğru* 2000 se
nesine kadar gidiyor, deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türk istihsal ve is
tihlâk seviyesinin ne kadar artmakta olduğunu 
görüp 1960 senesinde nerelere vâsıl olacağını tah
min edebilirsiniz. Meselâ 1950 de bir milyar yüz 
milyon gelire nazaran bugünkü gelir; iki mil
yarı çoktan geçti, üç milyara yaklaşıyor. O gün 
bir yere bir milyon tahsisat verebilmek uzun 
hesaplara, kitaplara tevakkuf eden bir keyfiyet 
olurdu. Halbuki, bugün, yarın değil, işlerin 1950 
ye nazaran ne derecelere kadar genişliğe sa« 
hib olduğu açık olarak meydandadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; zevati âliye, 
diyorlar k i ; biz yağımızla kavruluruz. 

Evet yirmi beş sene kendi yağı ile bu mil
leti cazır cazır kavurdular. (Soldan; sürekli 
alkışlar) Bu nereye gelir arkadaşlar? bu, şu
raya gelir; kredinin lüzumu yoktur, kredi yap
mak suçtur. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü asrın ieaz-
nüma eserlerinden biri de kredidir. Dünyadaki 
eserler, kredi denilen mucizevi icat sayesinde 
vukubulmuştur. Hattâ bu devre, bu asra kredi 
devri dense sezadır. 

Şimdi, tamamen arkaik bir zihniyetle 1600, 
1700 senesine ait bir iktiisadi tefelsüfle, kredi
ye ihtiyacımız yoktur, kendi yağımızla kendi
miz kavruluruz, deniyor. İngiltere kredi ile 
kendisini düzeltmiştir, Almanya kredi ile kendi
sini düzeltmiştir. Bugün bir, beynelmilel daya
nışmanın, beynelmilel ticari, iktisadi ve malî 

J mevzuların tedahülünün arz ettiği manzaraya 
bakın, bir de şu arkayık fikre bakın. Kendi ya
ğımızla kavrulurmuşuz: Bizzat bütün dünyanın 
gözü önünde muazzam hacmi ile bir mucize gibi 

j görünen dev Amerikan iktisadiyatının bu inki
şafı bulabilmesi, yarım asır boyunca Avrupa 
sermayesinin ve tekniğinin oraya akmasiyle 
mümkün ve nasib olmuştur. 

Şimdi bize diyorlar ki, kendi yağımızla kav
rulmak imişiz, şu imiş bu imiş. Arkadaşlar, biz 
asırlarca ıstırap içinde kıvranan, mahrumiyet 

' tabiatısaniye haline gelen hâlâ toprak damlar 
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altında, yaşamakta olan Muhterem Milletimizin 
sefaletten bir an evvel kurtulması için hiçbir 
fırsatı ihmal ve fevt suçunu, cinayetini üzeri 
mize alamayız, (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar). 

Şimdi Muhterem arkadaşlarım, bütün bun
ların hesaplaşmasını yapacağız. Nereden nere
ye gelmişiz anlatacağız. Mübalâgalandırıla mü-
balâgandırıla bir millî felâket gibi gösterilmek 
istenilen günün şartları dünle mukayese edildiği 
takdirde ne dereceye kadar daha iyi olduğunu 
ve en kısa bir âtide nasıl bir istihlâk ve istih
sal seviyesine ve ne kadar güzel bir muvazene
ye erişeceğimizi rakamlarla ifade edeceğiz. Bu 
yalnız borç kolonundan ibaret değildir. Borç 
hanesinden ibaret değildir. Matlup hanesi de 
vardır. Matlup hanesiyle karşılaştırmak lâzım-
gelir. Kaldı ki; devletin ve hükümet işlerinin 
sevkü idaresi yalnız matlup ve zimmet kolonla
rının kuru ifadesi içine sıkıştırılamaz. Bu mem
leketin siyasi, içtimai, fiziyolojik birçok dertle
ri ve ıstırapları vardır. Bir devlet ida
resi bunları kül olarak gözünün önüne 
getirmek mecburiyetindedir. Şeker az is
tihsal ediyoruz, fiyatını beş liraya çıkar, 
halk yemeyiversin, ne çıkar? Bu, tek par
ti tahakkümünün hükümran olduğu zaman
lara ait bir zihniyettir. Bugün biz geçen se
nenin 200 bin tona yaklaşan istihsalinin yetme
mesi karşısında bahara doğru 10 - 15 bin ton 
şeker ithal etmemiş olsa idik koparılacak yay
garanın azametini tasavvur edebilirdiniz. Eğer 
bugün memleketimizde halkımız 300 bin 1̂ n 
şeker yiyorsa, biz bunu rasyoneMze ile 250 bin 
tona indiremeyiz. Bunu dâhilde istihsalimizle 
temin etmek, temin edemediğimiz miktar kalır
sa dövizle dışardan getirtmek mecburiyetinde
yiz. Buna demokratik idare derler. Şekerin beş 
lira olduğu devir değil. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir başka sathı 
mailde kısa bir müddet daha konuşmama mü
saadenizi rica edeceğim. Bu memlekette cari 
olan muhalefet usulleri, tatbik edilmekte olan 
muhalefet sistemleri, ve metodu vatanpervera-
ne midir, değil midir? (Soldan, değildir sesle
ri.) 

Sevgili arkadaşlarım, dört sene muhalefette 
bulunduk, bir günden bir güne... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhale
fet ve muvafakat usullerini birlikte söyleyiniz. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Benim eksik kalan taraflarımı siz tamam
larsınız. (Gülüşmeler.) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bize de 
aynı konuşma imkânlarını temin ederseniz, ce
vap veririz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
la) —Muhterem arkadaşlarım, benim büyük 
pretansiyonum yok. Bunlar bizim naçiz görüş
lerimiz ve mütevazı rakamlarımızın ifadesinden 
ibarettir. Hüseyin Balık arkadaşım, geniş ve 
bilhassa son zamanlarda fevkalâde vüsat kesbe» 
den karihasiyle, benim bu nâçiz görüşlerimin 
çok üstünde görüşlerin mevlûdu olan ifadelerde 
bulunabilir. Fakat herkes ne kadar bilirse o ka
dar söyler. 

Bu muhalefet vatanperverane midir, değil 
midir? Bakınız ben ölçülerini vereceğim. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bir muhale
fettir tutturmuşsunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Ah kardeşim bu kadar sinirlenme, 
bak burada sinir mütehassısı var, seni Turgut 
Göle arkadaşıma havale ederim, 

Muhterem arkadaşlarım; 4 yılı mütecatiz 
zaman muhalefette kaldık, bir tek ecnebi tema
sı aramadık. Muhalefetin dış meselelerde, dış 
devletlerle temaslarda ve münasebetlerde ayıl 
bir fikri vardır, zehabını uyandırmaktan, veba
dan kaçar gibi kaçtığımız için bir tek dış temas 
dahi aramadık arkadaşlar. Ama şimdi tuzak 
kurmuşcasına, kim gelecek, hani şu döküm za
manında bıldırcınların gelmesini, Karadeniz 
sahillerinde ağ kurarak bekliyen avcılar gibi, dı
şardan acaba kim gelecek diye bütün gelip gi
denlerin seyahat programlarını takibetmek su
retiyle, hele şu gelenlere, ayak üstü kokteyl 
masasında dirseklerini dayararak, şu vesileyle 
acaba iki tane zehirli cümle, acaba beş tane 
aleyhte fikir sokuşturabilir miyim, diye düşü
nenlerle bizim dört sene zarfında tamamiyle 
masum, vatanperverane tek bir dış temas dahi 
aramamamız halini bir mukayese ediniz. Vatan
perverane muhalefet böyle olur. (Soldan, bravo 
sesleri). 

Biz, üniversitelerde o zaman çok hararetli 
taraftarlar ve harekete getirebilecek kütleler 
bulmamız muhakkak olmasına rağmen bir gün 
bile kapısından bakmadık, 
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Ve dış münasebetler, dış meseleler bahis 

mevzuu olduğunda, demin konuşurken arz etti
ğim gibi, bu kürsüde yüzde yüz iktidarı teyid-
etmekten başka bir şey yapmadık. 

Şimdi, niçin bizim fikrimiz sorulmuyor, bi
zim hakkımız yok mudur, bizimle danışılmadan 
nasıl dış münasebete girişilir? diye söylüyorlar. 

Hiçbir yerde hükümetlerin, müzakereler 
esnasında, neticelere vâsıl olmadan, karar mev
zuu olmadan Ulus Meydanında konuşulur gibi 
müzakere halinde iken meseleleri açıklamanın 
âdet olmadığını, hiçbir yerde, bu âdetin bulun-
madiğmi takdir buyurursunuz. 

Bunun ötesinde sizlerce ne dereceye kadar 
malûm olmak arzu olunuyorsa, bizim grup top
lantılarımızın dışarıya intişarı münasebetiyle 
bundan haberdar olurlar. Kaldı ki Öğrenmek is
tiyorlarsa sual tertibederler, şimdi yaptıkları 
gibi bu kürsüye gelirler, biz de izahat veririz, 
cevap veririz. Bunun yolu budur. Ama, şimdi, 
Mr. Randalle ile ne konuştunuz; siz söyleyin 
bakalım ne konuştunuz, ben sonra; söylerim, di
yor. Bu, münasip bir mukabele değil, katiyen 
münasip bir mukabele değil arkadaşlar. Demek 
ki, aynı mantıki istidlal yolu ile istintacetmek 
istiyorlar. Siz mademki söylemediniz biz de Mr. 
Randall'a sorarız: Acaba Mr. Randalle müza
kerelerimizin ne suretle cereyan ettiği hakkın
da izahat verdi mi. Siz söyleyin bakalım, diye
cekler. Bu, bizden öğrenemediklerini Mr. Ran-
dalle'den öğrenmeye gitmişler demektir. 

