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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
1957 malî .yılı Bütçe kanunu lâyihasının"Ee-

yeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 
İnikada fasıla verildi. 

Reisvekiü 
Buısa Mebusu 
Agah Erozan 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 
tfbeydullah Seven 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan GÜUB 

İkinci Celse 
1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasının he

yeti umumiyesinin görüşülmesine devam olun
du. 

22. I I . 1957 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekiü Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Trabzon Mebusu Sami Orberk ve 12 

arkadaşının, Dahilî Nizamnamenin 24 ncü mad
desinin tadiline dair nizamname teklifi (2/449) 
(Teşkilâtı Esasiye Encümenine) 

Mazbata 
2. — Ziraat Odaları ve Ziraat'Odaları Bir

liği kanunu lâyihası ve Ziraat ve Adliye Encü
menleri mazbataları (1/36) (Ruznameye) 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 10,10 

REİS — Reisveküi Agâh Erozan 
KATİPLER : Muslin CHirentaş (Van), Attüâ Konuk (Antalya) 

3..— YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İsparta mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

REİS — Ekseriyet vardır, Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

REİS — 1957 yılı Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kereye devam ediyoruz. Söz İsmail Hakkı Ak-
yüz'ündür; buyurun. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 
Muhterem arkadaşlar, Hükümetin memlekete ya

rarlı olmak gayesiyle hazırladığı, iyi niyetli ol
duğuna asla şüphem olmıyan 1957 bütçesi müza
kere mevzuu olmaktadır. Bu hususta ilk sözüm, 
memleket ve milletimiz için müspet neticeli, ba
şarılı, hayırlı olması temennisidir. Bu dileğimin 
tahakkuku için yani bütçenin tatbikatı da âzami 
muvaffakiyete ulaşması için ne yapmak lâzım 
geldiği hakkındaki düşüncelerimden bir nebzesi
ni arz etmekliğime müsaadelerinizi rica ederim. 

Bütçeler takdim olunurken memleketimizin 
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iktisadi durumunu, dünya ekonomisinin takibet-
tiği seyir içinde tebarüz ettirmek âdet olmuştur. 
Bunun için uzun izahlar yapılır. Birçok ticari, 
malî rakamlar ham ve mamul maddelere ait ma
lûmat zikredilir. Bu suretle iktisadi vaziyetimiz 
bütçe politikamızın müessir unsuru olarak telâk
ki ve kabul edilir. Mucip sebepler sıralanır. Mü
dafaası için birtakım fikirler öne sürülür. 

Fakat, asıl unsuru esasi olan insandan bahse 
nedense lâyık olduğu ehemmiyet verilmemekte
dir. Bunun haleti ruhiyesi, maddi, mânevi du
rumu, neşesi, sıkıntısı, randımanı, hüsnü istih
dam veya suiistihdamı, 'evsafı, bu husustaki 
etüdlerin neticeleri alınacak tedbirler, tevesssül 
olunacak çarelerin münakaşası yapılmaz. Kana
atimizce bu tarzda mütalâa edilişte, cemiyet 
hâdiselerini sadece ekonomik ve hem de tama
men maddi mebdelere bağlı görmekte bir nok
sanlık vardır. Memleketimizde eski gevşeklikle
ri gidermek maksadiyle girişilmiş ve süratlendi
rilmiş bir kalkınma ve imar faaliyeti olduğu aşi
kârdır. Esas itibariyle şayanı takdir olan bu ga
yenin tahakkuku için tezahürlerine şahit oldu
ğumuz (niyet, gayret, azim) in halisiyetine bir 
diyecek yok. Fakat güçlüklerin izalesine matuf' 
tedbirlerde bâzı gûna isabetsizlikler de yok de
ğildir. Bu eksiklikler ve isabetsizlikler bütün 
meselelerimizi her bakımdan seyri tarihisi ve 
şartları içinde mütalâa etmemekten doğuyor. 

Hükümet, tarihî zaruretler, icaplar, ucalara^ 
olmuşların tabiî neticelerini kendi üzerine alı
yor. Âdeta kendi kendisine gadrediyor. Ve bu 
geçmişteki şeylere müessir olacakmış gibi fuzuli 
bir yük altına giriyor. Halbuki sebepler ve ne
ticelerini tarafsız bir müşahit gibi ortaya koya
cak, aldığı tedbirlerle şu derece bir salâh ümid-
ettiğini söyliyeeek, geri kalan aksaklıklar için 
de ne gibi tedbirler alınması lâzım geldiğini mü
nakaşa edecek. Bu düşüncelerin ışığı altında 
diyebiliriz ki, bir bütünün bir parçası yani sa
dece iktisadi tarafını tetkik, tahlil ve terkibe 
mevzu yaparken diğer parçalarının üzerinde 
durmadan onları bir tarafa bırakmakta hakika
ten bir noksanlık oluyor. 

Devletin, adalet, maarif, idare, siyaset, mü
dafaa, sıhhat, ve saire gibi mefhumlarla ifade 
edilen sahalarda birtakım esas vazifeleri vardır. 
Buna bir de «iktisadi» tâbirinin içine girenler 
de eklendi. Bu sonradan gelen ötekilerini fersah 
fersah geçti. Kendisine nasılsa öteki asıllardan 

.1957 C ; 1 
fazla kıymet verdirdi. Bu küçük çocuk ağabey
lerini tanımıyacak, bir raddeye geldi. Adetâ on
ları kendisinde mündemiç görecek kadar büyü
dü ve hepsini içine aldı. 

Devletin asıl vazifelerinin hududu, birtakım 
kanunlarla çizili olduğu halde bu sonraki iktisa
di vazifesinin hududu indî takdirlere bırakıldı
ğı için devlet bu yeni vazifesinin mütemevviç 
tezahürleri karşısında âdeta bunaldı. Devlet mil
lete hadim ve onun mümessili olması lâzım iken 
bilhassa eski iktidar zamanında halka rakip 
bir müessese oldu. 

Muhterem arkadaşlar, öteden beri devam 
edip gelen bu nakıs görüşten kendimizi kurtar-
maklığımız icabetmektedir. Filhakika bütçele
rin takdiminde, gerekçelerine^ iktisadi mesele
ler, rakamlar ve münakaşaları hemen hemen tü
münü teşkil etmekte... Hükümet programıdır de
nen bütçe gerekçesine bakınca sadece iktisadi 
faaliyetler manzumesi olmaktan öteye geçeme
mekte ve Hükümeti haksız yere müşkül duruma 
sokmaktadır. 

Şu küçük başlangıçtan sonra bâzı misaller ve
rerek, neticede maksadımı açıklamak üzere bir 
zemin hazırlamak istiyorum. 

Bir tenkid : Fiyat muvazenemiz süratle bo
zulmaktadır. Doğru.. Fakat bu maddelere müta-
allik fiyat muvazenesinin bozulmasında, mânevi 
kıymetler arasındaki muvazenenin bozulmuş ol
masının büyük rolü olduğu neden unutuluyor:? 

Maddi kıymetler yanında ve onlara müessir 
mânevi kıymetler vardır. Bunların arasındaki 
muvazeneye kıymet verilmeden geçen uzun yıl
lar... 

«Eski iktidarlar ve daha ondan evvelkiler za
manında» tabiî olarak maddi işlerde ve fiyatlar
da kendisini göstermiştir. 

Nitekim bugün halkımızın haklı şikâyetlerinin 
mevzuu olan bîr pahalılık vardır. 

BMyat indeksleri, istatistikler, mukayeseler 
gösteriyor ki, devirler aşarak gelen bu ıstırap 
membaı bugün de tahribatını yapmaktadır. 

Uzun yıllar iktidarda bulunmuş C. H. P. mu
halefetin sayın liderinden bu mevzuda şöyle bir 

"ses duymalı idik. «Pahalılık iktidarımız zama
nında da muayyen nispetler dâhilinde artarak 
mevcudiyetini hissettiriyordu. Bunun önlenebile
cek tarafLariyle ızamanunızda kâfi derecede meş
gul olamadık. Bu bir içtimai nizam, dünya kon-
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jonktürü, iktisadi düzen işidir. (Soldan bravo ses
leri) 

Vücudumuzda duyduğumuz acılar, ağrılar, 
sızılar, sancılar hastalıklarımızı bize haber veren 
müşirlerdir. Onlar sadece arazdır. 

Pahalılık da bir hastalık değil arazdır. 
Arazdan şikâyetin gayesi''marazı ortadan kal

dırmaktır. 
Arazdan şikâyetler, esbaba kadar yükselmek, 

hakiki âmilleri bertaraf etmek gayesini gütmü
yorsa beyhudedir. 

Fiyatların yüksekliğinden şikâyeti, bâzı içti
mai kıymetlerin düşüklüğünü haber vermek gi
bi kabul etmek lâzımdır. 

Bakınız, bu mevzuda 1 . XI . 1943 te yedin
ci intihap devresinin birinci içtima yılı nutkun-
da aynen şöyle demişti : (Birçok sıkıntıları
mızın en ilerisinde olarak göze batan şey... 
aylıklıların ve dar gelirlilerin geçimde çektik
leri 'zorluk ve bâzı zayif karakterli memurlar
da hissolunan doğru yoldan sapma istidadı
dır. 

tdarede doğru yoldan sapmaya karşı en 
keskin ve tesirli silâh büyük salâhiyet sahip
lerinin şuurlu ve temiz kalmasıdır. 

Vatandaşları en çok kızdıran şey, ticarette 
insafsızların fiyat murakabesine karşı meydan 
okumalarıdır. 

Hükümet bu gibilerle yorulmaz bir suret
te uğraşmakta devam edecektir. 

Amansız tedbirler gerekli olursa bunda da 
tereddüt edilmiyecektir. 

Huduttaki gümrük kaçakçılarından da ıstı
rabımız artıyor. 

Kesin tedbirler almak icabedecektir. 
Görüyorsunuz ki, o zaman bahsettiğim aman

sız ve kesin tedbirleri aldık fakat kâr etme
dik, 

Faziletler bakımından bâzı düşmeler olun
ca şikâyetler ve feryatlar bakımından yük
selmelere şahidoluyoruz. 

O zamanlar meselelerin bu tarafiyle meş- " 
ğul olmamakta büyük hata etmişiz. Onun için 
bugün birbirimizi hareamıyalım. Bu hususta 
da basit düşünen kimseleri yanlış yola sevk 
etmiyelim. Bu gibi mevzuları particilik gay
retiyle istismar etmiyelim. Aramızda münafe-
ret sebepleri yaratmıyalım. 

Hakiki sebepler üzerinde elbirliğiyle dura
lım) , i 
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Fakat arkadaşlar o eski iktidarı ve bugün

kü muhalefeti temsil edenlerden ve bilhassa 
sayın liderinden umduğumuz bu tarzda konuş
malara mukabil ummadığımız şeyler işittik. 
(Soldan alkışlar) 

Maksadımızı açıklamaya medar bir başka 
tenkid mevzuu daha verelim. Bugünkü iktidarı 
hesapsızlık, plansızlık, programsızlıkla itham 
edenlerin bu hususta bazan dürüst ve hattâ 
tecavüz'kâr lisan kullanmamış olsalar, şahsiya
ta, sen ve ben kavgasına işi döknieseler, za
man zaman mübalâğalara ve isnatlara sapma-
salar hakları yok değil. Haklı. Fakat bu plan
sızlık ve programsızlık sadece iktidara mı? 
(Soldan bravo sesleri) 

Muhalefetlerde ve alelitlâk bunu söyliyen-
lerde bjr plân ve program var mı? 

Onlar ki, verirler lâf ile dünyaya nizamat 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde 
Muhalefetlerin tâ Hareket Ordusundan baş-

lıyarak; ya ölüm diyenlerden tutunuz da za
manımıza kadar söylediklerini ve yaptıkla
rını şöyle bir düşünelim. 

Kalkın ey ehli vatan batıyoruz. tstibdad 
var, zulüm var., diyorlardı. Buna göre hesab-
lı mı hareket ettiler.. 

İktidara geldikleri zaman onlar da istibdat 
ve zulüm yapmışlar. Gideni nevama aratmış
lar hattâ gelen gideni arattırıyor şeklinde bir 
sözün halkımızın dilinde yer tutmasına sebep 
olmuşlardır. Aralarındaki mücadeleler, nefsa-
niyet, ü n , garaz saikasiyle o derecelere gel
miş ki, vatan ve millet tehlikeye girdiği za
manlarda bile bir birlerine düşmekten ken
dilerini alıkoyamamışlar ve memlekete çok pa
halıya mal olmuşlardır. 

Gelenlerin başlıca yaptığı şey kendilerin
den evvelkilerini kötülemek olmuş. Onlardan 
sonra gelenler de aynı sakim yoldan kendileri
ni kurtaramamışlardır. Çok partili rejim içinde 
de bu devam etmiştir. 

Tarihî olayları dikkatle ve ibretle takibe-
den milletimizden haklı olarak şöyle bir sua
le muhataboluyoruz; hep böyle . dediler, ya-
dettiler, iktidara gelince değiştiler. Vaitlerini 
tutamadılar. Bunun elbette bir sebebi olmak lâ-
zımgelir. Sonradan gelenler yeni ne getiriyor
lar ki onlara inanalım ? 

İşte arkadaşlar üzerinde durup düşünmeye 
değer en önde gelen bir meselemiz.., 
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Demek ki gelenler bir plân ve program ile 

hareket edememişler, vaitlerini tutmamışlar... 
Ne demek plân ve program?... 
Dünya vaziyeti, mevcut fikir cereyanları... 

Nereden gelip nereye gittiği bilinecek bu muhit 
içinde durumumuz, milletçe kabiliyetlerimiz, 
zaaflarımız, imkânlarımız, şartlarımız. Politika 
sahasında ve diğer sahalarda öteden beri düş
tüğümüz hatalar, hangilerini tashih ettik, han
gilerini devam ettiriyoruz ? 

îşe neresinden başlamalı? Kademe kademe, 
derede, derece hangi yoldan ve hangi metodla? 

Buna ne kadar zaman ister? Millete evvelâ 
ne diyeceğiz? 

Âcil ihtiyaçlara çare gibi gözüken kuru vâ-
itler mi? Uzun vadeli ve kısa vadeli işler... Bun
ların ehemmiyet derecesine göre yekdiğerine 
takdimi sıraları... 

Velhasıl plân ve program. Sabır, itidal, tem
kin ve hattâ hakikatleri göz kırpmadan görmek, 
ortaya koymak, kapılarına göre cesaretle tatbi
kata geçmek mekanizmasıdır. Şimdi burada uzun 
yıllar iktidar tecrübesi geçirmiş bugünkü C. H. 
P. nin mümessillerinden millet lisanı hal ile so
ruyor. 

Hesaplı, plânlı, programlı mı idiniz? 
Hâdiseler, olmuş bitmiş her şey. Vesika ol

muş. Haykırıyor; hayır. Hesaplı, plânlı, prog
ramlı değil idiler. (Soldan, bravo sesleri) 

Neden ? Çünkü kendilerinden evvel gelenlere. 
Tarihimize ibretle bakmadılar. Bu plansızlığın 
hakiki sebepleri üzerinde durmadılar. Onun için 
aynı cereyanın tabii olup kaldılar. 

Şimdi plansızlık, programsızlık, hesapsızlık 
diye büyük bir derdimiz vardır. Bunun önüne 
geçmek elbirliği ile çalışmak icabediyor diyebil-
seler millet için çok iyi olur. Büyük hizmet ifa 
etmiş olurlar. Fakat diyemiyorlar. Hattâ sanki 
eskiden varmış da bugünkü iktidar yok etmiş 
gibi ithamkâr davranıyorlar. 

Hesapsızlık, programsızlık, plansızlık, birçok 
sebeplerin doğurduğu bir neticedir. Bu arada 
plân yapmak istiyeni rahat bırakmamak. Mev
zuu kötü istismar etmek takdirsizlik neticesi ze
vahiri kurtarmak, gününü gün etmek, acelecilik 
fevrilik gibi hallere mecbur etmek gibi bir du
rumun mevcudiyetini kabul etmek lâzımgeliyor. 

Hesaplı, programlı iş, teenni, temkin, soğuk
kanlılık ister. 
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Aceleyi, fevriliği, hiddeti, asabiyeti sadece 

hareket halinde bulunan iktidara veya liderine 
bağlamakta ve onu bu nakîselere doğru muhi
tin sevk edici tesirinin dışında telâkki etmekte 
isabet yoktur. (Soldan, alkışlar) Hepimiz daha 
iyi şeyler yapmak istediğimize göre bizler, biz
den evvelkiler tarafından işlenen hatalardan sa-
kmmaklığımız lâzımdır. Aksi takdirde beğenil-
miyen şeyler tekrar eder, durur. Halbuki görü
nür hatalardan azimle ve cesaretle sakınırsak 
görülmiyen ve bilinmiyen noksanlarımız kendili
ğinden tashihlere namzet olarak meydana çıkar, 
insaflı olanlar, bir tek insanı programsızlık, 
plansızlık, keyfilikle itham etmezler. Böyle şey
ler varsa onun bir kötü geleneği ve bu geleneğin 
barındığı bir muhit vardır. Hattâ o şahsı veya 
grupu iyi yapmak istediği halde bile buna im
kân bulamaması ihtimalini de hesaba katmak 
icabeder. Muhterem arkadaşlar; bir misal vere
ceğim, bunu siz benden daha iyi kıymetlendirir
siniz. 

Sene 1942. Ulus'ta bir haber; Adliye Veki
linin resmi. Kanunsuz evlenmeler neden gittikçe 
artıyor? Adliye Vekâletinin bu hususta açtığı 
ankete gelen cevaplar sıralanmış. 

Adliye Vekilinin hazırlattığı bir raporda : 
1933 yılında neşrolunan Af Kanunundan bugü
ne kaldar 10 seneye yakın bir zaman geçtiği hal
de durumun iyileşmediği ve meşru olmıyan ço
cuk sayısının gene mühim bir yekûna baliğ ol
duğu bildirilmekte ve birçok sebepler zikrolun-
duktan sonra sinema, roman, içki, kumar ve sü
sün evlenme idealini yavaş yavaş yıkmakta ol
duğu uzun uzadıya teşrih ve izah edilmektedir. 

Şimdi bir sual : 1933 ten beri durumun iyi-
leşmediğini gören ve 1942 de de sebeplerini teş
his eden iktidar, acaba o zamandan sonra geçen 
8 sene zarfında bu hususta nasıl bir plân ve 
program yapmıştır? Muhterem arkadaşlar; bii* 
misal daha; birkaç gün evvel gazetelerimizde Ö. 
H. P. Umumi Kâtibi Sayın Kasım Gülek'in bijr 
beyanatı intişar etti, büyük başlıklar. Âdeta hay
kırıyor gibi... (Yabancı sermaye her şeyden ev
vel, iktisadi hayatta istikrar, plân, hürriyet, de
mokrasi ister). Umumi bir kaide olarak doğru... 
Fakat, bize tatbik edilince eksik ve hattâ zararlı 
tarafları var. Bu beyanatın hemen akabinde de
miş olsaydı, memleketimizde uzun zamanlardan 
beri bu gayenin tahakkukuna doğru çok çalışma
lar vardır. Daha dün denecek yakın bir zaman-
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daki iktidarımız devrine nispetle günden güne 
terakki seyri içinde bir tekâmül müşahede olun
maktadır. Hemen netice almak kolay değildir, 
biz de o zamanki hatalarımızı anlamış bulunu
yoruz. Eski hatalar, sureti katîyede tekrar edil-
miyecektir. Elbirliğiyle yabancı sermaye için 
müsait vasat hazırlamaktayız. Böyle demeyip de 
kupkuru, ittihamkâr bir ifade ile âdeta ey ecnebi 
sermaye memleketimize gelmemekte haklısın, ne 
yapalım, der gibi el ovuşturmak doğru değildir. 
Neden? : 1949 senesinde C. H. P. iktidarının 
yapmış olduğu memleket şümul bir yurt kalkın
ması anketine gelen cevaplardan mevzuumuza 
dair birkaç satır okuyunca bu anlaşılacaktır. 
«Prensip kararlarının vaktinde verilmemesi ve' 
verilen kararların bir mevsim içinde müstahsil 
aleyhine değiştirilmesi.» 

Kâfi teminat bulunmadığına misaller meya-
nmda da : 

«Enflâsyon, Varlık Vergisi ve sair şeyler 
zikrolunmakta, ikinci veya üçüncü bir Varlık 
Vergisinin kanun adiyle ortaya çıkmıyacağmı 
nasıl temin edebiliriz, suali sorulmakta Devle
tin teşebbüslerinden, hususi teşebbüsün zarar 
görüp görmiyeceğini düşünmemek Devlet ida
resi mefhumu ile kabili telif değildir...» den
mektedir. 

Aynı anketin altıncı suali aynen şöyledir : 
«Hususi yabancı sermayeyi memleketimize 

cedp ve onunla iş birliği yapabilmek için ne 
gibi güçlüklerin bertaraf edilmesine ve hangi 
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır ?.» 

Bu suale cevap verenlerden yüzde 93 ü ec
nebi sermayesine lüzum vardır. Yüzde 7 si ec
nebi sermayesine lüzum yoktur, demektedir. 

Lüzum vardır, diyenlerin mütalâalarından 
birkaç satır okuyorum. 

«Yabancı sermaye itimat ve istikrar arar, 
geçmişte yanlış işlerle sarsıldığı bir vakıadır. 
Buna bir de beynelmilel siyasi huzursuzluk ve 
nazik coğrafi durumumuzu eklersek teinin ve 
tesis güç bir iştir. Fakat mümkündür.» 

«Devletin idareye, satışa müessir olan tah
ditleri yabancı sermayeyi ürkütür.» 

«Mevzuatta istikrar, vergilerde itidal yolu 
ile itimat telkin etmekliğimiz lâzımdır.» 

«Yerli sermayenin emniyet içinde gelişmesi
ni sağlıyaeak tedbirlerin kâffesi, memleketimi
zi ecnebi sermayesi için cavip bir iş sahası ha
line getirir.» 
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«Varlık Vergisinin, harb şartlarnun nasılsa^ 

yarattığı bir hata olduğu bundan böyle bu nevi 
vergiye tâbi tutulmasına ihtimal olmıyacak bir 
memleket varsa onun da Türkiye olduğu, ka-
naatofei'ecek şekilde bütün dünya huzurunda 
ifade edilmelidir.» 

Anketin yedinci suali şu : 
«Hayatı umumiyemizde, hususi teşebbüsün 

faaliyeti için kâfi teminat bulunmadığından sık 
sık bahsedilmektedir. Hususi teşebbüsün Dev
letle yanyana veya ayrı olarak çalıştığı saha
larda noksanlığı hissolunan teminatın neler ol
duğu hakkındaki düşünceleriniz? 

Mevzuat ve tatbikat bakımından tadiline ih* 
tiyaç duyulan mevat varsa nelerdir?» 

Bu suale cevap verenlerin yüzde 97 si temi
nat noksanlığı vardır. Yüzde 3 ü teminat nok
sanlığı yoktur diyor. 

Teminat noksanlıkları var diyen yüzde 97 
nin verdiği cevaplardan üzerinde ittifak edilen 
pasajlardan birkaç satır. 

«Memleket realitelerine îıymıyan, sık sık de
ğişen, amelî tatbik kabiliyeti araştırılmıyan, 
teferruata kadar anlayışsız müdahaleler yap
mak imkânını veren, takibolunacak had ve ha
reketi, değişen şahısların arzularına terk eden 
ve kontrol imkânları olmıyan birçok kanun ve 
nizamların hüsnüniyetle alınsa bile hakikatte 
yıkıcı tesirler yapan birtakım kararların menfi 
ve zararlı neticeleri, üzerinde işlenmiş ve ayar
lanmış memleket şümul bir iktisat politikamı
zın olmayışı her nevi teşebbüsün mutlaka muh-
tacplduğu emniyet ve istikrarın teessüsüne mâ
ni olmaktadır.» 

«İşletmelerde hukuk büroları, avukatlıklar 
ihdasını zaruri kılacak kadar malî ve idari ka
nunlar karışık ve vergilerimiz sistemsizdir.» 

«Kontrol işleri memleket ölçüsünde şuurlu 
ve mütehassıs elemanlara yaptırılmadığı ve bü
yük sanayiin mukadderatı küçük memurlann 
takdirine terk edildiği için"her nevi suiistimal
ler ve doğru yoldan ayrılan rakipler karşısında 
namuslu vatandaşların çektikleri müşkülât bü
yük kurumların ve ciddi teşekküllerin meyda
na gelmesine esaslı engel olmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, insanları insaflı olma
ya davet için bundan daha müessir şeyler bu
lunur. Ama bu kadarı kâfi değil midir? serma
ye meselesindeki güvensizlik umumi hayatımı
zın her sahasında maalesef yaygındır. 
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Millete güvensizlik : 
1946 ya kadar vesayet iddiasiyle yapılan se

çimler millete güvensizliğin bir ifadesiydi. Bi
rinci ikinci derecede seçmenler var, sandıklar 
var, seçim müessesesi kuru bir şekilden ibaretti. 
Ruhu yoktu, reyin kıymeti sıfırdı. 

1946 da seçime fesat karıştığı zehabı, iddia
ları revaç buldu. Ateş olmıyan yerden duman 
tütmez. Böyle bir ateş vardı. Ve o birçok şeyleri 
yaktı. Fakat bu ateşi tutuşturanlar şöyle düşün
müşlerdi. İntikal devrindeyiz. Bizler bir müd
det daha iktidarda kalarak bu işlen bir yoluna 
koymakla mükellefiz. Millet iyi takdir edemez, 
binaenaleyh iktidarda kalmak için bu yaptığı
mız şey maksadımız namına bir gün gelir ma
zur görülür. Hâkim düşünce, reşit oluncaya ka
dar millete adım adım vasilik etmek lüzumu... 
Partiler içinde bilhassa iktidar partileri içinde 
hizipçilik diye adlandırılıp hoş görülmiyen bir 
hal var. Bunun sebebi de asıl kalabalığı teşkil 
eden partilere güvensizlik. Onlar iyisini seçe
mezler, bizim seçilmemiz lâzım. Şu halde terti
bat alıp bunu tahakkuk ettirmek gerek. Politi
kacıların bir kısmı Türk milleti reşittir, sağdu
yusu Vardır derler. Fakat diğer taraftan da ona 
bu itibarla güvenleri yokmuş gibi hareket eder
ler. 

Partiler arası güvensizlik : 
İktidar muhalefetten emin olamıyor. Haklı. 

Nerede olursa olsun, Mecliste, meydanda muha
lefetin karşına çıkarken şöyle düşünebilse, şu 
muhalefette olanlardan bana zarar gelmez, ten-
kidlerini haklı yaparlar, maksatları hayırdır. 
Her şeyi yerli yerinde mütalâa ederler, iyi işler 
yaptığımız zaman takdir ederler diyebilse... Mu
halefette keza... Halbuki öyle olmuyor. Şurada 
kürsüye çıkan her iki taraf mensuplarını mü
teaddit defalar teessürle şahit olmuşuzdur. Hid
detli, kinli, asabi.. Sararan, kızaran, halde görü
yoruz, yüzlerindeki işmizazlar, ifadeler.. O ne 
sıkıntılı azaplı hallerdir. Niçin bu haller.. Her 
iki tarafın da niyeti hizmet olduğu halde bir
birlerine güvenleri yok. Nasıl güven olsun. Ta
rihî seyre bakalım. Böyle geliyor. Daima karşı 
taraf iktidarı kötülemek yolundan gitmiştir. Ve 
iktidar da mukabele etmiştir. Bu hususta lâyuh-
tilerin karşılaştığım görüyoruz. Halbuki insa
nız. Hiçbirimizin layuhti olmadığı meydanda. 
Bunu bildiğimiz için ona göre hareket edersek 
hatalarımızı itiraf edersek, meselelerimiz kendi-
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liginden hal yoluna girer. Fakat hatasını itiraf 
edenin aradığı ilk şey emniyettir. Yapmış oldu
ğu iyi şeyin kendi aleyhinde istismar edilmiye-
ceğine ve arkasından vurulmıyacağma dair ken
disine kanaat gelmesi lâzımdır. Bu kanaati bir
birimize vermekle mükellefiz. Her şeyden evvel 
yapacağımız şey karşılıklı emniyet ve itimat 
tahsili ve telkini olmalıdır. İktidara rahatça ça
lışmak, emniyet telkin etmek daima cepheden ve 
hayırhah tenkidle^ yapılacağına, başka türlü bir 
şey yapılmasının mümkün olmadığına inandır
mak lâzımdır. Emniyet Ve itimat.. Bu karşılık
lıdır. İktidar da nasıl yapması lâzımgeldiğini 
elbette takdir eder ve tatbik eder. Eğer yap
mazsa milletin takdir hakkını kullanacağı za
man gelir. Muhalefette zor kullanarak dediğini 
nazara aldırmak iktidarı çok şükür olmadığına 
göre.. İktidarda zor kullanarak iddiasını yürüt
mek kastı olmamalıdır. 

İbret gözüyle bakalım; tarih boyunca, şahıs
lar arasında birtakım kavgalar devam ediyor. 
İttihatçılar, itilâfçılardan itibaren bu yana.. Her 
değişiklikten spnra milletten bir kısım insanla
rın değişen bir şeyi göremiyoruz demesini icab-
ettireeek kadar salâh olmadığı şahısların de
ğiştiği fakat zihniyetin değişmediği sabit olu
yor. Mademki tarihî seyir bunu gösteriyor, tec
rübe edilmiş ve sonunda nedamet getirilmiş tarz
dan, sistemden dönelim. Aksi takdirde karşı ta
rafta nevama bir müdafai nefis kaygısı başlı
yor. Hem liderlerde hem de o camiada.. Lider 
kendi etrafındakilere şöyle diyebiliyor; mesuli
yette müşterekiz, Ijeni düşürmek sonra sizi par
çalamak- istiyorlar bu oyuna gelmiyelim diyor 
ki, haklıdır. Muhalefetler iktidarları iki serden 
birisini ihtiyar etmek gibi müşkül bir mevkide 
bırakmamalıdır. 

Düşünceme göre; partiler muhalefette ol
sun, iktidarda olsun birbirlerinin iç işlerine 
karışmamalıdırlar. Beğenmedikleri şeyler var
sa onlar sadece icraat, faaliyetler, zat mesele 
olmalıdır. Onların düzeltilmesini istiyebilirler. 
Kimlerin liderliği altında düzeltirlerse düzelt
sinler, ona karışmaya haklan olmamaları lâ-
zımgelir. Bu, yegâne çıkar yol bırakılıp da li
derlerin şahıslarına hücum olunduğu takdirde 
işler çığırından çıkıyor. 