Muhterem arkadaşlar; şu Frenklerin (Par-
tage de pouvoir) dedikleri,4 bir hal içinde par-
tagen de pouvoin kabul etmiyoruz. Siz iktidar
da bulunduğunuz zaman Demokrat Partinin 
muazzam bir kudrete istinadetmesi vakıasını 
bildiğiniz '"hâlde bir günden bir güne millî me
seleler karşısında Demokrat Partiyi haberdar 
etmek, hattâ enforme etmek hatırınızdan geç
miş. buna lüzum duymuş muidiniz? 

Şimdi demokrasinin icabı budur diye bir 
dikta rejimi tatbik eder gibi, bir doktatör gibi, 
demokrasi diktatörleri gibi hareket etmişler, 
demokrat anlayışın da diktatörlüğünü yapmak 
istemişlerdir. Bahsimize muhalefetin tarzı usu
lü vatanperverane midir, sualine başka bir cep
heden cevap vereceğim. 

Nasıl başladı? İktidara gelir gelmez bütün 
düöyayı tehdideden bir Kore beliyesi çıktı. Bn 
Kore beliyesinde Türkiye için en büyük mes-
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net olan ve en büyük emniyeti teşkil edecek 
olan Türkiye'nin selâmeti, hudutlarının ve is
tiklâlinin mas aniyetinin ve mahfuziyetinin za
manını teşkil edecek olan kollektif emniyet teh
likeye girmesin diye, kanunların verdiği hak 
ve salâhiyet dairesinde hükümet karar alıyor. 
Bu kararı perişan etmek için bu kararı bir boz
guna uğratmak için Halk Partisi ne suretle bir 
muhalefete geçmişti bunu hepiniz bilirsiniz. Da
ha uzağa gitmeye lüzum yok, daha bin tane 
hâdise ile bunlar izah olunabilir. Daha müsa
it olduğu bir zamanda küçücük bir notunu tut
mak suretiyle neler söylemek, neler söylemek 
mümkündür. Arkadaşlar, 1954 senesi seçim
lerinin en belli başlı silâhı, en mebzul gıda ola
rak Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununu ve 
Petrol Kanununu ele almış olduklarını bilirsiniz, 
neler dediler; vatanı sattılar dediler, 15 dönüm 
toprağın fazlası Amerikan çavuşlarına verilmiş 
diyecek kadar, muhalefet, gözü bağlı ihtirasla
ra, doludizgin cereyan verdi. Ben buna nasıl 
muhalefet ederim? Ben sorayım kendilerine, 
hakikaten insana tereddüt geliyor. Kasım Gü-
lek'in Zonguldak'ta söylediği nutuk cümlenizce 
malûm, Kasım Gülek Zonguldak nutkunda geç
miş ve gelecek seneler hepimiz için iyi olacak 
mı, dedi, hâdise böyle midir? Emniyet tertibatı 
alınmamıştır, ocaklara girmeyiniz, demiştir. Sel 
felâketinden dolayı ocaklarda ne kaybettik? 
Kömür istihsalinde tam dört yüz bin ton kaybettik. 
Böyle bir hâdise, 400 bin ton kömürün kaybı 
gedecek olan kışta tesirlerini, iktisadi bünyede, 
vatandaşın yaşayışında şiddetle hissetirmesi ba
his mevzuu olabileceği bir sırada geçmiş olsun 
demeye değil, ocaklara sakın girmeyiniz deme
ye gidiyor, arkadaşlar. (Soldan, kahrolsun ses
leri) 

Şimdi Fuad Köprülü'nün bu, beşinci kol pro
pagandasına benzer bir propagandadır, deme
sinde, ancak komünistlerin bu şekilde propagan
da yapacağı tarzında konuşmasında hatalı olan 
nedir? 

Şimdi asıl sualin cevabını bir defa daha ve
riyorum : Fuad Köprülü'nün söylediklerine 
% 100 iştirak etmekteyim. (Soldan, bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Partim adı
na söz istiyorum. 

REİS — Bir dakika efendim, Irak'a gide-

150 



1:30 10.3.1956 0 : 1 
cek heyet seçimine iştirak etmiyen arkadaş var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Sual müessesesi malûmdur, ancak sual so
ranla cevap veren konuşur. Bir de kendisine sa
taşılanlara söz verilir. Çünkü, 94 ncü madde 
şahıslardan bahsetmektedir, partilerin mânevi 
şahsiyetinden bahsetmemektedir. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Israr ediyo
rum. 

REÎS — Israr ediyorsanız reye koyarım. 
FETHİ ÇELIKBAŞ (Burdur) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
RElS — Israr ediyor musunuz Nüvit Bey? 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Başkan Bey, 

ısrar ediyorum. Partiye çatılmıştır. Grup adına 
söz istiyorum. (Gürültüler) 

RElS — Partiye çatma yoktur. Sual mües
sesesi hükümetle suali soran arasında cereyan 
eder. Israr ediyorsanız, reye koyarım. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
usul hakkında söz veriyor musunuz? 

RElS — Ne usulü hakkında?.. 
FETHİ ÇELIKBAŞ (Devamla) — Zatı âli

niz usulün ne olduğunu elbette takdir edersi
niz. 

RElS — Buyurun. 
FEVZİ ATAHAN (Hatay) — Reis Bey, usul 

hakkında konuşamaz, arkadaşlar. Sual kapan
mıştır. 

REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz. 
FETHİ ÇELIKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Riyaset Divanının vazifeleri Dahilî Ni
zamnamede tadadedilmiştir. Müzakerelerin ev
vel emirde ruznamede gösterilen esaslar üzerin
de cereyan etmesi lâzımdır. Eğer; biz müzake
relerimizi gündemde tesbit edilen noktalar dı
şına taşıracak olursak, bu müzakerelerden se
lâmetti neticeler beklemeye elbette imkân kalmaz. 
Ben Reis Beyden bilhassa rica edeceğim, Yüksek 
Meclise karşı ve Yüksek Meclisin karşısındaki 
Türk umumi efkârına karşı, kendileri, müzake
releri nizamname hükümleriyle sevkü idare et
meye manen ve vicdanen mükelleftirler. Bakı
nız hiçbir meseleye • temas etmedim. Çok rica 
ederim, gündeme sıkı sıkıya sarılalım. Hakika
ten iş gündemin dışına bir müzakereye götürül
mek istendiğinde reis o müzakereye müdahale 
ederek müdahaleleri önlemek ve bilhassa hatip

leri de müzakerede tesbit edilen esaslara irca et
mek suretiyle nizamnameye riayetkar olsunlar. 
Aksi takdirde bugün sizleri tatmin eden bir mü
zakere cereyan edebilir. Yarın bir başka grupu 
tatmin eden müzakere cereyan edebilir. Ama 
Yüksek Meclisin müzakerelerde riayetkar olma
sı mecburiyetinde bulunduğu şeyler hakikaten 
ihmal edilmiş olur. Müsamaha etmeyiniz. Reis 
Beyden bu hususa hassasiyet göstermesini rica 
edeceğim. 

REÎS — Dahilî Nizamnameye göre müzakere 
cereyan etmektedir. Dahilî Nizamnameye aykırı 
bir cihet görmüyorum. 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Ne maksatla söz istediğinizi açıkla
yın. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 
Şahsıma sataşma vardır, konuşacağım. 

REİS — Buyurun, yalnız şahsınızı alâkadar 
eden mevzua cevap vereceksiniz. (Müsaade et 
konuşsun sesleri) 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Kars Milletvekili 
Turgut Göle konuşmasını yaparken Amerika'da 
yapılan müzakerelerden bahsetti ve bunlardan 
netice alınmamasına sebebolarak benim hareket 
tarzımı ileri sürdü. Bu arada iddiasını ispat için 
bâzı Amerikan gazetelerinin yazılarından bah-
seyledi.. Bunun için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Bu mesele vakıa şahsımı alâkadar etmek
tedir, fakat bunun üstünde bütün milleti alâka
dar eden bir mevzua da temas etmektedir. Onun 
için burada şahsımdan bahsederken bu mesele
den de yani müzakerenin mevzuundan da bah
setmek mecburiyetindeyim. Riyaset makamının 
buna müsaadelerini rica ederim. 

RElS — Buyurun... 
FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Ar

kadaşlar evvelâ gazetelerdeki yazılardan bahse
deyim. Demin Saym Başbakanımızın da söyledi
ği gibi her memlekette her türlü gazete çıkabi
lir. Bunlar efkârı umumiyenin muhtelif zümre
lerinin düşüncelerini aksettirirler. 