Bir bakıma meseleyi şöyle mütalâa etmek 
de lâzımdır : Hatalarına rağmen iyi tarafları da 
olan bu gibi lider zevatı, bu partiler, başlarında 
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muhafaza ettikleri için nevama bir kadirşinas- . 
lık da gösteriyorlar demektir. I 

REÎS — ismail Hakkı Beyefendi; Riyaset 
Divanı notlara bakmak suretiyle şifahen konuş
tuğunuzu kabul etmişti. Halbuki tahrirî nu
tuk halinde devam ediyorsunuz. Bu şartlar al
tında 20 dakikalık bir müddete tâbisiniz. (De
vam, devam sesleri) Buyurun, devam ediniz. 

İSMAÎL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — 
Kaç dakikam var, beyefendi! 

REİS — Devam buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — 

Halk Partisinin vermiş olduğu örneğe göre o 
zaviyeden, bunlardan bir ibret,dersi çıkarmak 
lâzım. '" . ' 

Bundan sonra yeni bir çığır açmak istiyeu 
muhalefetler, başlara hücumdan vazgeçerlerse 
yani ne fenalık gelirse başların yüzünden, ne 
iyilik gelirse bu onların eseri himmetidir. Mil
let bir taraftan sanki bir hiç. Sadece başlar ve 
şefler vardır zihniyetinden vazgeçerlerse o za
man işler düzelecektir. I 

1950 umumi seçimlerinde hatalı oldukları 
millî irade ile sabit olan eski iktidarın muhale
fete geçince de başında tuttuğu zat, lâhik ik
tidar partisinin velevki hatalı yolda yürüyen 

,bir liderini değiştiriniz diye Grupuna hitabet-
mekte kendisine nasıl hak görebilir? (Soldan, 
bravo sesleri) Bilfarz Demokrat Parti iktidar^ 
dan milletin reyiyle çekildikten sonra dahi lide
rini yine başında tutarsa Halk Partisi o zaman 
dâhi bu bapta ağzını açamaması lâzımdır. (Sol
dan bravo sesleri) | 

Aşıklıyalım : 
Yaptığı ve yaptırdığı birçok iyi şeyler yanın

da hataları hattâ fahiş hataları da bulunması 
tabiî olan Sayın inönü iktidardan düşürüldü. 
Fakat Halk Partisinin başındadır. Buna bir di
yeceğimiz yok. Yalnız iktidarda iken Sayın Men
deres'in değiştirilmesini grupundan istiyenler ve ^ 
bilhassa Halk Partisi insafla düşünsün, iktidar- | 
da iken milletçe iktidardan düşürülecek kadar 
gidişi hatalı bulunan Sayın inönü iktidarda iken 

- kendi partisi tarafından düşürülmek şöyle dur
sun, bugün muhalefette iken dahi Halk Parti
sinin başındadır. 

C. H. P. Sayın liderinin ve emrindekilerin 
ağzından mütaaddit defalar Sayın Menderes de
ğişirse, sanki her şey değişecek gibi lâkırdılar 
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işitilmiştir. Hayır, arkadaşlar. Şahıslarla bu iş
ler değişmez. Bu yanlış bir görüştür. Bu bir zih
niyet meselesidir, içtimai muhit ve şartları me
selesidir. Nitekim aynı şeyler Sayın inönü hak
kında söylenmiştir. Bu noktayı ibretle nazara 
almak lâzımdır. 

Bu kısa tetkik bize itiyadların fert ve cemi
yet gidişinde mühim bir rol oynadığını gösteri
yor. Fena neticeli de olsa itiyadlarmı, görenek 
ve geleneklerini insanlar çabuk çabuk bırakama-
dıkları için işlerini bir türlü düzeltemiyorlar. 
Düzeni kendilerinin bozduğundan âdeta habersiz, 
bozuk düzenden şikâyetçidirler. Bu sakîm itiya
dı, göreneği terk etmek bu sahada bir inkılâp 
yapmak zamanı gelmiştir. Birbirimize söz ver
meliyiz. Tahkiksiz, tetkiksiz kimse hakkında ulu
orta lâkırdı etmiyeceğiz. Kimseyi mahkeme ilâ
mı olmadıkça indî mülâhazalarla kötülemiyece-
ğiz. Ve şahsiyat yapmaktan vazgeçeceğiz. Sade
ce meselelerimizin üzerinde ilmî metotlarla ten-
kidler yapacağız ve mülâhazalar serdedeceğiz. 
Nefsani hislere hâkim olmak cehdi içinde bulu
nanlar, kadirşinas Türk Milletinin sevgilisi ol
maya namzettirler. Herkes derece derece ve
levki azar, azar da olsa kendisini beğenir olmak
tan, hodgâmlıktan vazgeçsin, başkalarını aşağı 
görmek hastalığından kurtulmaya çalışsın, işler 
yoluna girmeye başlar. 

Bâzı gûna sabırsızlıklarımıza çare bulmak va
zife olmuştur. Uzun vadeli işlerde de neticeleri 
beklemiyoruz. Hemen derhal müspet neticeler 
alınsın, diyoruz. Bir adam başa geçince ertesi 
gün günlük gülistanlık olsun, diyecek kadar ileri 
gidiyoruz ki, bu asla doğru değildir. 

Nitekim, 1950 seçimlerinden sonra yeni ikti
darı daha birkaç ay geçmeden, C. H. P. muhale
feti habbeleri kubbe yaparak had, hudut tanı
madan, yıpratma, hırpalama hastalığına tutul
muş, mütemadi ve mütezayit asap bozucu tah
riklere normal bir şey yapıyormuşçasma kendi
sini kaptırmıştı. Bir kitap dolusu misaller var. 
Vakit dar, bu kadarla iktifa ediyorum. (Soldan, 
alkışlar.) 

Demokrasimiz hastalık geçiriyor, diyenler 
var, demokrasi hastalık geçirmez. Demokrasiyi 
tatbik ediyoruz, derken, o fikre, o usule uygun 
hareket etmiyenler nevama hastalık geçirirler. 
Bunun mikrobu şu veya bu kanun ve baskıda 
değil, hepimizin az veya çok içindedir. Sadece 
iktidan itham etmek kolay, fakat o derece isa-
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betli değildir. Sadece muhalefeti de böyle bir 
töhmetin altında bulundurmak daha kolaydır. 
Fakat insaflı değildir. 

Kalkınma,., her sahada eserler... Güzel... Ten-
kid edilecek tarafları yok mu? Var... Fakat bu 
neviden tenkidlerden evvel teslim lâzımdır. İk
tidarın hakkını teslim etmek lâzımdır. Hakkı 
teslim ile başlıyan tenkid, dinliyende de hakka 
riayeti telkin eder. O Öa tenkidin haklı tarafla
rını teslim etmeye kendisini âdeta mecbur ad
deder. öyle bir hava yaratılır. Bütün mesele mü
sait. atmosferdedir. Muhit, bizi içimizden dışı
mızdan, maddi ve mânevi mânasiyle, her tara
fımızdan saran, kavrıyan, hattâ bâzı hallerde 
sürükliyen morfolojik, fizyolojik, psikolojik, sös-
yalojik velhâsıl her bakımdan üzerimizde belirli 
bir şekilde tesirini gösteren bir şeydir. Her şeyi 
kendi şartları, muhit şartları ve kendine mahsus 
yerinde, normal ölçüleri içinde görmeye alışma
lıyız. Bâzı hâdiseleri dürbünün ters tarafı ile, 
bâzılarını yüzü ile, bâzılarını da mikroskop al
tına alıp tetkik ediyoruz, işin içine bazan hayal
ler, emeller, arzular, mübalâğalar, sevgiler.; 
bazan ihtiraslar, nefretler, kinler, garezler karış
tırıyoruz. Taraf tutma, hısım - akrabalık, parti
cilik gayretlerini de eklerseniz netice ne olur? 
Hâdiselerin kıymetleri şahsa göre değişir, arala
rındaki münasebetler bozulur, mukayeseler ya
pılamaz olur. Bu şartlar altında ve bu gibi ruhi 
haletler içinde keleme gelenler her halde isabetli 
olmaz. 

Sözlerimizde, yazdıklarımızda, işlerimizde, 
aklın, mantığın, ilmin, hesap ve ölçünün, bir ke
lime ile şuurun nüfuz ve tesirlerini haddi lâyı-
kına yükseltmek, hislerin, infiallerin, bilgisizli
ğin, tesadüflerin, geçici heves ve argularm nü
fuz ve tesirlerini asgariye indirmekten başka çı
kar yol yoktur. Esasen bu olgunluk hepimizce 
matlubolan bir hal değil midir? İşleri daha iyi 
hale getirecek, daha fazla müspet neticeli olma
sını temin edecek. Üstün bir merci olmadığına 
göre, büyüklü, küçüklü bütün efradının iftihar 
duyacağı şerefli bir mazisi olan Türk Milletinin 
yegâne ve meşru mümessili şu Büyük Millet 
Meclisi olduğuna göre, hatalı gidişleri ıslah et
mek, bütün yüzleri güldürecek şekilde işlerimizi 
tekâmül çığırı içine sokmak babında, ancak ve 
ancak o salahiyetlidir. Ve Allah'ın inayeti ile o 
kaadirdir. Yermekte de, övmekte de mahdut şa-
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hışlan, hattâ bir tek şahsiyeti hedef yapmakta
yız-

Millî muvaffakiyetler, zaferler hangi sahada 
ve hangi işte elde edilmiş ise o zamanki ve on
dan evvelki müterakim millî emeklerin muhas-
salası olduğunu hatırdan çıkarmamak lâzımol-
duğu gibi, muvaffakiyetsizlikler, mağlûbiyetler, 
ziyanlar ve her türlü şikâyeti mucibolan şeyler
de keza millî cehdsizliklerimizin bir muhassalası 
olduğunu unutmamak icabeder. 

Temeddüh yollu icraat nutukları, propagan
da havası estiren konuşmaları da tedricen mille
timizin ağır başlılığı ile yakışır şekle ifrağ et
meyi bilmeliyiz. Bunun yambaşmda bir de mu
halefete mensup vatandaşların veya partilerinin 
görüşlerini, düşüncelerini tavsiyelerini aksetti
ren beyanları, konuşmaları da tenkid namı al
tında aşağılamalar, küçültmeler, hakaretler ve 
tezyiflerden münezzeh olmalıdır. 

KEİS — Beyefendi; konuşma müddetiniz 
bitmiştir. (Devam, sesleri) Yüksek Heyet konuş
manızı arzu etmektedir. Reye arz edeceğim, ka
bul edilirse devam edebilirsiniz. 

Efendim, konuşmanın devam etmesini arzu 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Devam 
buyurun, efendim. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — 
Muhalefet, kıtlık, kuraklık senelerde, mahsul dar 
olunca, hariçten buğday ve yiyecek, ithal edecek 
duruma düştük; ah.. Şu iktidarın suiidaresi di
yor. (Soldan, alkışlar) 

İktidar; iyi havalar, yağmurlar, bereketli se
neler, bol mahsul alınınca, işte benim zirai poli
tikamın neticesi, diyor. (Sağdan alkışlar) 

Her ikisi de doğru değildir. Sudan havadan 
sebepleri lehimize istismar ettiğimiz nispette 
aleyhimize de istismar edileceğini bilmekliğimiz 
lâzımdır. 

Adalet esastır. 
Adaletsizlikler var, sözleri âfakı çınlatıyor. 

Bunda hakikatin payını kabul etmekte isabet 
vardır. 

Geçen iktidar zamanında aynı fırında satılan 
aynı cins ve aynı tartı ekmekte iki fiyat.. 

Şekerde iki fiyat. Daha birçok şeylerde doğ
rudan doğruya veya dolambaçlı yollardan iki 
türlü fiyat yok muydu?.. 

Vatandaşlardan bir kısmına ucuzluk, diğer 
bir kısmına, halka, esnafa hattâ fakir ve fukara
ya pahalılık. Adalet bunun neresinde? 
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Verdikleri; karardan dolayı hâkimleri ceza

landırmak, mahkûmu da himaye etmek, misalleri 
pek çoktur. Neresinde.bunun adlî teminat?... Ha
len mümasil hâdiseler karşısında sadece şikâ
yetle kalmayıp, derdin üzerine eğilmekliğimizdo 
lüzum ve zaruret vardır. Adalet her şeye, her
kese kendi hakkını vermek olduğuna göre bu işe 
insan kendi kendine adalet etmekle hakkını ver
mekle başlamalı. İnsan kendi kalbine hakkını 
vermelidir. Yani adalet kalbde hakka iman, hak 
sevgisi ile başlar, demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 1956 tarihini taşıyan 
bir tetkik eserinde şöyle bir cümle gördüm. «Bu 
memlekette seneler boyunca ağır bir baskı reji
mi yaşadık ve halen yaşıyorsak bunun başlıca 
mesulü Anayasamızın bu eksik ve aksak siste: 

midir» diyor. Bu görüşte tam bir isabet yoktur. 
Anayasa dahi diğer kanunlar gibi bir kitabısâ-
mittir. O okuyanlara göre kıymet kazanır. Doğ
rudan doğruya veya bilvasıta neticelere müessir 
olaıî ve hattâ o neticeleri doğuran sebepler ce
miyetin kendisi tarafından meydana getirilmek
tedir. Hangi usullerle idare edilirse edilsin, hele 
hele demokrasilerde Hükümet nevama bir su
reti umumiyede istihkakların muhassaiasıdır. 
Bir topluluk içinde karşılıklı küçük de olsa hak 
tammayışlara yer verilmesi o kütlenin hakları
nın inkârına yol. açar. 

Aynı kitaptan diğer bir cümle daha : «ikti
dar adamları nazarında vatandaşların hayatı, 
hak ve hürriyetleri bir gaye değildir. Sadece 
kendi menfaat ve saltanatlarının devamına bir 
vasıtadır.» -

Muhterem arkadaşlar, iktidardakileri böylece 
toptan kötü niyetli görmekte hata vardır. On
lar, muhitlerindeki malzeme ile iş görmek mec
buriyetindedirler. iyi niyetlerine rağmen hattâ 
muhitinde bulunanların da çoğunun iyi niyetle
rine rağmen o topluluğun istidadına, münevver
lerinin istihkakına göre âdeta kendilerini ayar-
lıyan, zorlayan bir kudretin zebunudurlar. Geç
mişi kötülemek, diye fena bir gelenek vardır., 
Yeni bir devrin, eski bir devri topyekûn karala
ması. Yakın tarihimizde çok.defalar tekrarlan
mıştır. Bunun en yeni misâllerini hepiniz en az 
benim kadar bilirsiniz. Meşrutiyet, mutlakiyet 
devrini, cumhuriyet, saltanat devrini kötülemiş 
hattâ ikinci reisicumhurluk devri birincisini 
unutturmak yolunu tutmuştur. Bu gök kubbede 
bütün sesler înikâs ediyor. Herkes kendi sesini 
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tekrar duyunca zannetmesin ki, başkası söylüyor. 
Eski devirleri kötülüyenlerin devri de kötüleni-
yor. Bu kötü gelenekten Demokrat Partinin bi
rinci hükümeti bâzı kimselerin yersiz olarak -va
sıflandırdıkları zafer sarhoşluğu zamanında bi
le kurtulmak yeni bîr gelenek tesis etmek azmiy
le hareket etmiş ve bunu ilân etmişti. Devri sa
bık yaratmıyacağız. Bu söz ne kadar ihlâs ile 
ne kadar iyi niyetlerle işe başlayışın büyük bir 
delili değil de nedir? Buradan başlandığı halde gra
fik nasıl bir seyir takibetti. Dosdoğru, dimdik bü
yüyen terütaze bir fidanın üstünde esen hangi 
rüzgârlar ona kıydı. Hangi haşereler onun ha
yatiyet ve ciyadetini kemirmeye başladı. Devri 
sabık yaratmıyacağrz sözünde, son asırlar zarfın
da inhitatımızın mühim bir sebebi, neden itilâ 
edemeyişimizin hikmetlerinden birisi vardı. Bir 
dert teşhis edilmiş ve ortaya, cesaretle konmuş
tu. Halbuki eski iktidar kendisinden evvel ge
len saltanat devrini bunca mefahirine ve çok yük
sek vasıfta cihanşümul şerefli taraflarına rağmen 
topyekûn kötülemiş olduğundan dolayı kendisinin 
de bir sonraki tarafından kötülendiğini düşüne
rek ve ibret alarak bu fasit ve sonu gelmez daire
nin içinden sıyrılıp nurlu bir istikamette yol al
ması lâzımdı. 

Devri sabık yaratmıyacağrz. Bu iktidar bi
dayette böylece sâf, temiz berrak sular gibi ak
maya başladı. İçinden aktığı arazinin tabiatı, 
mecrasından aldıkları, etrafından kendisine ek
lenen sızıntılar, rüzgârların sürükleyip içine ka
rıştırdıkları onu bulandırdı ise suyun asliyetini 
itham edebilir miyiz? Devri sabık yaratmıyaca-
ğız sözü kuru bir vait değildi. Umumi af ilânı 
ile beraber daha birçok deliller bulmak güç de
ğildir. Halk Partisine mensup oldukları herkes
çe malûm^pian bâzı zevat mühim mevkilere geti
rilmiş, memleket hizmetinde ayrılık gayrılık gö-
zetilmediğine dair deliller verilmiştir. Halbuki 
bu zevat arasından emniyeti suiistimal edenlere 
Taşlanmıştır. (Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 14 Mayıs 1950 bir mu
vaffakiyet ile bir muzafferiydin tarihe mal ol
duğu büyük bir gündür. 

Geçen iktidar seçimlerin kanunlar dairesin
de yapılmasında muvaffak olmuştur. Gelen ik
tidar milletin kalbini kazanarak seçimde muzaf
fer olmuştur. O muvaffakiyet de bu muzafferi-
yet de hepsi Türk mîlletinindir. Sonra ne oldu? 
Muvaffakiyetlerin en hayırlısını kazanmış olan 
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yeni muhalefet yaptığına peşiman mı oldu? Za
ferlerin en ümitlisini tahakkuk ettirmiş olan es
ki muhalefet neticeden başı mı döndü? Hayır. 
Düşünelim. Az muvaffakiyet midir? Tarih bu 
hislere hâkim oluşun, bu millî selâmet, ve saadet 
namına kendisini silmek isteyişin milletimize ya
kışır bu olgunluğun mânasını lâyik olduğu ehem
miyetle kaydedecektir. Bu kadar muazzam bir 
denizi geçen eski iktidar küçük küçük çaylarda 
boğulur mu? Az zaman içinde tahaddüs eden 
bâzı tezahürlerine bakarak kendisine kıydığına 
hükmedenlere yanılıyorsunuz diyemeyiz. Bu ara
da ne oldu? Eski iktidarı peşiman etmeye uğra
şanlarla yeni iktidarı zafer sarhoşu yapmaya 
yeltenenler türedi. Bu türediler, yeni türemiş de
ğildir. Bunlar eskiden beri devam eden ve zaman 
zaman yenileri eklenen düşmanlar ve düşmanlık
lardır. Her devirde maskeli ve maskesiz yeni. 
kılıklara girerek Türk Milletinin karşısına diki
lir. Arkasından vurmaya çalışır. Türk Milleti 
cepheden gelen düşmanın sırtını yere getirmenin 
sırrını Allaha iman sayesinde keşfetmiş ve onun 
için daima ayakta kalmıştır. İlerlemesine her 
hamlesinde engel olmak istiyen gizli ve içeriden 
tertipli, düşmanlıklar karşısında müdafaa ve mu
kavemeti ümitli bir oluş halindedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir musibet bin nasi-
hattan yektir, derler. Bunun güzel bir misalini 
14 Mayıs seçimlerinde millî irade ile iktidarı kay
beden Halk Partisi vermiştir. Nitekim, ilk günler
de aldığı ve ilân ettiği 6 prensip karan bunun 
delilidir. Fakat bu güzel misalleri devam ettire-
memiştir. Prensip kararlarına rağmen devin 
sabık yaratmıyacağız düsturunu daha evvel Sayın 
Menderes'in ilân etmesine rağmen karşı tarafın 
ve onların tahrikiyle beri tarafın da hataları yü
zünden bisut, bifaida didişmeler vukubulmuş ve 
bilhassa Sayın İnönü tarafından Demokrat Parti 
Grupunu hedef tutan tahrikler, alınganlığın had 
bir safhaya gelmesine ve geçen günkü tezahürün
de şahidi olduğumuz veçhile hepimizi müteessir 
eden fırtınalı havaya sebebolmuştur. Bundan 
sonra Büyük Millet Meclisi iyi havaları ibda et
mesini bilecektir. Matbuatımıza düşen mühim 
vazifeler vardır. Bir kısım matbuatımızda görü
len lüzumsuz ve hattâ zararlı birtakım röportaj
larla artist hikâyeleri, gayrimeşru aşk havadis-

* leriyle şehvetleri gıcıkhyarak tirajı yükseltmek
ten başka bir maksat ve gayeye hizmet etmiyen 
müstehcen hikâyeler, romanlar ve resimlerle israf 
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edilen sayfaları bu yüksek maksat ve gayeye 
hasretsinler. Milletimiz için de bugün ara bulu
culukta muvaffakiyetle ve kalemi ile hizmetler ede
cek çok kıymetli zevat vardır. Matbuatımızın bu 
vazifesini ifada Türk Milletini fazla bekletmiye-
ceğine emin bulunuyorum. 

Muhnterem arkadaşlar, tenkid bir bakıma 
çığımdan az veya çok çıkmış bir şeyi çığrına 
sokmak cehdidir. Halbuki zaman zaman işitilen 
bâzı tenkidlere bakarak denebilir ki bunlar me
seleleri çığrmdan sanki çıkarmak için ve fakat 
bilmiyerek yapılmaktadır. Şu halde tenkidde de 
bir tereddi vardır. Zevkte, eğlencede bâzı hayat 
telâkkilerinde olduğu gibi.. Geçenlerde bir müna
zara yapılmış. Mevzu : (Hayat yaşamaya değer 
mi, değmez mi?) Hem nerede yapılıyor? Atatürk 
Lisesi salonunda. Tıp Fakültesi ile Dil - Tarih 
Fakültesi ekipleri arasında.. Hayat yaşamaya 
değmez, tezini müdafaa eden Tıp Fakültesi eki-
pi münazarada galip gelmiş. Yani insanların ha
yatı ve sıhhati ile meşgul bir ekipte ümitsizlik 
hâkimdir. Diğer bir münazara daha; 

Yalan ahlâksızlık mıdır? 
Yoksa zaruret midir? 
Yalan zarurettir, diyenler galip gelmiş. Te

lâkki ve kabullerdeki sathilik ve tereddi görü
lüyor, değil mi arkadaşlar? 

Tenkidden bahsediyorduk. . 
Göz, bir vasıtai niyettir... Nereye tevcih edi

lirse orasını görür. Kapanırsa görmez. Uzaktan 
bakılırsa başka türlü... 

Yakından bakılırsa çok daha teferruatlı gö
rür,. Ufuklara kadar gayet geniş sahayı içine 
alan göz şayet önüne bir damla kadar bir. mâ
ni gelirse meselâ ihtiras gibi ve o mâni ne ka
dar yakında bulunursa o nispette bir şey göre
mez olur. Bir meseleyi yakından görüp tetkik 
ettikten sonra onun diğer meseleler arasında ye
rini bulup şartları ve imkânlan icapları içinde 
mütalâa edebilirsek vazifemizi tamam yapmış 
oluruz. 

Tenkidlerde küçük hâdiseleri teşmil ederek 
yaymak ve umumi hükümlere mesnet yapmak
tan ihtiraz etmek icabeder. Müsahama: Hissin 
karşısına aklı, ihtirasın karşısına memleket 
sevgisini, aleyhte bir sebebin karşısına lehte 
olanı. Ferdi tayibe müncer olacak hallerde için
de bulunduğu şartları koymaktadır. Müsamaha 
terazinin bir kefesine yığılmakta olan aleyhte 
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delillere kıymet vermekle beraber, öteki kefeye 
lehte olanları bir muvazene unsuru olarak koy
mayı ihmal etmemektedir. 

Aksi takdirde terazinin dili, hakikati, ortala
mayı gösteremiyeceği için sadece ona bakarak 
vatandaşlar birbirlerini karşılıklı olarak hattâ 
vatan ihaneti ile ithama kadar varırlar. 

Demokrasi yekdiğerine müsamaha ile mua
mele edebilen vatandaşların bulunduğu muhit
lerde vücut bulan bir nimettir. Birbirimizin 
tenkidini hoş karşılamayışımızı son asırların in
hitat asırlarından beri pek revaçta olan terbi
ye sistemimize daha doğrusu sistemsizliğimize 
bağlamak yerinde olur. Çocuklarımız serbestçe 
konuşamaz, gençlerimize hakkı kelâm tanımaz
dık. Bu tefritin bir ifratı da vardır. Bâzı genç
ler yaşlılara senin aklın ermez, eski kafa ne 
olacak gibi en hafifimden başlıyarak çok ağır 
tezahürlerine kadar cemiyetin taptaze kuv
vetleriyle, tecrübesi, unsurları arasındaki mü
nasebetlerin çığırından, çıkmış olduğunu eski 
iktidar görmüştü ama, plânlı bir çarenin tatbi
katını yapamadı. Jtyi niyetli olduğumuza hiç şüp
he yoktur. Hayrı ister ve hayrı yaparken kul
landığımız metotta bir değişiklik yapmamızı 
icabettiren"zaaflarimız var. Elimizle yaparken 
dilimizle onu tahribten sakmmaklığımız lüzu
mu aşikâr. Neden gönül kırmak ne için teçhil, 
neden tenzil ?. * ' 

Bizim bu noksanlarımızı dışardan kimse ge
lip tamamlıyacak değildir. Ne olursa kendi
mizden olacaktır, bütün iyilikler kendimizden 
gelecektir. / 

Muhalefetin tenkidleri bâzan esas bakımın
dan bir gerde süt kadar faydalı. Fakat nasıl, 
sütün içine yaramaz birşey girince kesilirse, 
süt olmaktan çıkar, ekşir, bozulursa; nefsani-
yet, şahsiyat* kin, garaz, mahsulü şeyler, bir 
nevî mayalar, enzimler gibi tesir ettiklerinden 
tenkide karışırsa o canım faydalı tenkidin süt 
gibi bozulmasına sebeboluyor. • 

Muhterem arkadaşlar, tenkid bir sanattır. 
Hem de güzel sanatlardan daha güzel bir san
attır. Tenkid edeceği şahıs sanatkârın dostu
dur. Bunda sanatkâr, dostunun kemal yolun
da katedeceği merhalelerin ibdama yardımcı
dır. Bu sanatkâr en büyük eserini, kendi ken
dini tenkid etmek mertebesine erdikten ve bu 
en güzel irfan sahasında üstad olduktan sonra 
vermeye başlar. < 
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Tenkid : 
insanın hilkatça matlup olan tekâmülünü 

temin ve teshil yolunda efal ve harekâtının 
muhasebesine ait, içinde, vicdanında duyduğu 
sesler nev 'inden bir şeydir. 

Tenkidi, 
Bir insan topluluğunun, bir cemiyetin ve 

bir milletin kemal yolunda devam ve bekasını 
sağlamak maksadiyle kendi içinden gelen şeş
lerin, sözler, yazılar ve çizgiler şeklinde umu
mi bir ifadesi mahiyetinde telâkki ve kabul 
etmek lâzımdır. 

Ferdin, kendi harimi ruhunda duyduğu, harf-
sız, lâfızsız, savtsız vicdani sesler gibi, cemi
yetin de birli!-: ve beraberliğini benimsemiş ve 
yalnız mîlletinin itilâsı gayesiyle çalışan ef
radının vicdani ifade ve beyanlarından başka 
bir şey olmaması lâzımgelen tenkid çok lü
zumlu ve faydalı bir şeydir. 

iktidar ve muhalefet : 
Karşılıklı muamele ve münasebetlerinden şi

kâyetçidirler. Çok tekrarlanan kıymetli bir 
söz burada imdadımıza yetişecektir. (Kendinize 
nasıl muamele edilmesini istiyorsanız başkala
rına da aynı şekilde muamele ediniz.) 

iktidarda bulunmuş muhalefetin, iktidara 
reva gördüğü muameleyi şöylece ortaya koya
lım : Onu kendisine elbise gibi giyebilir mi? 
Keddeder. 

Muhalefet, kendisi için reddettiğini iktida
ra reva görürse kraşılıklı olarak redde uğra
yan bir muamele tarzı münasebetlerde esas olu
yor demektir. Kim olursa olsun, hodgâmlık 
karşısında irkilir. Hodgâmlık, karşısında çok 
defa hodgâmlık bulur. Anlaşmak için bunun 
terki, hiç değilse tedricen azaltılması gerek
mektedir. Teessürlerle ifade edeyim ki, bir an
layış noksanımız var. 

Hodgâmlık ve nefsaniyet kendi haline bıra
kılırsa gittikçe kabarır. Onu aklın, memleket 
ve millet sevgisinin hükmü altına almak lâzım
dır. 

Cemiyetlerde, partilerde fertler gibi nefis 
murakabesi ve nefis hâkimiyeti teessüs etme
den evvel kendilerinden bekleneni ve umula
nı vermelerine imkân yoktur. 

Bu münasebetle arz edeyim ki; muhalefet 
tâbirinde medlulüne uygunluk yoktur. İkta-
dar partisinden gayrı partiler murakabe par-
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tileridir, iktidar, yapıcıdır. Murakabe partisi I 
de ancak yardımcı olmalıdır. 

Türk Milleti yapıcı ve yardımcı partilerin 
münasebetlerini isimleriyle kabili telif bulmu
yor. Halin gerginleşen, birbirlerinin sözlerini 
anlıyamamak, hattâ karşılıklı mevcudiyetlerine 
tahammül edememek gibi endişe verici bir.aki-
bete doğru sürüklenmeye terk olunmıyacağm-
dan ve her halde bir çıkar yol bulunacağından 
ümitlidir. Fakat kaygılıdır. 

Hürriyet Partisi objektif, mümkün olduğu 
kadar hodgâmlıktan, garazlardan berî faydalı, 
yapıcı bir tenkid ve murakabenin yoluna girme
ye sây etmektedir, öyle başladı ve öyle devam 
edecektir. Fakat bunun tahakkuku hepinizin 
topyekûn müzaheret ve yardımı ile mümkün 
olacaktır. 

Veyahut bu en güzel şeyi ekseriyet partisi 
arkadaşlarımız yapsınlar.... Bizler sizlere seve 
seve yardımcı olalım. . 