Bu arada gayet tabiî olarak lehte de, aleyh
te de yazılar çıkabilir. Kendilerinin bahsettikle
ri dergilerden Times dergisinin yazdığını okursa 
nız, o yazılardan mutlaka aleyhte bir mâna çı
karmak ancak işi fazla tefsir ve mugalâtaya dök-
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bek olur. Diğer dergilerin yazılarında işte ya
rın müzakerelerin tarzı cereyanında bir şantaj 
vaziyeti olduğu söyleniyor, söylenmiyor gibi bir
takım beyanlarda bulundular. Gazetelerde bu şe
kilde açıkça bir şey ifade edildiğini zannetmi
yorum. Söylenen gazetelerde ben böyle bir şey 
görmedim. Kupürlerini getirirler aynen okurlar 
veya müsaade ederler, gelecek celsede ben geti
rir, okurum. 

Şimdi esas meseleye geçiyorum. Amerika'
dan yaptığımız yardım talebinin reddolunup 
olunmaması veya müzakerelerin akamete uğra
yıp uğramaması meselesi : 

Arkadaşlar, ben Amerikan yardımı ile bugün 
veya 1950 yılında meşgul olmaya başlamış deği
lim. Kendileri belki bilmezler, o zaman Çubuk'
ta kaymakam imişler, içlerinde bilenler vardır. 
Ben Halk Partisi zamanında da bu işle meşgul 
idim. O zaman da bu işlerin nasıl cereyan etti
ğini, mesul şahıs olarak pekâlâ bilirim. Bu işler
le meşgul olan kendi mesul şahısları da vardır, 
onlar da pekâlâ bilirler. 

Mesele bir kere esas olarak; bütün Türk 
milletinin menfaati ile alâkalı bir meseledir. Ne 
bîr Demokrat Parti meselesidir ve ne de Halk 
Partisi meselesidir. (Soldan, alkışlar). 

Ben o zaman bu islerle meşgul oluyordum, 
aynı şekilde çalışıyordum, herkes pekâlâ bilir 
ki, Amerika dünyada hiçbir memleketin yap
madığı, yapamadığı bir işi yapmaktadır. Ame
rika sulhsever memleketlerin kendilerini mü
dafaa etmesine yardım olsun mülâhazası ile bu 
sulhsever memleketler tavizsiz olarak bir yardım 
yapmakta ve bu yardım prensibini ortaya koy
muş bulunmaktadır. Ve yine Amerika bütün 
hür memleketlerde sulh ve sükûnun tessüsü, 
refahın temini için bizim gibi geri kalmış mem
leketlere, bu memleketlerin kendi vasıtalariyle 
kalkmamıyacaklarmı düşünerek lüzumlu gör
düğü beynelmilel tesanüdü, bu memleketlere 
iktisadi yardım yapılması prensibini ileri sür
müş ve bu mevzuu Birleşmiş Milletler camiasm-
,da ortaya atarak bu sahada beynelmilel bir te-
sanüdün kurulması prensibinin Birleşmiş Mil
letler şartında yer almasını temin etmekte âmil 
olmuşlardıpr 

Amerika bu yardım müessesesini ihdas et
tiği andan itibaren Türkiye'de bu yardımdan 
müstefit olmaya başlamıştır.. Fakat Halk Par
tisindeki arkadaşlarımın ve diğer bütün arka-
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daşlarımm bilmesi lâzımgeldiği gibi, bu mües
sese ilk defa ortaya çıktığı zaman Türkiye'ye 
yardım edilmemesi esası ortaya konulmuştu. 
O zamanki Halk Partisi Hükümeti ilkönce bu 
mevzuda alâka göstermekte gecikti fakat bilâ-
hara mütemadi faaliyetler sarf ederek önce 10 
milyon, sonra 40 ve 50 milyon dolar nispetinde 
Amerika'dan direkt olarak hibe yardımı aldı. 
O zaman Amerika ile Türkiye arasında bu mev- • 
zuda mütemadi müzakereler cereyan ederdi. 
Türkiye 'nin menfaati, geri kalmış bir memleket 
olduğundan kendi vasıtalariyle kendini kalkm-
dıramıyacak bir vaziyette olduğundan ve aya
ğını yorganına göre uzatırsa daha 40 yıl aç ve 
sefil bir durumda kalması mukadder bulundu
ğundan bu yardımın artmasını temin idi, Tür
kiye komünizm karşısında en rasin, en büyük 
bir kale olduğunu ileri sürerek ve bunun bir 
hakikat olduğunu tasdik ettirerek bu yardımın 
çoğaltılmasına çalışıyordu. O zaman Kasım Gü-
lek de bu işle meşgul oldu. Ama kaç gün dayan
dı? On beş gün. sonra yaptığı iki beyanat üze
rine, Amerikalılar geldiler dediler ki, bu böyle 
beyanatlarda bulunuyor, daha kendisi yardı
mın prensibini kavramamıştır iş biraz gayri-
ciddî oluyor, dediler. Bunun üzerine vazifeden 
çektirildi. Bana o zaman emir verildi, iki saatte 
bütün dosyaları oradan derhal al, diye (Soldan, 
alkışlar). , 

îşte, şimdi söylediği sözler üzerine Türkiye'
ye yardım edilip edilmemesi takarrür edecek 
denilen zat bu zattır. O zamanki Halk Partisi 
onu çekti yerine güvendiği başka birini getirdi, 

TURGUT GÖLE (Kars) — Seni de onun için 
mi çekti. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Evet, 
bana'emir verdiler, dediler ki, iki saat içinde 
Kasım Gülek'in binasındaki dosyaları toplayıp 
hariciyeye getireceksin. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Buradan neye 
attı? (Soldan, o başka sesleri, gürültüler). 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — On
dan sonra arkasından başka bir vekilleri geldi,. 
raporlar verildi, o raporlarda yardımın artı
rılması isteniliyordu, o raporlar o vekilin önünfe 
kondu, üstünde yazılar vardı. Ne yaptığını bil
mez Hükümet, programsız Hükümet, ne söyledi
ğini bilmiyor. Bu gayet tabiî olarak millî haysi
yete münafi bir şey idi. Ve hiçbir Türkün tas-
vibedemiyeceği bir vaziyetti. Bu şekilde Amerika 
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Hükümeti nezcİincta teşebbüste bulunuldu. Şerh
leri veren zat geldi, tarziye verdi fakat münase-
bat düzelmedi. Ondan,sonra o zat da gitti, baş
kası geldi. Bu yardım işleri arkadaşlar zannedil
diği gibi kolay işlerden değildir. Hakikatte Tür
kiye ile Amerika'nın menfaatleri birdir. Kendi 
menfaatini iyi anlıyan bir Amerikalının en faz
la yardımın Türkiye'ye yapılması lâzımgeldiğine 
kaani olması lâzımgelir. Bugün komünizme karşı 
kale, Türkiyedir. Yarın Amerikan çocuklarının 
ölmesini istemiyorsa Amerika, kuvvetli bir Tür-
kiyeye muhtaçtır. Ve bu kuvvetli Türkiye, kendi 
yorganına göre ayağını uzatarak teessüs edemez. 
Bunun için bugün beynelmilel bir mesele olarak 
Türkiye'nin gereği gibi yardım alması, biran 
evvel kalkınması, millî savunmasını kendi sırtın
da tscnvaeak kadar kuvvetlenmesi lâzımdır. Bu 
da ancak kendi yatırımlarının kendi envestisman-
larmın - bugün olduğu kadar değil - bugün De
mokrat Partiyi tenkidetmıek istiyorsanız «kalkın
mamız için az envestisman yapıyorsunuz» deyi
niz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bugün bizim yaptı
ğımız envestismanlara bu tempoda devam eder
sek, Fransa gibi, İtalya gibi kalkınmış bir mem
leketin seviyesine daha 40 sene çıkamayız, arka
daşlar. 

Ben Amerika'ya gittiğim zaman ne söyledim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey, 

mevzuun haricine çıkıyor. 
REİS — Fatin Bey, sadet haricine çıkmayın. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Bilâ