Haksızlığa mâruz kalanın kendi haklarını 
müdafaa etmesi çok iyi bir şeydir. Ondan da
ha güzel ve daha âli bir mertebe vardır. O da 
haksızlığa mâruz kalanı, müdafaa etmektir. 

Ar yılı değil, kâr yılıdır, diyenlerin adedi I 
çok değildir. Fakat bunların aldatma, kandır- I 
ma vasıtaları o kadar bol ve tesirlidir ki, ko
layca tutunurlar. Dal ve budak salarlar. İçin- I 
de bulundukları cemiyetin zararına verem otu 1 
gibi yaşarlar. Karaborsa, ihtikâr ve sosyetenin 
türlü ahlâksızlıkları, eğlencenin başdöndürücü-
leri, sefahetin dik âlâsı; sallan, yuvarlan dan
sından tutunuz da sahnede insanlığından sıyrı-
lıyormuşçasma çırılçıplak kalıncaya kadar so- j 
yunmalar hep bu vadinin tuzakları ve zararlı 
bitkileridir. 

Bunlar ve emsali bütün iyi işlemiyen taraf
ları ıslah için alınacak tedbirlerde canla, başla 
iktidarın yanında yardımcı olmayı en büyük 
şeref sayarız. 

Mesuliyet takabbül etmişler tarafından sıra
sı geldikçe ve pek isabetli olarak kullanılan bir 
vecize vardır. Fakat bu vecize daima ve yalnız 
haricî siyaset konularında hatırlatılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk: 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» demişti. Kimse bu
nu kupkuru bir düstur ve tek taraflı bir şey 
zannetmez. Bu dört kelimelik vecizenin son iki 
kelimesi üzerinde dururken başta "gelen âdeta I 
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o olmadan öteki#olmaz gibi bir mâna taşıyan iki 
kelimesini ele alalım. 

Yurtta sulh; bunu bütün vatandaşlar temin 
ile mükelleftirler.' En başta gelen vazife yurt
ta sulhu sağlamaktır. Cihanda sulh yurttaki, 
yurtlardaki sulhe bağlıdır. Cihanda sulih isti-
yenler şüphesiz ki, bu isteklerinde samimidirler. 
Muvaffak olmak istiyorlarsa evvelâ yurtta sul
hu temin etmelidirler. Cihan sulhu ancak in
san hakları ve Birleşmiş Milletler ideali yolun
dan mümkündür. Şu halde fertten başlıyarak 
aile, partiler ve milletçe huzur, asayiş ve sulh 
ancak hakka riayet ile mümkündür. Hakka ri
ayet, kendimizden, ailelerimizden, nihayet par
tilerimizden başlamak, milletlerarası sulhe ka
vuşmanın ilk şartıdır. Milletlerarası haklara 
riayetsizlikleri ve bunların sebebolduğu utandı
rıcı, nefret ettirici kanlı veya kansız faciaları 
görenler bu derecesi olur mu diye hayret etmek
te ve yapanları tayibetmekte haklıdırlar. İnsan 
haklarına riayet fazileti hepimizin hareketleri
mize, işlerimize, sözlerimize gittikçe mütezayit 
bir şekilde tesirini göstermezse, sadece insan 
haklarından bahis beliğ nutuklar, hitabeler ve 
hattâ yazılan kitaplar hiçbir fayda vermez. 

Tarla ve meralarda hudutları tecavüz edenle
rin, vazife ve selâhiyetlerinde hudutlarını teca
vüz edenlerin, yapılan işleri tenkid ediyorum 
diyerek şahısları kötülemek, yermek, hattâ is
nat ve iftiralara kadar gitmek suretiyle edep ve 
terbiye hudutlarını aşanların yapmış oldukları 
şeyin inşan haklarına aykırılıkları gün gibi aşi
kârdır. . 

Demokrit, Hazreti İsa'nın doğumundan 500 
sene evvel «her hangi bir hâdiseyi yaratan sebe
bi bilmek benim için İran Tahtına müracaattır» 
demişti. İnsanlar sebepleri öğrenmeye bu dere
ce haristirler. Fakat bu hırsta ulvi bir değer 
vardır. Çünkü sebepleri bilmek tekâmülü temin 
eden unsurların başındadır. 

Hep birden şikâyetlerimizin düğümlediği ana 
sebebi bulmak, bizi tehlikeden koruyacak, tekâ
mülümüzün süratlenmesini temin edecek, beka
mızı emniyet altına alacak ve bütün bunlar 
olurken de milletçe özlenilen müreffeh ve mesut 
medeniyete nur veren yeni Türkiye tahakkuk 
edecektir. 

Türk milleti içinde mutedil unsurlar, itidali 
sevenler, ifratlardan hoşlanmıyaıüar ekseriyet
tedir. Bu, milletçe olgunluk ve ergenlik alâme-

— 443 



* I : 43* 22.2 
tidir. Aynı zamanda halden nlftteessir olup da 
etrafı kara görmek istidadında olanlar için is
tikbale ümitle baktırıeı bir beşaret kaynağıdır. 

Maziye bakılınca görüiür ki, yeni, güzel, iyi, 
rehakâr her hamle, teşebbüs, hareket ve kahir 
ekseriyetin sinesinden doğmuş, onun müzahere
ti ile gelişmiş ve devam etmiştir. Onun teveccüh 
ve itimadına mazhar olmıyanlar veyahut yanlış 
hareketleri ile bu büyük mazhariyeti elde tuta-
mıyanlar, fâni hayatları devam etse bile cansız, 
ruhsuz hale düşmüşler, bilâkis teveccüh ve iti
madına, sevgisine mazhar olanlar; değil hayat
larında, öldükten sonra bile yaşamışlar ve beka
nın sırrına ermişlerdir. 

Muhterem .arkadaşlar; vatandaşları birleşti
ren, istikametleri tevhideden bağlar gözle gö
rülmez fakat âsarTile sabittir, O bağlamı en 
kuvvetlisi müşterek imandır. Gaye ve maksat 
birliği lâyezal sevgiye ve salgıya vücut verir, 
millî birlik meydana gelir. 

En güzel neticeler almak için, en güzel hal
lerin sahibi olan ve lüzumlu istidat ve kabiliyet
lere malik olan milletimize lâyık bir şekilde bu 
birliği ve beraberliği teşahhus ettirmek vazifesi, 
bu şerfli ve tarihî vecibe Büyük Millet Meclisi
nin omuzlanndadır. 

Eminim ki, ve Allah'tan dileğim şudur ki : 
Büyük Millet Meclisi bu mukaddes vazifesini 
başaracaktır. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Konuşma usulü hakkında bir takrir 
var; okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1957 Bütçesinin müzakeresi üzerinde yapı

lan konuşmaların Dahilî Nizamnamenin 85 nci 
maddesi gereğince leh, aleyh ve hakkında konu
şacaklara münavebeli söz verilmesini saygiyle 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

REİS — Efendim, takrir Dahilî Nizamna
menin 85 nci maddesine uygundur. Yalnız 2 nci 
fıkrasında (Heyeti Aliye isterse) kaydı vardır. 
Bu itibarla münavebeli konuşmayı ihtiva eden 
takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Başkanlık Divanının maruzatı var arz ediyo
rum : Bütçe müzakerelerinin devamı müddetin-
ce sabahları saat 10 dan 13 e, öğleden sonra saat 
15 ten 19 a ve geceleri de 21 de başlamak üzere 
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günde üç celse yapılmasını oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Efen
dim, 21 den sonra kaça kadar devam edeceğini 
tâyin etmediniz. 

REİS — Saat 21 den sonra icabederse saba
ha kadar çalışacağız, efendim. 

Soz sırasını dün Hilmi Dura'ya veren arkada
şımız Kemal Biberoğlu'na söz veriyorum. Buyu
run, efendim. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çonım) - Çok 
muhterem arkadaşlar, konuşmam esas itibariy
le muhterem İsmail Hakkı Akyüz arkadaşımın 
biraz evvel yaptığı konuşmanın bir mütemmimi
ni teşkil edecektir. Buna rağmen bu kürsüden 
bir muhalefet mensubu arkadaşımız, olarak ifa
de ettiği çok güzel his ve temennilere bütün 
muhalefet grupu arkadaşlarımızın aynen iştirak 
etmekte olduğunu, hattâ buradan söyledikleri
ni hiç olmazsa tasvibeylediklerini görseydim '.ko
nuşmamı çok daha başka bir istikamette yap
mayı cidden arzu ederdim. (Soldan, alkışlar) 
Evvelâ hu kürsüden muhalefetin iktidar muva
cehesindeki tutumunu son derece insaflı ve hisli 
foir ifade ile teşrih eden İsmail Hakkı Akyüz 
arkadaşıma şa'hsım adına şükranlarımı bildir
mekle sözlerime başlıyorum. 

Bu bütçenin tümü üzerinde şu müzakereler 
vesilesiyle sosyal, iktisadi meselelerin teknik 
teferruatına ilımeksizin bariz noktalarına kısa
ca bir göz atmak ve 1945 yılından bu tarafa, 
muhalefet, namına ileri sürülen iddiaları, hem 
fiilî bedahetler ve hem de îbizzat muhalefet li
der ve sözcülerinin birbirine zrt mütalâaları ile 
karşılamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Eminim ki, bu mâruzâtımla, muhalefeti ida
re ve temsil edenlerin durumunu ve tutumunu 
tahlil etmiş, bu tutumun ne derecelere kadar 
samimiyetsiz ve iki yüzlü bir politikanın bazi-
çesi olduğunu ispat eylemiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerime başlarken. 
evvelâ bugün muhalefette bulunan partilerin 
idareci; ve temsilcileri ile, hemen hiçbir mem
leket meselesi üzerinde mutabakata varamamış 
olduğumuzu, çünkü, muhalefetin, iktidarın ak 
dediğine karar, kara dediğine ak demek sure
tiyle dün işine öyle geldiği için bir türlü tefsir 
ve mütalâa eylediği meseleleri, 'bir başka gün 
esen politik havaya göre başka türlü mütalâa 
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eylemek gerektiği zan ve telâkkisinde olan li
derleri karşısında bulunduğumuzu ifade eyle
mek zorundayız. 

Onlar bir taraftan, kemen her seçimin ari-
' fesinde, ya bu seçimi kazanmak ümidi fbâtılı ve
ya müntesiplerine o ümidi vermek zarureti ile 
yaptıkları propaganda konuşmalarında, «seç
men reylerinin vatan mukadderatını en son ve 
en kesin karara bağlıyan kudret olduğu» iddia-
siyle ortaya çıkıp seçmenlere rüşveti kelâm vere-
gelmiş olmalarına rağmen, yâne kaybettikleri h)er 
seçimi asıl ve esastan âri birtakım mazeretlere 
bağlıyarak, aynı seçmen iradesine karşı gelmek 
ve onun aldandığını veya aldatıldığını iddia 'et
mek cüretinde bulunmuşlardır. 

Nitekim 1951 ara seçimlerinden Önce «Seç
men vatandaş vatan mukadderatım en son ve 
en kesin karara bağlıyan kudrettir.» diyen mu
halefet lideri İnönü'nün kaybettiği1 her seçimi, 
millet nazarında, henüz iktidara gelmek için lü
zumlu itimat ve ehliyeti iktisâbetmemiş olmaları 
ile izah etmesini beklemek, yukardaki beyanı
nın tabiî ve mantıki bir neticesi olmak icabe-
derken, kadirnâşinaslıkla, gözü kapalı rey kullan
mış olmakla itham etmesini, samimiyetsizlik 
ve iki yüzlülükten başka ne ile izah. etmek 
mümkündür! 

Bugün her vesile ile demokrasiyi katlettiği
mizi iddia eden muhalefetin, bizatihi demokra
si mefhumu etrafında neler düşünüp neler söy
lediğini ortaya koymakla çok gülünç, fakat ay
nı zamanda çok çirkin bir taktiği açıklamış ola
cağımıza eminiz. 

Bugün büıtün demokratok rejimlerde serbest 
seçimler, demokrasinin temel unsuru sayılmak
ta ve demokrasi ekseriyet idaresi telâkki edil
mektedir. O halde demokrasi evvelâ vatandaşın 
reyine hürmet ve itaat ve onun serbestçe teza
hürüne imkân bırakmak demektir. 

1945 ten önce Büyük Millet Meclisinin man-
sup mebuslardan terekkübettiği ve onu taki
ben 1946 da misli görülmemiş bir siyasi şakavet 
ve rezalet şeklinde teeelli etmiş rey hırsızlıkla
rına sahne olmuş bulunan aziz yurdumuzda, de
mokrasiyi kendileri kurduğu iddiasında bulu
nan sabık diktatörlerin, «adı üzerinde halk ida
resinin en büyük teminatı halktır. Bunu iktidar 
karşısında muhalefet temsil eder» şeklindeki 
sözleri demokrasi mefhumuna vukufsuzlukları
nın açık delili değil midir? 
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! Ekseriyetin kararlarına mutavaatın, demok-
j rasinin tam kendisi olduğuna inanmaları ica-
! beden muhaliflerimizin, Meclis ekseriyetihce it-
[ tiihaz olunan kararları ve meseleleri çeşitli şe

kil ve suretlerle boykot etmelerine ve ne Bü-
I yük Meclisin, ne de Türk Milletinin Hükün*eti 

yeteri kadar murakabe edemediği iddiasında bu
lunduklarına daima şaıhidolmaktayız. 

.Ne garip tecellidir ki, 1945 yılı Meclisi açış 
nutkunda «Millet Meclisinin hf r deneti yanında, 
milletin, vergileri ve harcadıkları üzerindeki 
deneti en ileri demokratik milletlerin,hiçjbirin-
den eksik kalmıyacak kadar kesin ve kavrayış
lıdır.» demek suretiyle, nıansup- mebuslardan 
müteşekkil bir meclis ile, her türlü tenkid ve iti
raz hakkı münselip Türk milletinin, o günkü 
dikta idaresini en ileri demokratik memleketler
de olduğu şekilde geniş bir murakabeye tâbi 
tutmuş bulunduğunu iddia eden İnönü'ye, bu
gün aynı murakabesizlikten şikâyetçi görünen 
Hürriyet Partisi liderleri o zaman en güzel ce
vapları vermişlerdi. Bakınız arkadaşlar : De
mokrat Fethi Çelikbaş. bu mevzuda nasıl düşün
müş ve neler söylemiştir : «...İktidarda olan par
tinin her zaman muhalefetten gelen sese muta
vaat etmesi diye bir prensip tarihte yer almış 
değildir. Bu itibarladır ki, muhalefette bulunan 
partinin Meclise getireceği mevzular Meclisçe 
karara bağlanmakla halledilmiş olur. Fakat ka
bul edilmiyenler için halk arasına giderek de
vamlı bir mitingle onun halli yoluna gitmek ile
ri demokrasilerde tatbik edilen bir usul değil
dir.» 

Yine dünün demokratı ve bugünün muhali
fi Muammer Alakant'da bu bahiste şunları söy
lüyor : «...Büyük Millet Meclisinde kararı veril
miş meselelere zaman zaman tekrar dönüp şah
si ve indî mütalâalar üzerinde ısrar etmek bu 
muhalefetin demokratik rejime intibak etmedi
ğinin bariz ve açık bir burhanıdır.» diyor. Ama 
dün bunları söylemiş olanlar, hugün de şahidi 
olmaktayız ki, hep Meclisçe ve milletçe hesabı 
görülmüş ve kesin kararlara bağlanmış mesele
leri tekrar tekrar huzuru millete ve kürsüye ge
tirmekte beis görmemektedirler. 