kis mevzuun içine giriyorum. (Devam devam 
sesleri) Arkadaşlar ben Amerika'ya gittiğim za
man ne söyledim. Bu mesele, yani yardımın ar
tırılması meselesi Halk Partisi zamanında başlar. 
Kendi kendinizi reddetmeyiniz, millî menfaat
lere münafi hareketlerde bulunarak kendi 
kendini reddediyorsunuz. Bu muvman, bu ha
reket sizin zamanınızda başlar. Şimdi mevzua 
dönüyorum. Ben Amerika'da dedim ki : Türk 
Milleti komünizm karşısında bir kale gibi 
duruyor. En büyük millî savunma gayretlerini 
yapıyor. NATO'ya Amerika ve İngiltere'den 
sonra en büyük kuvveti veriyor, en büyük millî 
savunma masraflarını yapıyor. Kuvvet bakımın
dan da, millî savunma masrafları bakımından da 
üçüncüdür. Türkiye'ye yaptığınız yardım azdır. 
Biz yardım almayı bir prestij meselesi addetmi
yoruz. Fakat ortada bir beynelmilel mesele var : 
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Geri kalmış memleketleri kalkındırmak İâzıiÖ. 
Biz inandık ki demokrat ve kapitalist bir rejim 
içinde refah ve saadete kavuşacağız. Sulh seven 
memleketler arasında bu prensibi ortaya attınız. 
Tesanüt prensibini ortaya attınız. Amerika böy
le bir prensibi ortaya atmakla en büyük şe^ef 
hissesini alacaktır. Ama Türkiye'nin duru
mu meydanda. Bugün Türkiye'ye yapılan 
yardım azdır. Biz bugün istihlâk seviyesi 
bakımından Avrupa'nın en geri memleketi 
durumundayız. Komşularımızdan da geriyiz. 
Bu istatistiklerde de gözüküyor. İşte basma, işte 
şeker istihlâki. Hiç kimse ile kabili kıyas değiliz. 
Kabili kıyas değiliz, 'kimse ile. Yaptığımız en-
vestismanlar, çok değildir. Millî gelire nispeti 
âzami % 13,5 - 14 tür. Bu envestismanlar çok 
değildir. Diğer bâzı memleketler % 18 yapıyor. 
ingiltere, Holânda gibi memleketler % 20 - 30 
yapıyor. Binaenaleyh, fazla envestisman yapı
yorsunuz demek hatalıdır. Bunun illeti nerede
d i r ! İlleti Türkiye bütün gayretlerine rağmen 
kredi bulamıyor. Bulduğu krediler vardır, fa
kat azdır. Çünkü siz kalkınlarmızı yaparken 
yüzde 2,5 - 3,5 gibi cüzi faizlerle muazzam kre
diler aldınız. Bugün şu komünist Rusya'nın kal
kınma mayasını yapan 14 milyonluk çelik ka
pasitesini kuran, hâlâ faizi Fransızların kasa
sında duran aksiyonlardır. Bize de kredi bulmak 
lâzımdır. Bu, sadece Türkiye'nin millî menfaati 
değil bütün hür dünyanın menfaatidir. Biz ina^ 
nıyoruz ki, refaha kavuşmak için komünizme 
gitmeye lüzum yoktur. Refah sulh ve saadet ar
tık demokratik ve kapitalist rejimde vardır. 
Bunu söyledik, karşımızda ne mukabele gör
dük? Anlayışsızlık görmedik ki, arkadaşlar. An
layışsızlık görmedik ki. Amerikalılarla yaptığı
mız konuşmalar sonunda ben dönerken nasıl 
döndüm? 30 milyon dolar verdiler. Türkiye'ye 
yapılan yardım, direkt Amerikan yardımı se
nede ilk defa olarak yüz milyona çıktı. Halk 
Partisi zamanında acaba 60 milyonu aştı mı, di
rekt yardım? Çıkmadı. 

Amerikalılar bana dediler ki : Bâzı tedbir
ler alacağınızı söylüyorsunuz. Biz yardıma de
vam edeceğiz, alacağınız tedbirler neticesini 
Sonbaharda tetkik edeceğiz, vaziyetinizi tetkik 
edeceğiz. Sizden hiçbir zaman dezenterese de
ğiliz. Elbette Amerika Türkiye'nin vaziyetiyle 
alâkadardır. Sizin demokrasi cephesine ne gibi 
hizmet yaptığınızı Amerika görmekte ve bil-
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mektedir. Bizim aramızdaki ortaklık çözülemez, 
bozulamaz, ileride tekrar konuşacağız. 

îşte Randall buraya geldi. 
Orada bir gazete şöyle demiş : Time ne di

yor ? Time diyor ki; iki millet, Amerika ile Tür
kiye, Amerika tabiriyle tough, sözünden dönmi-
yen iki devlet karşı karşıya oturmuş göz göze 
bakıyorlar; Türkiye ile Amerika. Görüşme ya
pıyorlar. Göz göze bakıyorlar, bakalım ilk ön
ce gözünü kim kırpacak. Bu gazete bir halk 
dergisidir. Haberleri halka intikal ettirmek için 
onların alâkasını celbedebümek için renkli şe
kilde yazılar yazar. O dergi diyor ki; Adnan 
Menderes Türkiye'yi çok süratli bir şekilde kal
kındırmak istiyor. Fena mı? Zorlu müzakeresin
de ısrar ediyor, inat ediyor diyor. Bu fena bir 
şey mi arkadaşlar?. Bu hususta elbette inat 
edeceğiz. Sonra Thornbourg'tan bahsediyor. 
Bunlar dedikodu mevzuu. Bizim memleket Ame
rika'ya müracaat etmiş. Bu dedikodu mevzuu 
olabilir mi?. Sonra arkadaşlar; her memleket
te muhtelif şekilde düşünen insanlar vardır. Bu, 
her memlekette olduğu gibi, Türkiye'de de var
dır. îşler iktisatçı göziyle, maliyeci gözüyle, iç
timaiyatçı gözüyle mülâhaza edilir. Maliyeci ben, 
şu bütçeyi muvazeneli bir şekilde tanzim eder
sem herşey tamam der. Oh... rahat, der. Ama 
memlekette hayat seviyeli sıfıra doğru gidiyor. 
Bu vaziyet o zihniyette olanları pek fazla alâkadar 
etmez. Ama bir iktisatçı, bir içtimaiyatçı böy
le düşünmez, bir Türk vatanperveri de düşün
mez. O derki, bugünkü hayat seviyem düşük
tür, daha ileri gideceğim. Yatırımları daha 
fazlla yapacağım. Bunu yaparken her türlü va
sıta ve imkândan istifade edeceğim. 

Amerika'da muhtelif görüşler vardır. Ame
rika'da bir görüş varlki kendi evlâtlarını yarın 
harbe soıkmaik için müttefiklerinin kuvvetlen
mesi no'ktaî nazarını tutmaktadır. Ondan do
layı onlar mü'ttefikllerinin iktisaden ve millî 
savunma bakımından kuvvetlensin, yarın çıka
cak bir harbden evlâtlarım ve topraklarım ma
sun kalsın, diyorlar. Bunlar arasında iyi dü
şünenler Türkiye'ye her milleten fazla yardım 
yapalım, diyorlar. 

Bunun yanında bir başjka görüş var. Hiç-
'b'ir millete yardım etmiyelim. Esasen Bulga-
nin sulh taarruzu yapıyor, sulh olacaktır, de-
melktedirler. Onlar da menfi düşünüyor. Bun
lara para vermiyelim, diyorlar. Şimdi, hüıkü-
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met para istedi, yardım istedi diye, çok enves-
tisman yapıyorlar, diye tenkid edenler, bu mü
nakaşaları alıyorlar, bize para vermemek doğ
rudur, diye menfi düşünenlerin eline silâh ver
in eik istiyorlar. Bu doğru mu, değil mi? Sizin 
vicdanlarınıza arz ederim. Eğer doğru ise ben 
hatalıyım. Fakat arkadaşlar, bunu demin de 
arz ettiğim gibi, ben Vaşington'da iken cere
yan eden müzakereler tamamiyle beynelmilel 
mücamele kaidelteri içinde cereyan etmiştir. Ve 
ben- orada şahsi politikamı savunmuş değilim, 
hükümetten aldığım direktife göre hareket et
mişimdir. O direktife göre ilk evvel; yardım 
verin, vermeyin, Amerika ile olan münasebeti
miz daima dostane olacaktır, ittifak çerçevesi 
dâhilinde cereyan edecektir, millî menfaatleri
miz birdir, dedim. Sonra da bu millî menfaat
lerin sizin tarafınızdan iyi anlaşılması Türki
ye'ye yardımı artırmayı ieabeder, dedim. Eğer 
bu haJta ise bütün ittihamları kabul ediyorum 
ve özür diliyorum arkadaşlar. (Soldan; bravo 
sesleri, sürelkld alkışlar) 

BEÎS — Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Muhterem Menderes sözlü sorumun 
haricinde ve bilhassa benim sözlü soru ile alâ
kalı kalıp huzurunuza arz ettiğim meseleler ha
ricinde her zaman aUıştığıımız nutkunu çekti. 
Muhterem Menderes sı'k silk fikir ve kanaat 
değiştirdi, kendi arkadaşları hakkında da fi
kir ve kanaatlerini değiştirdi, muhalefet par
tileri için de aynı şekilde fikir ve kanaat değiş
tirdi. Evvelâ şahsım hakkında lütuf kâr bir 
cümle sarf ettiler, arkasından dış yardımın ya-
pılmamasmdan dolayı basit ve iptidai bir in
san olaraik gösterdiler. Bu kendilerinin tabiatı. 
Bir zamanlar Halk Partisi elemanlarının yarısı 
için vatan hainidir, dediler, sonra bunu muay
yen bir zümreye hasrettirdiler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul!) — Onları da vatanperver yapmaya uğ
raştık olmadı.. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Aynı şeyi 
Hürriyet'Partisine, Hürriyet kurucularına söy
lediler, birlikte kabinede bulunduğu arkadaş
larına, siz vatan hainisiniz, siyasi ahlâktan mah
rumsunuz, dediler. (Soldan, sadede gel sesleri) 

Ben, muhterem Menderes'in bu fikir ve ka
naat değiştirmelerini, uzun yıllardan beri ken
dilerinden aldığımız ilhamlar sebebiyle tabiî 
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görüyorum. Ama kendi kabinesinden dün ayrı
lan bir adamın, onunla birlikte çalışma yapan 
bir insanın onu tekzibetmesini hayretle müşa
hede ettim ve bu memleketin nasıl ve tae şekil- j 
de idare edildiğini huzurunuzda ifade etmek | 
mecburiyetinde kaldım. 

Zorlu, takibettiği politika üzerinde uzun 
uzun durdu ve bize hitaben, kalkın ayağa da
ha artırın, dedi. 

Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım 
dedik, dışardan yardım görmiyelim demedik. 
Buna şiddetle mukabele ettiler ve ayağımızı 
yorgana göre uzatmak ne demektir, biz yorga
nı ayağımıza uyduracağız dediler. Nihayet yor
ganı çeke çeke bugün ne başımızı tutuyor, ne 
ayağımızı arkadaşlar. (Soldan, o sizin iddianız 
sesleri) (Gürültüler) Ben demin okudum, şim
di de okuyacağım. (Soldan, gürültüler) îki madde 
okuyacağım, merak etmeyin sizleri sıkmam. 
Bilhassa Zorlu'ya cevap vereceğim. «Envestis-
man mahiyetindeki giderleri.. (Soldan gürül
tüler) 

REÎS — Turgut Bey, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Fatin Rüştü Beye cevap vermeye ne 
mecburiyet ve ne de lüzum vardır.. Siz şahsı
nıza ve sorunuza taallûk eden hususları konu
şun. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Peki efen
dim; Sayın Menderes'e cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 29 . I . 1956 da da 
gene şöyle söylüyorlardı. «Envestismanlarm; 
ancak tediye muvazenemiz üzerinde en feyizli 
zamanda müspet tesirler edecek neviden olan
lara inhisar edecektir.» Dediler, arkasından su
reti katiyede ve yüzde yüz rücu ettiler. 

«Zirai kredi mevzuu bütün memlekete yay
gın bulunan bir seyir arz eden mevzudur ki, 
memleketin genişliği ile asla mütenasip olmı-
yan çok düşük bir seviytdedir. Bunu süratle 
birkaç misline çıkarmak lâzımdır.» Son tebliğ
de ise aynen şöyle diyorlar : «Kredi mevzuun
daki diğer bir kararımız da Zirai Kredinin bu 
günkü hacımlarmın artırılmamanma dikkat et
mek olacaktır.» 

Şimdi, Muhterem Menderes'in tabiriyle söy-
liyeceğim : Allah lillah aşkına dinleyiniz, san-
dalya bu kadar ısrarla tutunacak bir meta mı
dır? Bu kadar göz konulacak bir meta mıdır? 
Menderes gibi bir şahsiyetv mütemadiyen fikir 
değiştirir»©... (Soldan gürültüler) 
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SABRÎ DÎLEK (Trabzon) — İstanbul Şe

hir Tiyatrosunda artistlik imtihanı vardır. Ora
ya gidiniz. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Aranızda ar
tistler vardır. Onlara hürmet ediniz. Mebus ola
rak hürmet etmesini öğreniniz. 

Yabancı memleketlerden bize yardım yapıl
mamasını' birkaç Amerikan gazetesinden ifade 
ettiğimi söylediler. Bunu resmî Ajanslar da 
söylediler. (A. P.) ismindeki ajans sarih olarak 
bize yardım yapılmıyacağını yazdı. 

ALÎ OCAK (Gazianteb) — Ne zaman?... 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Menderes 

bilir, ona sor... 
ALÎ OCAK (Gazianteb) — O bilmiyor, sen 

söyle, ne zaman? 
TURGUT GÖLE (Devamla) — .... Ben not

larımdan konuşmalarıma devam ediyorum. (E. 
P. olmasın sesleri.) O Ankara'da çıkar... (Gülüş
meler) 

Arkadaşlar; Adnan Menderes Türk Ordusun
dan iftiharla bahsettiler. Hepimiz iftihar ede
riz. 

Sayın Menderes, biz beş sene harb içinde 
idik. 

ALÎ OCAK (Gazianteb) — Ne harb içi, harb 
dışı, de. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Bir harb çı
kınca harbin içi .de dışı da birdir, arkadaş! 

Biz harbin sonunda, bugün kendilerinin üze
rinde çok hassasiyetle durdukları, Amerika'dan, 
Truman doktirini ve Marshall yardımından bu 
memlekete 1948 de yardım sağladık. Demek ki, 
bir hükümetin vazifesi, imkân bulduğu takdir
de dedikleri gibi. derhal yardım almaktır. Ama 
bunu Sayın Menderes yalnız kencfisi için bir 
gurur» vasıtası yapamazlar. 

Yine Muhterem Menderes Randall mı, Ka
sım Gülek'i davet etti, diyorlar. Ben de bunu 
Zafer gazetesinden, Randall 'm beyanatından 
öğrenmiş bulunuyorum. Bu hususta daha fazla 
bir şey söylemek Randall'a karşı bir nezaket
sizlik olur. Kendilerinden bu mevzuda istedik
lerini öğrenebilirler. 

Kasım Güiek'le ne konuşmuştur, Randall? 
Arkadaşlar; Kasını Gülek Amerika'ya gittiği 
zaman orada ne konuştuklarını muhterem Men
deres'e ifade etmişlerdi; Hat tâ bir de rapor tak
dim etmişti. Muhterem Köprülü-<$e bilir. GaJfev 
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ba İmmı Menderes unutmuş. Elbette bu mevzu
da muhalefet olarak vazifemizi yapacak idik. 
Ama kendileri ve gazeteleri ile bize ve partimi
ze) hiçbir şahsiyeti olmıyan ve dünyanın hiçbir 
memleketinde görülnıiyen, memleket ve millet 
ahlâkına yakışmiyah acaip bir ifade ile: «Kal
kın ayağa, burnunuzdan getireceğiz.» diye, hü
cum etmektedirler. 

Bu mevzuda biz de yazamaz mıyız? Bu ka
bil ağır sözler söyliyemez miyiz? (Soldan; gü
rültüler, «Daha söylemedik neyiniz kaldı?» Ses
leri), Niçin bunlara gazetelerinde yer veriyor
lar? 

Muhterem arkadaşlar, yine Sayın Mende
res'e arz deccğim; eğer yabancı matbuatın bir 
kısmı bizim, diğer bir kısmı da sizin hareketlerini
zi sitayişle bahis mevzuu ediyorsa, bunların bir 
kısmını bizim ve bir kısmını da Sayın Menderes'in 
tesirine mi, atfetmek lâzım? 

B4ŞVEKÎL ADNAN MENDERES (istan
bul) — işte bunu beğendim. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Kabul etmek lâzımdır ki; bahsi geçen bu 
memleketlerin, memleketimizde mütamadiyen 
malûmat alan adamları vardır. (Soldan, «Ekse-
riyetj'sizden almaktadır.» sesleri) 

Yine muhterem Menderes'ten beklemezdim, 
kafasına takılmış bir cümle var, diyor ki : «Mu
halefetin takibettiği iktisadi kötüleme siyaseti 
şudur; eh diyor, memleket yabancı yardımını 
görmeden yıkılsınlar, düştüklerini bir görsek..» 

Arkadaşlar, Saym Menderes'le bu mevzuda 
yüzdş yüz birbirimize muhalif bulunuyoruz. Biz 
Türk milletine ve bugün milletin mukadderatı
na hâkim olan Demokrat Partiye samimiyetle ve 
kuvvetle güveniyoruz. Biz Türk milletinin hiç
bir zaman yabancı bir memlekete muhtacolma-
dan ,da yaşıyacağma inanıyoruz. Saym Mende
res, demek ki yabancı bir memlekete muhtacol-
duğumuzu ve yardım almazsak tehlike geçirece
ğimizi ifade etmek istiyorlar. (Soldan, «hayır, 
hayır öyle bir şey yok» sesleri) Ben bunu sureti 
katiyede reddederim. 

RElS — Söylediği sözleri tahrif etmeyin. 
TURGUT GÖLE (Devamla) — Tedavül hac

minin Halk Partisi zamanında arttığını buyur
dular.' Bendeniz bu mevzularda kendileri gibi 
kompetan değilim. 
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Kendileri bizim zamanımızda alıştıklar! s i 

leri, karşımıza çıkıp, mükemmelen söylüyorlar; 
rakamlar ortaya atıyorlar. (Soldan, sen de söyle 
sesleri). 

Biz daha alışamadık. Mamafih bir gün gele
cek sizden ayrılacaktır, biz yine kendisini bağ
rımıza basacağız. (Soldan, «Siz kıymetini bile
mediniz» sesleri, gülüşmeler) 

Emin olun vaziyet ona gidiyor arkadaşlar. 
Arkadaşlar, hakikaten 39 -44 arasında teda

vül hacmi artmıştır. Ama bu artış münhasıran, 
kendileri de kabul buyurdular, harb şartların
dan doğmuştur. Bir buçuk milyonluk bir ordu
yu... (Soldan, gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Yalan. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Bir milyon
luk bir orduyu hiçbir yerden yardım almadan, 
memleketin ancak muvakkat kaynaklarından is
tifade etmek suretiyle... 

SABRI DlLEK (Trabzon) — Beraber asker
lik yaptık, o vakit fasulye bulamıyorduk. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Ben nankör 
değilim. 