İktidara geçtiğimiz günden bu yana, yani 6 -
7 yıllık kısa müddet içinde, demokrasiyi hâlâ 
ileri demokrasi örneklerine uyduramadığımızı 
ve halbuki bu meselenin dünyada halledilmiş, 

| bizde dahi derhal halli mümkün bulunmuş ol-

» 
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duğunu iddia suretiyle bizi ithama teşebbüs 
edenlerin dün iktidar saflarında iken neler dü
şündüğünü ve söylediğini hatırlamak, cidden 
ibret verici levhalar ortaya koymak olacaktır. 

Filhakika iktidarda iken Jnönü, demokratik 
idarenin bize has meseleleri olduğunu ve başka 
memleketlerde nasıl tedricen ve asırlara varan 
merhaleler halinde tekâmül ektiğini şu sözleriy
le ifadeye çalışıyor : O diyor ki : «...Bu idare, 
yani 1944 teki Efttlk Partisi jdaresi,' demokrasi 
prensiplerini Türkiye'nin bünyesine ve hususi 
şartlarına göre tekâmül ettirmektedir, Türkiye 
halk idaresinin umumi tedbirlerini bulurken ilk 
günden taklit bir idareye düşmekten sakındık 
ve daima sakınacağız... Harb sonunda ve sonra
sında uyanmak istidadını gösterecek yeni taklit 
arzularına da kesin olarak karşı koyacağız...» 

«...Türk milleti kendi bünyesine ve karakte
rine göre demokrasinin kendi için. özelliklerini 
bulmaya mecburdur, tç idarenin hiçbir safhası
nı içerde gürültüden kurtarmak ve dışarıya gös
teriş ve kendimizi beğendirmek gayretine düşe
rek düzene koymıyacağız.» 

«...Demokratik rejimimizin bu başarılı dev
rini geçirdikten sonra da, zaman zaman tarihin 
sert tecrübelerine mâruz kalması ihtimali var
dır... Bu hâdiseler cemiyetin nizamını korumak 
için fevkalâde tedbirler icabettirecek ehemmi
yette olabilirler... Büyük Amerikan demokrasi
si, kuruluşundan 75 sene sonra modern tarihin 
tanıdığı en ehemmiyetli bir iç harbin imtihanı
nı vermeye mecbur kalmıştır.» 

Şimdi arkadaşlar, eski iktidarın Millî Şefi 
îhönü, bu sözleriyle iktidarda bulunduğu müd
detçe demokrasi namiyle nasıl bir idare tatbik 
etmek niyetinde olduğunu açığa vurmuş bulu
nuyor. Ama, iktidarı kaybettiği günden itiba-
rendir ki, demokrasinin her millet için aynen 
istimali mümkün bir idare şekli olduğunu ve bu
na rağmen Demokrat Partinin bir türlü demok
rasiyi tesis etmek istemediğini ve hiç ifcap yok
ken bir sıra hürriyetleri tahdidedici kanunlar 
getirdiğini iddiadan çekinmemiştir. 

Halbuki muhterem arkadaşlar, Türk mille
tinin ve bütün cihanın iyice bildiği veçhile, biz 
Demokrat partililer, hürriyetsizlikten bunalmış 
bir milletin mutemet temsilcileri alarak, iktida
ra geçer geçmez, bütün samimiyet ve hüsnüni
yetimizle her sahada hürriyetleri en geniş 
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mânasiyle tesise koyulduk. Ceza Muhakemeleri 
Usulü, Millî Korunma ve Meşhut Suçlar ka
nunlarının mecburi tevkif vaz'eden hükümleri
ni kaldırmamış matbuatı, icranın günlük emir
leriyle sadece yazılmasına müsaade olunan 
birtakım haberleri yayabilmek durumundan 
kurtarıp, istediğini, istediği gibi yazmak hür
riyetine kavuşturmak için eski Matbuat Ka
nunu yerine yerine yeni ve liberal hükümler 
getirmiş ve antidemokratik denilen bâzı kanun
ları ele almış bulunmamız bu samimî hürriyet 
arzumuzu ve hüsnüniyetimizi ispat eden çeşit
li delillerden sadece bir kısmını teşkil eder. 

Ama, bütün bu iyi niyetli davranışımıza ve 
hürriyetleri alabildiğine hükümferma kılmamı
za rağmen muhalefet, o zaman dahi bir ta
raftan bugünkü gibi hürriyetsizlikten şikâyet
çi olmuş ve bizi demokrasi ve rejim bahsinde 
vaitlerimizi tutmamış olmakla ittiham eyle
miştir. öte taraftan ise, bu geniş hürriyeti ala
bildiğine suiistimal ederek, içte ve dışta huzur 
bırakmamış ve âdeta memleketi anarşiye gark 
eylemiştir. 

Basın ve muhalefet iktidar ileri gelenle-. 
rini en çirkin iftira ve tahkir örnekleriyle 
hergün terzile ve küçük düşürmeye, vatandaş 
şeref ve haysiyetlerini payimâl etmeye, Mec
lisçe ve Milletçe karara bağlanmış meselele
ri ve kanunları mitingleriyle sokağa götürüp, 
sabah, akşam vatandaşları o kanun ve karar
lara karşı kıyama zorlamışlar ve bir kelime 
ile hürriyetleri suiistimal ve Milleti bihuzur et
mişlerdir. 

îşte bu vahim gidişin memleket ve millet 
menfaatlerine açıkça zararlı düşen kötü isti
kametidir ki, son zamanların çok dile dola
nan bâzı kanunlarına vücut vermiş ve böyle
ce anarşist metotlarla tahrip halinde olan 
hürriyet ve demokrasimizi tahtı emniyete al
mak zarureti hâsıl olmuştur. 

Kaldı ki bugün, çok tenkid ettikleri ve antide
mokratik saydıkları Basın Kanunu, Radyo ve 
neşir yoliyle işlenen suçlara* ait Kanun, Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu gibi baş
lıca. kanunların, müzakeresi sırasında ortaya 
konulmuş olan mâkul ve demokratik hüviyet
li hükümleri, dün bizim safımızda olan bu
günkü bâzı muhaliflerimizce olduğu gibi, şart
lar tamamen aksine olmasına rağmen Cumhu-

I riyet Halk Partisi tarafından da müdafaa edü-
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miş ve mucip sebepleri açıklanmış mesele
lerden ibarettir. 

Filhakika, çeşitli hitabelerinde : «... halk 
efkârının iftira rejiminden yorulduğunu ve 
kırıldığını, halbuki bu memleketin huzura muh-
taeolduğunu ve huzur ve emniyetin birinci 
derecede hayati ehemmiyeti bulunduğunu» in-
takıhak kabilinden söyleyip durmuş olan İnö
nü'nün, mesalâ çok diline doladığı basın ve 
basın hürriyeti hakkında hakiki kanaat ve 
niyetlerinin ne olduğu, 1950 seçimleri arife
sinde söylediği şu sözlerle ne kadar vazıh bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Ona göre iktida
ra yeniden geldiğinde : «Basın hürriyeti üze
rinde devam eden münakaşalar kolaylıkla hal
ledilecektir. Bu hal şekli bizim basınımızı bâ
zı noktalarda genişletecek ve birçok noktalar
da da onlara demokratik memleketlerin ve 
demokratik nazariyelerin kayıtlarını getire
cektir.» 

Görülüyor ki İnönü, 1950 de tekrar iktida
ra gelse idi, o gün zaten kalemde ve kelâm
da esir olan basım, sözde ileri demokratik 
memleketlerin ve nazariyelerin kayıtlariyle bi
raz daha ezecek ve zihniyetince bu belâdan 
kendisini tamamen kurtarmış olacaktır. 

Söz ve toplantı hürriyetinin bir suiisti
mali ve kıyam manzarası arz eden her günkü 
miting ve gösteri yürüyüşlerini, mevcut ka
nunlara ve Anayasa hükümlerine uydurmak 
ve siyasi propagandaları, millet adına hâkimi
yetin yegâne tecelligâhı olan B. M. M. kür
süsüne sevk eylemek ve onun halka intikali
ni - diğer ileri demokrasilerde olduğu gibi 
- seçim kanunlarının tâyin,ve tasrîh ettiği 
zamana maksur kılmak maksadiyle kabul olu-

• nan Toplantı ve gösteri yürüyüşlgri Kanunu
na ve onun tatbikatına karşı durmaktan, çe
şitli ve muvazaalı yollardan, eski gidişlerini 
devam ettirmek azim ve niyetini müdafaa et
mekten asla çekinmemişlerdir. 

Halbuki arkadaşlar, Halk Partisi iktidarı 
zamanında - sanki miting yapılabilirmiş, buna 
müsaade ve cüret- olunabilirmiş gibi - zamanın 
Başbakan yardımcısı, 8 . II . 1950 günlü ko
nuşmasında; bu tahdidin esbabı mucibesini ba
kınız nasıl izah ediyor: «. . . Yunanistan'da mi
tingler menedilmiştir. İngiltere'de mitingler me-
nedilmiştir. İngiltere gibi bu işi asırlardır tat
bik etmiş olan ve âdeta su içinde balık yüzer 
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gibi*hürriyet ve serbest münakaşa içinde yetiş-
nıiş*olan bir memleket dahi mitingleri menetmek 
lüzumunu duyarsa, seçim zamanında da bâzı 
tedbirler almak lüzumunu İngiltere gibi bu işe 
alışmış bir memleket dahi duyarsa, bundan ib
ret almak lâzımdır... Eğer işin çığırından çıkma
sını istemiyorsak, yer yer anarşiye boğulmasını 
istemiyorsak, bu türlü tehditlere ses çıkarmıya-
lıın. 

Bu sözler 5545 sayılı Seçim Kanununun se
çim propagandalarını, seçimlere takaddüm eden 
45 günlük devreye münhasır kalan bir hükmü
nün müzakeresi sırasında eski iktidarın Başba
kan Yardımcısı tarafından söylenmiştir. Ve iki 
bakımdan çok manidardır. Bir defa halen mcr'i 
olan mezkûr Seçim Kanunu hükmü, seçim pro
pagandalarını 45 günlük bir devreye bağlamış 
ve bu hüküm C. H. P. si devrinde kabul edilmiş 
olduğu halde, biz iktidara gelince, bu tahdidi 
hükme tamamen aykırı olmak üzere her Allah'
ın günü miting ve nümayişler tertibine müsa
maha göstermek suretiyle hüsnüniyetimizi is-
bat etmiş bulunuyoruz. 

öte yandan son toplantı ve gösteri yürüyüş-
leri Kanunu^ile hiçbir yeni tahdide gitmeden, 
sadece. Secim Kanununun bizden evvel meriyete 
konulan bir hükmünü tatbik, tâbiri diğeri ile 
mer'i kanunlara aykırı düşen müsamahalı fakat 
zararlı bir tatbikatı bertaraf etmekten başka 
hiçbir şey yapmamış olduğumuz halde, karşımı
za çıkıp, toplantı hürriyetini gasbettiğimizi id
dia' eden muhaliflerimizin nasıl" bir muannit te
cavüz ve tahrip politikasına sülıit etmiş olduk
larının bir başka delili karşısında bulunuyoruz. 

«Memleketin büyük dâvalarında, modern bir 
Cumhuriyet kurma dâvasında bütün partilerin yek 
vücut olması ne kadar arzu ediliyorsa, bâzı par
tilerin bu mevzularda başka bir saf tutması da 
o kadar tenkide değer bir hâdise olarak telâk
ki edilmek lâzımgelir. Unutmıyalım ki, memle
ketimiz iktidarda bulunan Hükümetin yapıcı, 
dinamik, hamleci politikasiyle bugün bütün Garp 
âleminin, hür milletlerin takdirine mazhar olmuş 
bulunmaktadır.» 

« . . . Yıl 365 gün, meydanlarda, mitinglerde 
memleket hakikaten bir siyasi mücadelenin ger
ginliği içinde yaşamıştır. Bu bakımdan parti-a 

ler arasındaki siyasi mücadelenin ileri demok
rat memleketlerde olduğu veçhile parlâmentoya 

447 



î : 43 22 . 2 
inhisar etmesi bizim ne kadar temiz bir arzumu
zu ifade ediyorsa, bu mücadelenin ancak s«çim 
mücadelesi devresi içerisinde halk arasına inti
kal etmesi de, yine ileri demokrasi memleketle
rin teamülleri, itiyatları arasında yer aldığını 
teslim etmek icabeder. Bu itibarla parlâmento
nun muhalefet murakabesine geniş imkân ver
mek arzusu yanında, iktidarın da, muhalefette 
bulunan arkadaşlar da, bu murakabeyi Mecliste 
yapmak niyet ve maksadının hâkim olduğunu 
görmek istemesi' tabiî addolunmak lâzım gelir.» 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanunun esbabı mucibesi olarak pekâlâ söyle
nebilecek olan bu sözlerin, 1953 yılı bütçe mü
zakereleri sırasında Demokrat Parti Grup söz
cüsü sıfatiyle Fethi Çelikbaş tarafından söylen
miş olduğunu ifade edersek, aynı zatın ve par
tisinin şimdi aynı mevzuda takındığı tavır ve 
tuttuğu yol muvacehesinde milletin vereceği 
hüküm cidden ağır, çok ağır olmak icabeder. 

Zanlısı bulundukları adlî meseleleri, derdest 
bulunan dâvaları, lehlerine hilafı kanun esba
bı mucibeler istihsal etmek gayretiyle meclis 
kürsksünde münakaşa eyliyenlerin ve Türk Hü
kümlerince kesin olarak karara bağlamış suç
ların faillerini, «Şerefli suçluluk» payesiyle de
ğerlendirerek, bir taraftan vatandaşları bu çe
şit süfli suçları ikaa özendirmek, diğer taraf
tan, âmme vicdanında, müstakil mahkemeleri
miz ve Temyiz hakkında şüpheler uyandırmaya 
cüret etmiş olanların, bir lâfzı mücerret halinde 
adlî istiklâl ve hâkim teminatından bahsetmeye 
asla hakları olmamak icabeder. (Soldan; bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Son zamanların pek revaçta bulunan tera
nelerinden biri de hiç şüphesiz üniversite muh
tariyeti meselesidir. Bugün adı geçen muhtari
yetin en har taraftarı görünen İnönü'nün ikti
darda iken aynı mevzu için neler düşündüğü
nü ve söylediğini hatırlatmak, bu meselede da
hi ne derece tahripkâr bir taannüt ve iki yüzlü 
bir politikanın takipçisi olduğunu ortaya koya
caktır. O, 1944 de şöyle diyordu : 

«...Gençliği yetiştirmenin ve millî terbiyenin 
en tehlikeli hastalığı öğretmenin vazifesini po
litika vasıtası yapmaktadır. Bir cemiyet içinde, 
hiçbir emniyetin kötüye kullanılması, bir öğ
retmenin kendisine emanet edilen vatan evlât
larına kendi hususi politikasını telkin etmeye 
çalışması kadar vicdansız ve zararlı olamaz, öğ-
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renmek için ailesinin bütün teşvikiyle hazırla
nan genç dimağ ve temiz jdirek vicdansız bir 
politikacının sözlerinden ve derslerinden en de
rin zehirleri alabilir. Devlet, vatan için en za
rarlı olan bu cinayetlere yer vermemek için sert 
tedbirleri esirgemiyecektir.» Yine İnönü 1950 
seçimleri arefesinde verdiği nutkunda şöyle di
yor: «...Masum üniversite talebesinin büyük küt
lesi içine girmek fırsatını bulmuş bâzı politi
kacılar üniversite talebesi adına memlekette 
ehemmiyetli bir mesele ortaya çıkarmışlardır. 
Biz seçimden sonra, bu meseleyi ciddiyetle ele 
alacağız. Muhtelif üniversitelerimize ve muh
telif vesilelerle 4 seneden beri vukua ' gelen 

• elemli ve hüzünlü hâdiseleri zikretmiyeceğim, 
fakat haber vereyim ki, aile babalarının göz 
nuru ve memleketin istikbali ve dayancı olan 
gençlerimizin içinden, ufak bir kısım olsun tah
rik politikacılarının insafsızlığına kurban ol
masına kayıtsız kalmıyacağız.» 

İşte bu açık tehditleri pervasızca savuran
ların, bir taraftan günlük politika ile iştigal 
eden hocaların hamisi ve öte taraftan, üniver
siteler içindeki Cuhmuriyet Halk Partisi genç
lik ocaklarının rolünü oynamaları ve üniversi
temizi bu çeşit zararlı politika oyunlarından be
ri tutmak istiyen iktidarımızı ithama tasaddi 
etmeleri de, onların hudut tammıyan ihtirasla
rın bir başka cephesini teşkil etmektedir. 

Muhaliflerimiz, güya rejim meseleleri ola
rak ortaya attıkları her meselede aynı iki yüz
lülük ve samimiyetsizlikle müteharrik bulunu
yorlar. 

Hepiniz hatırlarsınız, muhalefet ve onu tem-
silen İnönü, Kırşehir'in kaza ve Nevşehirin vi
lâyet yapılmış olmasını, iktisadi, idari ve coğ
rafi zaruretlerin bir neticesi olmayıp, sadece 
politik mülâhazaların mahsulü gibi göstere gel
mekte ve Kırşehir'in yeniden vilâyet yapılma
sını istemektedir. Bu mesele hakkında bu şekil -

. de haksız ve insafsız velveleler koparan İnönü, 
22 Mayıs 1956 da Cumhuriyet Halk Partisi 12 
nci Kurultayında kendisinden (Cumhuriyet 
Halk Parti iktidara gelirse Nevşehir'in vilâyet-
ligine halel gelip gelmiyeceğini) soran Nevşe
hir delegesine şu dikkate şayan cevabı vermiş
tir : İnönü şöyle diyor: «... Nevşehir bütün bu 
siyasi münakaşalar olmasa bile memleketimizin 
ortasında başlıbaşına vilâyet olmaya lâyık bir 
yerdir...» 

~ 448 



J 

î : 43 22. 
Tam mânasiyle; (Nabza göre şerbet karak

teri taşıyan şu cevap gösteriyor ki, bizim ileri 
sürdüğümüz esbabı mucibe, yani coğrafi, ikti
sadi, ve idari icaplar muvacehesinde Nevşehir 
hakikaten vilâyet olması icabeden bir kasaba
mızdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vilâyet 
olacak yalnız burası mı vardı? 

KEMÂL BÎBEROĞLU (Devamla) — Ve o 
vilâyet olunca Kırşehir'in, Nevşehir'siz vilâyet 
olmak evsaf ve kabiliyetini -kaybetmiş ojınası ta
biîdir. Bunun böyle olduğunu İnönü kabul etti
ği halde sırf şikân olsun, diye bize politik mak
satlar izafe etmektedir. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur. (Soldan, 
devam, devam, sesleri) 

O halde reyinize müracaat edeceğim : Hati
bin konuşmaya devamını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun, efendim. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Devamla) — İkti
sadi politikamızı da tenkid eden muhalefet za
man zaman, plân ve programsızlıktan, dış tedi
ye ve ticaret muvazenesizliğinden, hayat pahalı
lığından ve kredi politikamızdan, envestisman 
politikamızın bizi iflâsa ve felâkete götürmekte 
oluşundan, bütçe gelir ve gider rakamlarının ka
barıklığından şikâyetçidir. 

Ama bütün bunlarda dahi kendilerini vuzu
ha ve samimiyete davet etmek zorudayus. Bu 
iddialarının her birisinde neyi kasdediyorlar! 
Nasıl olması icabettiğini ve ne yapmamızı iste
diklerini sarahatle ifade etmeleri, ondan sonra 
her birinin cevabını almaları lâzımdır. Halbuki 
onlar yuvarlak birtakım lâfları ilini namına tek
rar edegelmekte, fakat ne istediklerini kendileri 
de bilmemektedirler. Bu sözlerimizin delillerini, 
şimdi muhalefete mensubolanların evvelce aynı 
mevzularda ortaya attıkları iddialarda bulmak 
mümkündür. 

O. H. P, Meclis Ğrupu, kendi adına 1954 yılı 
bütçesini tenkid etmiş olan Faik Ahmed Barut
çu'nun ağzından : « Memleketin büyük bir 
kalkınma içinde olduğu bir realitedir. İstihsal 
seviyesi yükselmektedir.» demiş, olmasına rağ
men, bugün kalkınma ve istihsâl artışının bir 
efsaneden ibaret olduğunu iddia etmektedir. 

Bu bahiste Hürriyet Partisi liderleri ve söz
cüleri, kısa bir zaman önce, yani bizim aramız-
dalarken, envestisman politikamızı methederek, 
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kalkınmamızın azametini, hattâ, istikbal için da
hi teyit ve teslimde birbirleriyle yarış etmekte 
idiler. 

Nitekim, Fethi Çelikbaş 1953 bütçesi müna
sebetiyle « . . . . Hükümetin bu yıl getirdiği büt
çe ve bu bütçenin yanında İktisadi Devlet Te
şekkülleri sahasında takibedilen politika, enves
tisman politikası ve envestisman politikasında 
takibedilen finansman metotları, Türkiye'nin da
ha sağlam mesut ve müreffeh bir iktisadi ve iç
timai inkişafa doğru yürüdüğünü bugünden bize 
müjdelemektedir.» demekte 1954 yılı bütçesi do-
layısiyle İktisat ve Ticaret, Vekili olarak da : 
« . . . Bugün yapılan tenkidlerin çok büyük bir 
kısmı, iktisadi muvazenemizi yıllık muvazene 
içinde mütalâa etmekten ileri gelmektedir. Hal
buki yatırımlar bir kere tahakkuk ettikten sonra 
memleket ilerde yüksek seviyede, yani vatandaş
ların hayat şartları değişmiş olarak bir muvaze
ne bulacaktır. Üç yıldan beri takibedilen politi
kada bunun bariz delilini vatandaş görmekte
dir. Çarık bugün köylerde yok olmaktadır Ar
tık üstü başı yırtık insanlar görülmez, olmuştur. 
işte bu yüksek seviyede iktisadi politika takib-
etmenin neticesinde hâsıl olan işlerdir.» diyen 
Çelikbaş, bu istikbale muzaf emniyet ve ümit 
ifadelerini, Erzurum ŞekeT Fabrikasının temel 
atma merasimi dolayısiyle Başvekilimize çektiği 
mahut telgrafı ile, katî ve değişmez bir hükme 
bağlıyarak diyor ki : « . . . Memleketimizin üm
ranı ve milletimizin refahı yolunda bir haftadan 
beri yekdiğerini takibeden merasimlerde bulun
mamak benim için büyük bir talihsizlik olmuş
tur. Şimdiden yarının mesut, müreffeh ve ma
mur Türkiyesi teressüm etmiye başlamıştır. Beş 
sene sonrasını tasavvurumda canlandırıyor ve 
heyecan duyuyorum. Bu muazzam muvaffakiyet 
âbidesinin mimarı Sayın Başvekilimize saygıla
rımı sunarım.» 

Evet arkadaşlar, aynı âbideler bizim elimizle 
yükselmeye devam etmekte ve merasimlerde bu
lunmamak suretiyle Çelikbaş'ın talihsizliği de 
devam edip gitmektedir. 

Ne mutlu bize ki, Çelikbaş'ın derin seziş ve 
engin kavrayışiyle bize müjdelemiş olduğu saa
det ve refah va'deden 5 yılın henüz başlarında 
bulunuyoruz. 

Dün bizim ticari politikamızı vekil olarak 
bir müddet yürütmüş bulunan Sayın Enver 
Güreli de, o zaman partimiz için lütufkârlık 
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ve cemilekârhkta Çelikbaş'tan geri kalmıyor j 
ve 1953 yılında, «Biz kısa bir zamanda Türki- j 
ye'nin ekonomik veçhesini değiştirecek cesu- ı 
rane bir hamle yapmakla öğünen bir partiyiz.1» 
diyordu. 

Hürriyet Partisinden Ziya Termen ise, 1954 
yılı bütçe konuşmasında muhalefetin tenkid-
lerini bir milyon tahrip malzemesi olarak tav
sif ediyor ve sonunda, «... bu memlekete, 4 yıl t 
içine sığacak işlerin asgari iki üç misli hizmet i 
edildiğine kaaniim.» diyordu. Bir müddetten 
beri kendisi de, muhalefet safında ve onun ma-
lûm tahrip malzemelerinden bol bol kullanmak 
şerefiyle mubahı bulunmaktadır. 

Muhalefetin bütçe tenkidcilerinden Ekrem | 
Alican da 1955 yılı bütçe konuşmaları sırasın
da, yani henüz bizim tarafımızda iken, kabarık 
rakamlı bütçemizi methediyor ve diyordu k i ; I 
«... bundan bir yıl evvel mesul Hükümet söz- I 
cüsü arkadaşlarımızın ağzından, yakın bir is- j 
tikbalden Türk Bütçesinin 3 milyara yükselece- | 
ği yolundaki mütalâaları duyduğumuz zaman I 
bu sözleri sarf edenlerin ileri derecede nikbin 
oldukları düşüncesinden kendimizi alamamış ve 
arkadaşlarımızın sözlerini memleket için güzel 
temenniler diye kabul etmiştik. Bugün bu söz
lerin vadedilen zamanda tahakkuk ettiğini gor- [ 
menin sevinci içerisinde bulunuyoruz.» «Ya
tırım tahsislerindeki inkişafların umumi ra-
kamlardaki yükselmelerin de fevkine çıkarak 
1955 yılma nazaran yüzde 330 rakamına ulaş
mış bulunduğu, mülhak bütçelerimizde de bu 
çeşit inkişafların bir aynının meydana geldi
ği, Hükümetin bütün bu tahsisleri, 1954 ve 1955 
bütçe lâyihalarında normal Devlet gelirleriyle 
karşılamak imkânını sağladığı göz önünde tu- | 
tulacak olursa, takibine girişilen iktisadi po
litikanın umumi hatlardaki isabetine itimadı- I* 
mız büsbütün kuvvetlenir.» 

Bu sözlerin sahibi Ali Can arkadaşımız he
men bir yıl sonra, yani muhalefet saflarına ge
çince, aynı mevzuda derhal fikir değiştirmek
te mahzur görmemiş ve 1956 bütçe müzakere
leri dolayısiyle, 3 milyarı bulmasından' bir yıl 
evvel sevinç duyduğu bütçenin derhal 2,5 mil
yar lira üzerinden tevazün ettirilmesi icabetti-
ğini iddia ve ifade eylemiştir. 

Plansızlık ve programsızlık iddiaları da ki- j 
sa fasılalarla birbirine zıt istikametler takibet-
öıiştir. Bütün iktisadi politikamızın bir plân J 
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ve programa tevfikan yürütülmekte olduğu 
aşikâr bulunmakla beraber'her yıl bütçelerinin 
de birer program sayılması ic ab ettiği yolun
daki iddiamızı reddeden muhalif partiler söz
cüleri, bizim görüşümüzü teyit ve kendkjson 
iddialarını tekzibeder mahiyette ifadeler1 sarf 
eylemişlerdir. 

Ezcümle, 1951 yılı bütçesinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü olan Cemal Eyüboğlu, 
«... Bütçe, hüviyeti ve mahiyeti icabı, iktidar
da bulunan parti Hükümetinin gelecek bir yıl 
zarfındaki icraat programının rakamla ifade
sidir.» demiş ve Çelikbaş dahi 1952 bütçe ko
nuşmasında, bütçenin bir çalışma programı ol
duğunu kabul ve iddia eylemiştir. 

Kaldı ki, henüz mazisi ve tecrübesi kısa olan 
diğerlerinden vazgeçtik, eski iktidar partisi

b i n bir programı ve plânı var mı idi? diye sor
sak, cevabı menfi olacaktır. Nitekim, Cumhu
riyet Halk Partisinin son Başvekili Sayın Şem
settin Günaltay, bir gün bunu itiraf ederek, 
«... Başbakanlık vazifesini deruhde ettiğim za
man bir kal km ma plânının mevcudolup olma
dığını araştırdım, fakat bulamadım. Lüzumu
na kaani olduğum için ;böyle bir plânı en kısa 
bir zamanda hazırlatacağım.» demiş, fakat bir 
seneden fazla Başbakanlıkta kaldığı halde, bu 
va'dini kuvveden fiile çıkaramamıştır. 

Çeşitli kredilerin ve bu arada zirai kredi
nin çokluğundan şikâyetçi olan muhalefet bu 
bahiste dahi, vuzuhsuzluk, samimiyetsizlik ve 
tezatlar içindedir, 1954 yılında Çelikbaş, «... Üç 
yılın iktidar politikası bugünkü memnuniyet 
verici olan neticeye bizi götürmüşse bu, ikti
sat politikamızın manivelası olarak telâkki edi
len zirai mahsuller politikamızın isabetinin işa
retidir. Alman bütün tedbirler tütünde, pa
mukta, hububatta, kuru meyvalarda,olsun müs
tahsili mümkün olduğu njspette korumak esa
sına matuftur, bugün bu politika muvaffak 

, olmuştur.» demektedir. 
Ticaret muvazenesindeki açığı tenkid eden bu 

günkü muhaliflere dün Çelikbaş şöyle cevap ve
riyordu: «... Birvaçığm iyi veya kötü olduğu hak
kında bir hüküm verebilmek için evvelâ bu açı
ğın tediye bilançosunda, câri dış tediyeler üze
rinde menfi bir tesiri olup olmadığını, para kıy
meti üzerinde bir tesir icra edip etmediğini, hu 
açığı teşkil eden miktarın tarzı terekkübünü va-

±- £50 — 
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zıh birtakım istihlâk maddelerinin ithal edilme
sinden mi, yoksa makina, otomobil, kamyon ve 
saire gibi istihsal vasıtalarının veya fabrika ku
rulması, yol, bina inşası için alman malzeme, tesi
sat ve sair ithalinden mi ileri geldiğinin teker 
teker tetkik edilmesi lâzımdır. Umumi bir hü
kümle bu kadar milyonluk açık memleketin lehine 
değildir. Demek isabetli bir görüş olmasa ge
rektir.» 

Şimdi arkadaşlar,. son mesele olarak hayat 
pahalılığı iddiaları üzerinde de durmak isteriz. 