O vakit emisyon bu şartlarla artmıştır. Men
deres bunu bilirler. Kendileri yine bilirler ki, 
harb esnasında ve sonra müttefiklerden aldığımız 
altınları olduğu gibi Merkez Bankasına yatır
dık. Sonra yine yabancı memleketlerden aldığı
mız dövizleri Merkez Bankasına altına tahvil 
ederek yatırdık. Kendilerine iktidarı devrettiği
miz zaman bir milyara yaklaşan tedavül hacmi
ni 787 milyona indirdik. Ama bugün fiyatların 
devamlı artmakta devam ettiğini elem ve ıstı
rapla görüyoruz. Elbette birtakım tesisler yerin
dedir. Ama kendilerinin hayal ettikleri gibi ya
pılan bu işler muhakkak surette randımanlı ola-
mıyacaktır. Bu envestismanların bir kısmı bü
yük masraf yüklerini» üzerinde taşıyor. Bunlar 
memleketin üzerinde pek yakında büyük yük 
olacaktır. Şu bu tesisler belki yerindedir ama 
bunlarda da israfa kaçılmıştır. (Misal misal ses
leri) Misaller çok arkadaşım, belki sizin canını
zı sıkarım. (Söyle sesleri) 

Arkadaşlarım, iktisadi mevzularda, rejini 
mevzuunda Sayın Menderes'le sureti katiyede 
ayrı bir zihniyet taşıyoruz. Kendileri son günle
re kadar... 

RElS — Rejim mevzuundan Başvekil bah
setmediler. Bırakın bu mevzuu, rica ederim. 
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fÜRGÜt GÖLE (Devamla) — Mâkul ve 

muvazeneli bir demokrasiden bahis suretiyle 
Menderes'in, son zamanlarda eski fikirlerinden 
tamamen caydığını, başka bir istikamet takibet-
tiğini memnuniyetle müşahede ettik. Ama bu
gün ne kadar bunun en ufak fiilî bir emaresini 
maatteessüf göremedik. Bu bakımdan kendi
lerine asla güvenemiyoruz. (Soldan, «Siz güve
nemezsiniz» sesleri). Eğer bizim kendilerine gü
venmediğimizin sebeplerini arıyorlarsa, bunu 
kendi ifadelerinde bulsunlar. 

Muhalefette bulunduğumuz müddet içinde 
ecnebilerle temastan sureti katiyede kaçındık, 
dediler. Kendi takdirleri icabı kaçınabilirler. 
Ama arkadaşlar, bizim ecnebilerden kaçınacak 
neyimiz var? Acaba bizim kaçınacak gizli bir 
tarafımız mı var? Acaba muhalefetten saklamak 
istediğimiz bir tarafımız mı var? Ben saklıya-
cak gizli bir tarafımız olmadığına kaanıım. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Siz ne ko
nuştunuz onu söyleyin? 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Hükümet 
bizi resmen davet eder, icabeden şekilde söyle
riz. 

Sonra, dediler ki; hükümet karar mevzuu 
olmadan müzakere halindeki meseleleri Mec
liste, muhalefetle görüşme, konuşma mevzuu 
yapamaz. (Soldan, Mecliste değil, sesleri) Peki 
Mecliste değil, muhalefette olsun. Bu da kendi 
demokrasi anlayışları. Biz burada da kendile
riyle mutlak olarak muarız kanaatte bulunuyo
ruz. (Soldan, kâfi kâfi sesleri) Peki istemiyor
sanız söylemiyeyim. 

Yine buyurdular ki, «25 yıl bu milleti kendi 
yağı ile kavurdunuz» Bu 25 yılın bir kısmının 
Atatürk devrine bir kısmının da muhterem ar
kadaşlarımın mesuliyeti omuzlarında bulundur
dukları zamana tesadüf ettiğini kendilerine ha
tırlatmak isterim. Biz şu anda çok partili bir 
devrin mesuliyetlerini omuzlarımıza almış bu
lunuyoruz. Kendilerinin söz sahibi oldukları de
virlerin, mesuliyetlerini bize yüklemesinler. He
le 25 yılın Atatürk'çü geçindikleri bir zamanı 
da bu yağın içerisinde kavurmasınlar. Biz yar
dıma sureti katiyede muarız değiliz. O zaman 
Başbakan yalnız İnönü değildi. Muhterem Dev
let Başkanımız da Başvekildi. Bunu bilmiyorsa
nız biraz tetkik buyurunuz. Biz dış yardıma ta
raftarız, ama bu milletin çekemiyeceği yükü 
ona yüklemeye asla tahammül edemeyiz. Su-
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reti mutlakada mütalâamızı söyliyeceğiz, efendim; 
(Soldan, gürültüler) 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Söz isterim; 
Başkanım. 

RElS — Başvekil: 
BAŞVEKİL ADNAN MENDEREÖ (İstan* 

bul) — Muhterem arkadaşlar, bence bu konuş
maların muazzam bir faydası oldu. Bu fayda 
Turgut Göle'nin son cümlelerini sarf etmiş ol-
masiyle tahassul etti. 

Şimdi bakınız arkadaşlar, ne diyor : «Biz 
taraftar olabiliriz, ancak milletin sırtına bâr 
olacak yardımlara taraftar değiliz.» Bunu söy
lemeyi vazife telâkki ettiler. Türkiye'ye yardım 
yapmak için, Türkiye ile teşriki mesaide olan
larla daha sıkı bir yol takibedilmesi lâzımgel-
diği hususunda teşebbüslere geçmiş bulunduğu
muz bir zamanda karşımızdaki devletlere gidip, 
aman bu Türk Milletinin sırtında bir bâr teşkil 
edecektir, zinhar yardım etmeyiniz, demişlerdir. 
Bunu tescil ediyorum. Zabıtlarda tescil ediyo
rum, arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

Şimdi diğerlerine" geçiyorum. Bu böylece 
zapta geçsin. 

Muhterem arkadaşlar; Turgut Göle arkada
şımız, gördüğünüz gibi, çok nazik konuştu. Fa
kat nezaketlerine pek de uymıyan, âdaba uymı-
yan iki küçük ifadede bulundu. Bizim fizama-
nma, on sene evvel, Halk Partisindeki kefa
retlerimizi bin defa ödedikten sonra, Demok
rat Partide naçizane mevki alışımızı bir din 
değiştirme şeklinde izah ederek bunu siyasi ah
lâk kaideleriyle kabili telif bulmadım, 

TURGUT GÖLE (Kars) — Öyle demedim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Söylediniz. Bir partiden çıktıktan sonra 
bu Mecliste konuşmak, bizim on senede yaptık
larımızın yanında, (muhterem arkadaşlarımız
dan bâzılarının yakın bir zamanda böyle bir 
vaziyete duçar olmaları dolayısiyle) nezaket 
bakımından üzerinde durulması gereken bir 
nokta idi. 

Tavzih edilmesi lâzımgelen noktalar var. Va
zife telâkki ederim, onun için huzurunuza gel
dim. 

Tavzih edilmesi lâzımgelen meselenin biri, 
Menderes'in sık sık fikir değiştirdiğidir. Prog
ramında şunu söylemiş, bunu söylemiş... Bu cid
dî bir tetkika tâbi tutulduğu takdirde asla ye-
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ri olmıyan bir iddiadan ibarettir. 1950 de de- j 
misiz ki, envestisman politikasına mümkün ol
duğu kadar vüsat vermek lâzımdır. Son gün
lerde yaptığım beyanatı 1950 de söylemiş olsay
dım benim mecnun olduğuma karar verirdiniz. 
Keza benim hükümeti teşkil etmeye liyakat sa
hibi olmadığıma karar verirdiniz. 1960 senesin
de o konuşulur mu beyefendiler, o konuşulur 
m u t . Müsaade buyurunuz, iktisadi bir politi
ka, hattâ bir dış politika, hattâ bir askerlik 
politikası, bir envestisman politikası hiçbir ih
tilâfa, hiçbir tevakkufa, hiçbir toplanmaya, hiç
bir küçücük ayarlamaya tâbi tutulmadan 10 
sene, 15 sene gittiği ve burada bir ayarlama 
yaptığımız takdirde denilecek ki, sen fikir de
ğiştirdin. Muhterem arkadaşlar, iki sene iyi 
mahsul alamamamızdan' ve birtakım sebepler
den kredi bulamadığımızdan dolayı, maalesef 
iki sene için bu işlerin tümör yapmış olması 
mahzurunu da göze alarak, envestismana de
vam ettik. Şimdi böyle bir vaziyetle karşı kar-
şıyayız. Bir zaman için elbette bir ayarlama ba
his mevzuudur. Benim bahsettiğim budur. Bu, 
envestismanm ebediyen durdurulacağının bir 
delili midir? Türkiye artık bugüne kadar yap
tığı envestismanlardan başka envestisman yap-
mıyacak diyecek mecnun bu Türkiye'de mev
cut mudur? Yani Türkiye şimdiye kadar yap
tığı envestismanlarla kalacak, bundan sonra 
envestisman yapılmıyacak ? Biz böyle bir halde 
kalabilir miyiz? Benim dediğim bir ayarlama
dır, günün icaplarına göre derlenme, toplanma
dır. Hakikati halde iktisadi cihazlanmamızm, 
iptidai merhalesi dediğimiz tesisleri vücuda 
getirdik, getirmek üzereyiz. Bunların hâsılasını 
almaya başladık ve elimize daha geniş imkân
lar gelmeye başladığı zaman da ve en fazla 
randıman verecek olan bir priyoriteye tâbi 
tutmak suretiyle envestismanlara devam edece
ğiz. Biz Halk Partisi gibi dört şeker fabrikası 
ve dört tekstil fabrikası yaptıktan sonra artık 
bu memleketin başka bir şeye ihtiyacı yoktur 
diye çubuğumuzu yakıp 15 sene övünecek, 
Ağustos böceklerinin yazm taganni ile vakit 
geçirmesi gibi, ömür geçirecek değildik. Biz 
imkânları âzami derecede dikkatle kullanan ve 
onlardan âzami derecede istifade etmeyi ve Türk 
milletinin asırlaşmış mahrumiyetlerini bertaraf 
eylemeyi düstur ittihaz etmiş dinamik bir par
tinin uzuvlarıyız! i 
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«Adnan Menderes'in* iktisadi politikasiyle 

beraber değiliz.» diyorlar. Buna bir hikmet di
yeceğim, ama olmıyacak, kendi nazikâne konuş
malarına uygun düşmiyecek. Bir başka fikir 
daha ilâve ediyor, «Biz itimadetmiyoruz.» di
yor. Şimdi buna cevap vermek için şöyle de
mek lâzım : Ha şunu hileydin. İşte şimdi «ve-
rite* de La palice» dedikleri noktaya geliyorum : 
Bizim iktisadi politikamızla sizinki gece ile 
gündüz kadar farklıdır. Leküm diniküm veliye-
din. 

İkincisi; «Adnan Menderes'e güvenimiz 
yok.» diyor. Tabiî. Bana güvenen arkadaşlarım 
burada, siz elbette bana güven vermezsiniz. (Sol
dan, alkışlar) (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, ondan sonra... 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhalefetin de 

Başvekilisiniz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Ah..." Onu bir idrak etseniz. Onun feh
vasınca bir hareket etseniz, bu memlekette gü
ller açar. Sizin maalesef asabi, Devlet düşkünü 
ruh haletinden istikametini alan ve asla uzun 
vadeli bir politikayı tazammun etmiyen, istical 
içinde yürütülen politikanız olmasaydı, iktida
ra gelenlere iş yapmak için imkân hazırlamak 
ulüvvücenabını, mürüvvetini gösterecek bir 
siyasi telâkki yer etmiş olsaydı şu 1950 den bu 
yana memleketin siyasi hayatında görülen bir 
sürü elemli ve ıstıraplı manzaralar asla meydana 
gelmezdi asla.. Nasılsa bir fırsat kaçırılmış, na
sılsa bir defa yere düşülmüş denildi, 1950 de bir 
kaza oldu denildi. Bir ay, iki ay, bir sene, için
de tekrar iktidara gelmenin yolları arandı. Bü
yük bir istical içinde çalışıldığı görülüyordu.. 
Acelesi olan insanlar gibi büyük bir telâş için
de büyük bir asabiyet içinde ve böyle bir ruh 
haletinden, böyle bir kaynaktan ilham alan bir 
taktik içinde çalıştınız. Birçok defa reisinizin 
ağzından : «Seçimlerde döğüşeceğiz. Kıyasıya 
döğüşeceğiz.» Fakat bir defa seçimler olup bit
tikten sonra milletin reyi ile iktidara gelen par
tiyi mütemadiyen desteklemek suretiyle memle
ket işlerinde muvaffak kılmayı düstur ittihaz 
edeceğiz» sözünü liderlerinizin ağzından çok 
defa işittim. Maalesef Halk Partisinin takibet-
tiği politika bu olmamıştır. Sanki biz para 
yardımını kendi şahsımız için istemişiz, san
ki biz bu yardımı kendi kâşanelerimiz,, çifüik-
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terimiz için istemişiz, sanki bu vazifeyi görür
ken kendi dükkânımızın, müesseselerimizin iş
lerini tedvir ediyormuşuz gibi bir düşünce için
deler. 

Arkadaşlar; bunlar bize milletin bir vediası-
dır, biz bir âmme hizmeti görmekte, vatandaşla
rın ihtiyacını karşılamakta bulunduğumuzdan 
dolayı bizi baltalamak, bizi aciz içinde, muvaf-
fakiyetsizlikler içinde bırakmak için değil teş
vik için konuşmaları gerekirdi. Bunun aksi an
cak memleket menfaatlerini ızrar etmek pahası
na mümkün olabilir. Ben Halk Partisini bun
dan tenzih ederim. Birçok arkadaşı olduğumuz 
tecrübeli mensuplarının hepsi bir kenarda, bir 
Kasım Gülek göstermelik gibi, yazda o, kışta o, 
şimalde o, cenupta o... (Soldan, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar; (A. P.) Ajan
sından (bahsettiler. Ben bunu yenice öğrendim. 
Yanılmıyorsam, bana verilen malûmata göre bu 
ajansın muhabiri Metin Toker imiş. Bakın na
sıl şebekeleşilmekte olduğu tezahür ediyor. Ba
na verilen malûmat yanlış ise, özür dilerim. 
Eğer malûmat sahih ise, çok şayanı dikkat hâ
diselerin karşısında bulunduğumuzu ifade et
mek isterim. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Bir Başbakan bu 
şekilde itham eder mi? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Ya ne diyelim? Ne ithamı beyefendi? 
Gelin yapar kabahat, kızım yapar sevap öyle 
mi? İki türlü ölçü kullanıyorsunuz, sizin orga
nınız bütün seneler boyunca neler, neler yapma
dı? Bizimki bir tek Zafercik. Sabah akşam ya
zılanlar, söylenenler nelerden ibarettir, biliyor 
musunuz? Kuzu postuna bürünmüş kurt gibi 
tazallümûhal eder gibi buraya nasıl geliyorsu
nuz? 

Muhterem arkadşalar, bir noktaya daha te
mas etmek isterim : 

Diyor ki arkadaşımız; Kasım Gülek konuş
tu. Ne konuştu, bunu açıkça söylemiyor. Bir 
şüphemiz, tereddüdümüz var, hakikaten bunu 
burada siz de söylemediniz, bilmek istiyoruz. 
Vatanın yüksek menfaatleri var. Elbette Kasım 
Gülek'le konuştunuz; size raporte etti. 

TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — Nereden 
öğrendiniz ? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Durunuz beyim, acele etmeyin, siz de 
bir sual takriri verin konuşalım burada... 
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TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Sual tak

riri versek 6 ayda sıra gelir. 
REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme

yin. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERS (Devam

la) — Ne oluyoruz yani, ne var? Bir sual takriri 
verin, gelin buraya, burada müşerref olalım. 
(Soldan, gülüşmeler) 

Ondan sonra diyor ki, Hükümet konuştukla
rını, müzakere ettiklerini söylemezmiş. O halde 
Heyeti Vekile toplantıları olmamalı, «Forum» 
da yapalım bu münakaşaları. Kuralım masaları 
Ulus Meydanına, konuşalım. Bakınız bu sözlerle 
bir mesuliyet almıyan, hattâ, sadece Hükümet 
politikasını desteklemek vazifesi bulunan bir 
Kasım Gülek'in konuşmasını gizli tutuyor, onu 
gizli tutarken diğer taraftan Hükümet konuş
malarının neden açıklanmadığını soruyor. İşin 
garip tarafı burasıdır. 

Şimdi, Kasım Gülek'in konuşmaları hakkında 
hakikaten tereddütlerimiz vardır, bunu milletçe 
öğrenmek istiyoruz. Meselâ ben Ahmet Emin Yal
man'm fikrinde değilim, Ahmet Emin Yalman'm 
Kasım Gülek'in şu efal ve harekâtı hakkında 
sûiphedar olmak lâzımgeldiği hususunda birçok 
yazıları var, ben o fikirde değilim. Sadece bir 
politikanın, bir hırsın zebunu bulunmak bakı
mından hatalı ve zararlı yollara gitmiş olabilir, 
bu noktadan öğrenmekte fayda görüyoruz. Yoksa 
Yalman'm pafta pafta, sütun sütun yazıları var
dır. Bilmiyorum ama, galiba Halk Partisi de be
nim gibi düşünüyor, Ahmet Emin Yalman'in 
Türk efkârı umumiyesine takdim ediği suretinde 
düşünmüyor. Siz de benim gibi düşünüyorsunuz 
ve acaba politika birsiyle ne yapıyor diye 
şüphe içindeyiz. Türk milleti öğrenmek ister, 
soracağız bunu. 

Biz demişiz ki ; Zafer yazmış ki ; kalk Kasım 
Gülek şey yap. Şimdi makalede, yazıda belâga-
tin yahut da üslûbun, tarzın mânasını burada 
izah edecek değilim. Zaferin kendisine göre 
olan üslûbu ile «kalk Kasım Gülek, hesap ver» 
demesi şu mânadadır : Burada kalk demesi ya
kasından yapışıp kaldırmak değildir. Mecazi 
mânanın ne demek olduğunu bilmiyorsa, Göle'-
ye bunu izah ederken sizin de vaktinizi almak 
istemem. İş bununla neşriyata^ intikal ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; bizim memleketimiz
de çıkan bâzı gazetelerin neşriyatı bakımından 
vaziyet tetkik edilecek olursa Zaferi, kabahatli 

15Ö 



t : 35 10.2 
bulmak değil, muhalif matbuatın heyeti umu
miyesini elemle mütalâa etmek lâzımgelir. Fa
kat heyeti umumiyesini elemle mütalâa etmek 
lâzımgelir. Ne Hükümet var, ne Devlet var, ne 
şahıs var, ne şahsiyet var ve ne de haysiyet var. 
Herkes taksiyi, haysiyetleri rencide ederken, en 
yüksek noktadan açmaktadır. Bu böyle olmaz. 
Ondan sonra ben burada birisi hakkında şöyle 
dediğim zaman, «vay sen nasıl olurda itham 
edersin?» diyorlar. Benim kimseyi itham etti
ğim yok beyler, ben kimseyi itham etmedim. 

Şimdi birkaç kelime daha.. Eksik kalmasın. 
Yardım almazsak tehlike geçiririz demişiz. Ya
ni bizim geçirdiğimiz tehlike yeni mi? Hakika
ten Amerika vaktiyle 100 bin ton buğday ver
meseydi biz aç kalacaktık. O tarihte buğdayın 
kilosu yüz kuruşa çıkmıştı, şekerin kilosu beş 
lira idi. Kaput bezi bu memleketin ezelî dâvası 
idi, kaput bezi bulunmazdı. Hangi istihlâk se
viyesinden buralara geldik. «Harb içindeydik» 
diyor. Eğer biz memleketin iktisadi istihsalini 
düzenlemiş olsaydık; harbe girmemekle beraber, 
dünyanın madde diye çırpındığı bir zamanda, 
kendi buğdayımızı dahi istihsal edemiyecek bir 
takatsizliğe düşmemiş olsaydık, bundan gereği 
gibi istifade ederdik. Kendileri o zaman belki 
kaymakamdı, bilmiyebilir. O zaman bir buçuk 
milyonluk orduyu ayakta tuttuk diye konuşu
yor. Hâşa, böyle yüksekten atmasın, gitsin ra
kamlara baksın. Ben size söyliyeyim: Harb 
içinde orduya verdikleri para 500 milyon lira
dır. Biz bugün su içinde 1 milyar liraya yakın 
para veriyoruz. 

TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — 1939 da 
bütçemiz ne idi? 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Söyli
yeyim : Yine yanlış olarak dediler k i : Biz büt
çeyi 1 milyar liraya çıkardık, fakat ondan son
ra 700 milyon liraya indirdik. Hâşa, 970 milyon 
lira civarında kaldı, daha aşağı inmedi. 

Ondan sonra diyorlar k i : Biz altınları, dö
vizleri koyduk, bıraktık. Sanki onlar altınları 
dövizleri, koymuşlar, biz bunları istihlâk etmi
şiz. Hayır, hayır. Bilmiyorsunuz. Aman yapma
yın, büyük hata yapıyorsunuz. 214 ton altın 
mevcut idi. Zatı âlinizin mensup bulunduğu 
iktidar idaresi 90 tonunu sattı. Evet, bize 127 
ton kaldı. Yani yarı yarıya bölüştük, altınları. 
Yapma böyle, bilmiyorsun, bahse girişirim se
ninle. 90 ton altını 100 milyon dolar nrakabilin-
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de sattınız. Ondan sonra bununla da kalmadı. 
(Sağdan, gürültüler) Müsaade ederseniz söy
liyeyim, kardeşim. Bu hakikati bütün efkârı 
mumiye önünde söyliyeyim, Büyük Millet Mec
lisinin huzurunda konuşuyorum. Siz zamanınız
da 214 ton altından 90 tonunu sattınız, 127 to
nunu bıraktınız. Ondan sonra dövizlerden de 
320 milyon Türk Lirasına tekabül eden mikta
rını keza sattınız. 

Bir iki sene daha istihlâk devi ağzını açıp 
yemekte devam etseydi hiçbir envestisman yap
madan istihlâkin kuyruğuna takılmak suretiy
le bu iki yüz milyon, üç yüz milyon borcun da
ha fazlasını yapacaktınız. Ondan sonra da sı
fır envestismanda- kalacaktınız. 

Çünkü; borcu, ona geriverecek olana verir
ler, ötekine berikine vermezler. Böyle büyük 
envestismanlara yatırılmış olan paralar bir se
neden o bir seneye devredilerek nihayet 1950 
de içinde bulunduğumuz dar vaziyete getirildi. 
Başka millî ekonomilerle bir arada bu müşkül 
vaziyetle karşı karşıya bırakıldık. Bu da bırak
tığınız devrin mahazirinden biridir. 

Şu altınlar meselesi anlaşıldı, değil mi? 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Geriye ka

lan 127 ton ne oldu? 
REÎS — Sizi alâkadar etmez. Sual sorma

yın. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Eğer 

Reisim bırakırsa ondan sonra, demin muhterem 
refikimin söylediği «Gündem dışı konuşmak fe
lâketi, fecaati» gibi mütalâalar akla gelmese ve 
bana sabaha kadar sorsalar, sabaha kadar ce
vaplar versem, ne iyi olurdu. 

Sandalye meselesi; «Adnan Menderes san
dalyeye ne kadar sarılıyor», diyor. Çok esef et
tim doğrusu. Ben istediğim kadar sandalveye 
sarılsam ne faydası vardır? Vaktiyle İsmet İnö
nü de sandalyesine ne kadar sarılmıştı, bilirsi
niz, fakat millet kendisini elinden tuttu, san
dalyeden yere çaldı. Arkadaşlar burada zorla 
oturulmaz; zorla oturmak imkânı eski devirler
de idi. Burada milletin ekseriyeti âzimesini tem
sil eden su kadar adedde milletvekillerimizin 
kanaati hilâfına hareket etsem, itimada lâyık 
olmasam, - Adnan Menderes isterse kendisini 
sandalyesine diktirmiş, çivilemiş olsun - orada 
bir an kalmaya imkân var mı? (Soldan, alkış
lar) Bütün bunlardan feragat ve feramuş gös
teren Turgut göle, ile karşı karşıya olduğum 
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için çok rahat konuşuyorum. Yoksa Halk Par- I 
tisinin bugünkü taktisiyenlerinin ve idarecileri
nin o ruyuabusu karşımda olsaydı daha başka 
türlü konuşmasını da bilirdim. Bize şöyle ya- | 
zamaz mı idiniz, böyle yazamaz mı idiniz, di
yorlar. Yazdınız, yazdınız artık tavana geldi. 
Tavanı delip çıkmasının imkânı yoktur. Küfür, 
tezvir edebiyatında ulaştıkları başarıyı elemle | 
tebrik ederim. Siz rekoru kırmış bulunuyorsu
nuz. (Soldan; sürekli alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. Seçimin 
neticesini okuyoruz, efendim. 

NÜVÎT YETKİN (Malaltya) — Usul hak
kında söz istiyorum 

REÎS — Mazbatayı okutayım, ondan sonra 
konuşursunuz. 

Yükselk Reisliğe I 
İrak'a gîdece'k heyete katıllacalk azalar için 

yapılan seçime (295) âza katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında göste
rilen reyl'eri almışlardır. 

Arz olunur. 
Âza. Âza 

Denizli Erzincan 
Reföt Tavaslıoğlu . Sadık Perinçek 

Âza 
Samsun 

A. Keleşoğlu 

Gazi Yiğitbaşı 
İsmet Olgaç 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Zühtü Uray 
Selâhattdn înan 
İhsan Karesioğlu 
Mecit Bumin 
Yusuf Azizoğlu 
Zeki Çavuşoğlu 
Hasan NumanoğTu 
Lûtfi Kırdar 
Emin Onat 

Afyon Karahisar 295 
Amasya 
Ankara, 
Anikara 
Aydın 
Bitlis 
Çanakkale 
Çoruh 
Diyarbakır 
Erzurum 
Erzurum 
İstanbul 
İstanbul 

295 
295 
293 
295 
288 
288 
295 
293 
295 
295 
294 
295 

Kastamonu 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Samsun 
Seyhan 
Trabzon 
ürfa 

295 
288 
295 
295 
294 
295 
295 
295 
288 

REİS — Buyurun Nüvit Yetkin. 

NÜVİT YETKİN (İtalatya) —• Muhterem 
arkadaşlarım, bir sözlü âoru sırasında, bu sözlü 
sorunun mecrasını değiştirerek muhtelif hatip
ler çeşitli yollardan Halk Partisine ithamlarda 
bulunulmuştur. Halk Partisi adına bunlara ce
vap vermek mecburiyetindeyiz. 

REİS — Müsaade buyurun Nüvjt Şey, usul 
hakkında konuşacağım < dediniz, usul haricine 
çıktınız. Usul haricine çikmamanızı bilhassa ri
ca ediyorum. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Başkanlık
tan Grup adına bu ithamları cevaplandırmak içn 
söz istedim, ısrar ettim, teklifim reye konmadı. 
8,9 ve 10 ncu devrelerden beri tatbik edilegelen 
usullere göre yapılan ithamlara cevap veril
mek üzere söz verilmesi gerekir. ıBu itibarla 
grup adma söz verilmesini istirham ediyorum. 
Bu teamülü bozmıyalım arkadaşlar. 

REİS — Sual müessesesi sual soranla Hükü
met arasında konuşmayı icabettirir. Başkaca Da
hilî Nizamnamenin 94 ncü maddesine göre an
cak, şahsa taarruz olduğu zaman o şahsa mün
hasır olarak söz verilir. (Sağdan, parti de bir 
mânevi şahsiyettir, sesleri) 

Mamafih Nüvit Yetkin arkadaşımızın tale
bini yüksek reylerinize arz ediyorum. Nüvit Yet
kinin konuşmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

13 Şubat Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,32 
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