Daima ifade ediyoruz, bir memlekette eşya 
fiyatlarının yükselmesi mücerret pahalılığın de
lili sayılamaz. Vatandaş gelirinde yükselme ol
maz veya bu yükseliş fiyatlardaki yükselişi ta-
kibedemezse işte o zaman pahalılık var sayılır. 
Bizim memleketimizde ise, manzara ve şartlar 
katiyen böyle değildir. Millî gelirimizin eşya 
fiyatlarındaki artışa nispetle daha yüksek nispet
lerde artmış olması, istihlâk haddinin Jtâbiri di
ğeriyle vatandaşın satmalma gücünün yüksel
mesi, hulâsa Türk Milletinin yaşayış seviyesinde
ki gayrikabili inkâr değişikliği ve iyileşme bizi 
teyideden fiilî belirtilerdir. Bununla beraber 
eğer bugün .Türkiye'de hâlâ pahalılık varsa bu
nun sebebi, bizden evvelki iktidarın takibettiği 
sakim iktisadi ve malî politikanın yaralarının 
hâlâ kapanmamış olmasındandır. Nitekim aynı 
görüşü Fethi Çelikbaş, bizim saflarımızda iken 
«eğer bugün bu millet hâlâ hayat pahalılığı çeki
yorsa, bunlar yıllardan beri takibedilen sa
kim iktisadi ve malî politikanın ancak ne
ticeleri olarak gösterilebilir» Demek suretiyle 
ifade • etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına yaptığı konuşmada Cahit Zamangrl 
ise, aynı mevzuda şunları söylemiştir: «... Mem
leketimiz iktisaden geri bir memleket olarak kal
dığı müddetçe burada hayat pahalılığının devam 
etmesi tabiîdir. Dünyada hiçbir memleket yok
tur ki, iktisadi geriliğinin fiyat farkı olarak öde
memiş bulunsun. Bir çuval unun, bir sandık şeke
rin bir limanımızdan diğerine gidinceye kadar ge
çirdiği macerayı düşünürseniz, gündelik yiyim ve 
giyimimizde satıcılara ödemiş olduğumuz- gerilik 
payını hepimiz müşahede etmiş oluruz. Mütaad-
dit iktisadi Türkiye, mütaaddit pazar mevcuttur. 
Bunların önüne geçebilmek uzun vadeli bir iştir. 
Türkiyenin pahalılığı ile uğraşmak ,ona tedbir 
bulmak kadar zor bir şey yoktur.» 

. İşte muhterem arkadaşlar, biz iktisaden son • 
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derece geri kaldığı, kendi beyan ve ikrarları ile 
de sabit bulunan memleketimizin, bu meş'um ve 
makûs talihini yenmek için geceyi gündüze kata
rak üstün gayretler sarf eden bir partinin men
supları bulunmaktan sadece iftihar duyuyoruz 
ki : Eserler Büyük Türk Milletinindir, varsa, ku
surlar da bizim. 

Sözlerimi bitirirken, ifade etmek isterim ki, 
bütün bu mâruzâtımla bâzı isimler ve şahıslar 
üzerinde durmaktan kasdım; onların şahıslarına 
hücum değil, sadece şahıslarında muhalefet par
tilerimizi sevku idare eden zihniyetin içyüzünü 
meydana koymak ve haklarındaki hükmü tarihe 
ve aziz milletimizin takdirine terk etmektedir. 
(Soldan çok şiddetli alkışlar ve bravo Kemal Bey 
sesleri) 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Nüvit Yetkin buyurun. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — «Muhterem 
arkadaşlar, bütçe vesilesiyle bütçe ve bütçe ile 
ilgili olan iktisadi meselelerimizi, ve içinde bu
lunduğumuz iktisadi sıkıntı ve ıstırapları düzel
tecek yolları ararken, şahısları adına söz alan 
bâzı iktidar mensubu hatiplerin bütün iktisadi 
meselelerin üzerinden atlıyarak mevzuu hiç te
mas etmediğimiz rejim meselelerine getirmiş ol
maları sadece^ ve sadece müdafaası imkânsız ik
tisadi perişanlığın örtülmesine matuf bir taktik 
telâkki ediyoruz. (Sağdan, alkışlar) Biz bu 
taktiğe uymamak için bu yolu takibetmiyeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzuları, sırası gel
dikçe taallûk ettiği vekâletlerin bütçelerinde 
bütün rejim meselelerimizi ve rejim meseleleri
nin dünkü ve bugünkü şartlarını, istikametlerini 
enine, boyuna tartışacağız. Muhtelif hatip ar
kadaşlarımın bu hazırlıklı konuşmalarını o za
mana bırakmış olmalarını isterdik, zira onları 
tartışmak için daha geniş zaman bulacaktık. 
Biz Hükümetin görüşlerini dinledikten sonra 
buna cevap vereceğiz. Yalnız bu kürsüye hür
metkar olduğumuz, onun yüksek seviyesini dü
şündüğümüz için; buradan ifade edilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin mazisini dahi ta
riz eden «mansup milletvekili» gibi isnatlara, o 
seviyeye düşmemek için cevap vermiyeceğiz. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Bunu ta
rih yazacak; endişe etmeyin Nüvit Bey. 

NÜVİT YETKİN (Devanda) — Aziz arka
daşlar, bir hatip, bir nâsıh edasiyle buraya ge-

/ 
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İip konuşan bir profesörün konuşmasına ittiba 
edeceğini söyliyerek..,. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Baytar, bay
tar. ' 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Jtfade ede
rek, şahıslarımızı hedef tutan demegojik, itham 
ve tezyiflerde bulundu. Geçmişi kötüledi. Bun
lar birtakım delilsiz, mesnetsiz isnat ve iftira
lardır ki, geçmez akçe gibi çıktıkları yerde ka
lırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi durumun 
mazide arz ettikleri manzaraya bakarak ogün 
için yapılmış teşhisler ve bugün muhalefet sa
fında bulunan arkadaşlarımızın o günkü ikti
sadi meseleler hakkında yapmış oldukları ko
nuşmalardan istiane etmek, onları burada delil 
olarak göstermekte, sadece bugünkü iktisadi ve 
malî durumdaki perişanlığın ve bunu müdafa
adan âciz kalışın bir alâmetidir. (Sağdan, şid
detli alkışlar) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Grup adı
na söz istiyorum. 

REÎS — Peki, yazdım, buyurun Osman BÖ-
lükbaşı. 

CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTİSİ MEC
LÎS GRUPU REÎSÎ OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; zaman za
man Demokrat Parti sözcüsü olarak söz alarak 
kürsüde zaman zaman konuşmalarını dinlediği
niz Kemal Biberoğlu tatlı bir eda ile başladığı 
konuşmasına, soy adına uygun bir şekilde devam 

. etti, biber gibi. (Gülüşmeler) 
İnsanlar samimî olmazlarsa bir gün söyledik

lerini ertesi günü nakşederler. İnsanlar hakkın
da teşhis koymak için fikirlerini ve hareketleri
ni zaman zaman karşılaştırmak lâzımdır. Çün
kü insanlar mazide müdafaa ettiği fikirleri gü
nün birinde unuturlarsa bu unutkanlığın, bu 
ihanetin millet önünde teşhiri onları küçültür, 
belki de bir utanma hissi yaratır. Bu itibarla 
utanma Sissini memleket lehine harekete geçire
bilmek için ben politika adamlarının birbirini 
nakzeden sözlerini bu kürsüde daima mukayeseli 
olarak arz ederim. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU '(Zonguldak) — 
Biberoğlu da onu yaptı, başka bir şey yapmadı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, Bölü^başı da başka bir şey yapmı-
yacak. Biberoğlu'nun bunu yapıp yapmadığını 

1957 Û : İ 
bana sormayın, benim yapacağım bu. (Soldan 
gürültüler) 

REÎS — Nusret Bey, müdahale etmeyin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Za

man zaman bu kürsüden denir ki, ne istiyorsunuz 
Adnan Menderes'ten? Biz Adnan Menderes'in 
ne gözünden davacıyız, ne kaşından davacıyız. 
(Sağdan bravo sesleri) Bir nizamı, bir gidişi tem-
sil eden adam, partinin lideri, Devletin Başve
kili sıfatiyle, en büyük mesul insan sıfatiyle, 
onun fiil ve hareketlerini konuşturmak suretiyle 
mevcut gidişin karakterini, çeşnisini millete an
latmak isteriz. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 
Sizler bunu bize çok görürken şimdi sayın Bi
beroğlu arkadaşımızın ağzı ile ifade ediyorsunuz 
ki, biz muhalefet liderlerinden bahsetmekle şa
hısları ile uğraşmak istemedik, sadece onlar va-
sıtasiyle muhalefetin zihniyet ve hüviyetini te
barüz ettirmek istedik. (Soldan bravo sesleri) 
Evet, mçşul adamların fiil ve hareketleri orta
ya kondu mu, onları başında tutmakta devam 
eden teşekküllerin de hüviyetleri hakkında bir 
kanaat sahibi olmak pek tabiîdir. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar) Müsaade buyurursanız, ben 
bu kürsüden Adnan Menderes'in bir sözünü ha
tırlatacağım : Sayın Menderes «hâfızai beşer nis-
yan ile malûldür» der. Bu maluliyete uğramama
sı için zabıtları hazırladım. (Sağdan, bravo ses
leri) 

Bir gün Şemsettin Günaltay bu kürsüye gel
di. Sene 1952. Nispî temsil olmadıkça demokrasi 
kurulamaz mealinde bir söz söyledi. 1950 de se
çim Kanunu bu Mecliste müzakere edilirken bir 
kısım muhalefet milletvekilleri «bizim gibi de-* 
mokratik hayata yeni giren memleketlerde nispî 
temsil bir itidal vasıtasıdır, adaletli bir temsil 
vasıtasıdır, bu yol kabul edilmelidir» demişler
di. Şemsettin Günaltay; da, kanaat bu ya, kürsü
ye gelerek : «Türk milleti teşeddüdü sevmez, nis
pî temsil memleketi teşeddüde götürür, böyle bir 
şeyi asla kabul edemeyiz» demişti, 

1952 de, yani iki «ene sonra bu kanaatten rü-
cu edip bu kürsüde nispî temsili müdafaa edin
ce, muhterem Adnan Menderes kürsüye geldi, 
dedi ki : «İnsanların bir mazisi vardır, insanlar 
o maziye bağlıdır. Dün söylediklerinin bugün 
aksini söyliyenler, dün müdafaa ettikleri pren
sipleri bugün bir tarafa bırakan insanlara millet 
"itimat etmez. Şayet yanlış etmişse bir gün iti
madını geri alır.» 
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Siz înönü'nün 1945 teki 1946 daki 1948 deki 

nutuklarını sanki düsturu mükerremmiş, sanki 
dünyada başka fikir, başka makbul düstur yok
muş gibi alıp buraya getiriyorsunuz, Türk mil
letinin demokrasi dâvasını halletmek için çırpı
nan namuslu, samimî insanların fikirlerini bir 
tarfa bırakıyorsunuz, İnönü vaktiyle böyle söy
ledi diyorsunuz. (Sağdan, bravo sesleri) (Sol
dan gürültüler) 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum* — Sen 
onun vekili misin? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Der . Müsaa
de buyurunuz. Kimsenin vekili . . ir zih
niyeti teşhir için konuşuyoruz. Düş. siz koy
dunuz. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Senden 
bahsetmedik diye mi kıskandınız? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yok, 
benden bahsetmediniz diye neye kıskanayım? 
Kemal Biheroğlu, ağzına gitmemekle şeref du
yarım. (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi Sormak istiyorum, «Dün müdafaa et
tiği fikirlerin bugün aksini müdafaa edenlere 
millet itimat etmemelidir» diyen Adnan Men
deres'e sormak isterim : Programiyle, seçim be-
yannamesiyle bu millete ne vadetmişti? Ne di
yordu Adnan Menderes? Bir tarihî ^hakikati, 
hakikaten isabetli bir şekilde ifade ediyor, di
yordu ki : «Bu Anayasa ile memlekette demok
rasi kurulamaz, iktidarı elinde bulunduran züm
re pekâlâ bir dikta nizamını devam ettirir, bir 
.millet hâkimiyeti yerine bir avuç insanın hâ
kimiyeti devam edebiliri» (Soldan, «şimdi se
çim var» sesleri) Müsaade^ buyurunuz, seçime 
de geliyoruz. Demokrasinin yalnız seçim olma
dığını (eliyle Adliye Vekilini ve Devlet Vekili 
Cemil BengüVü işaretle) hukuk doktorlarına 
anlatacağız. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
(soldan, gürültüler) Bizim sözümüz belki mak
bul telâkki edilmez diye zatı muhteremlere Ad
nan Menderes'in ağzı ile sÖyliyeceğiz. ('Sağdan, 
bravo sesleri) 

Bir dikta nizamı kurulabilirmiş bu Anayasa 
ile. Hakikaten doğru, bütün hukuk âlimleri ki
taplarında tesbit etmişler : «Anayasa hak ve 
hürriyetleri teminat altına alacak .müeyyideleri 
ve müesseseleri derpiş etmezse bîr ekseriyet 
milletin başında bir müstebit hükümdarın zul
münden daha fazfa zulüm yapabilir» ve şöyle 
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i formüle ediyorlar : «Ekseriyet istibdadı istib

datların en korkuncudur. Disiplinli bir eksejri-
yet, bir adamın çekip çevirdiği bir ekseriyet ve
ya üç beş kişinin çekip çevirdiği bir ekseriyet 
mutlak bir hükümdarın zulmünden daha fazla
sını yapabilir» diyorlar. (Vekilleri göstererek) 
âlimler bunu bilir. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) 

Aradan yedi yıl geçti, teferruat ile bu Mec
lisin kürsüsünde meşgul oldu iktidar. Neden bu 
memlekette zulüm kapılarını kapıyacak, kim, 
gelirse gelsin iktidara, sizin çocuklarınızın, be
nim çocuklarımın, torunlarımızın istikbalini 
teminat altına alıp da bu memlekette şahısların 
keyfine göre at oynatmasına mâni olacak bir 
nizamı neden hâlâ kurmadınız? (Soldan, gürül
tüler) (sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

1950 de Adnan Menderes programına bu 
prensipi koydu. «Bu lüzum ve zarurete inanıyo
ruz» dedi. Arkadaşlar soruyorum size, bu lü
zum ve zarurete inanan iktidar neden bunu ta-

I hakkuk ettirmedi? 1954. seçimleri oldu. Sanki 
I Adnan Menderes bütün fiil ve hareketlerinin 

hakiki mahiyetiyle 24 milyon tarafından bili
nerek tasvip ve kabul edildiğini iddia edercesine 
^milletin tasvibini aldım dedi. 

Arkadaşlar, mebusuz burada, münevveriz, 
yüzde doksanımız yüksek tahsilliyiz. Karşılaştı* 
ralım fikirlerimizi, birçok şeyler vardır ki sfoin 
bildiğinizi (ben bilmiyorum, benim bildiğimi Siz 
bilmiyorsunuz. (Soldan, gürültüler) (Ne "ola
cak?, sesleri) Müsaade buyurun, geliyoruz, hiç 
telâş etmeyin. Türk Milleti, demokrasiden uzak
lasın, çeşme ve yol edebiyatiyle bu memleketin 
devamlı olarak istikbalini teminat altına alacak, 
refahmı sağlıyaeak, hakiki hukuk devletini 

I kurmayınız mânasında rey vermedi size. Bunu 
I bir kere sureti katiyede biliniz. Ne dedi bir köy

lü bilir misiniz? Samsun'a hareket ettim, Bi-
beroğlu'nun memleketi Çorum'dan geçiyorum. 
Israr ettiler, kulübün bahçesinde, bir ağacın al
tında kahve içmek üzer^ oturdum. Yanımda se
kiz gazeteci ile milletvekili arkadaşım Ahmet 
Bilgin var, Etrafımı birtakım insanlar sardılar. 
Ben zannettim ki bâzı vatandaşlar benimle gö
rüşmek için geldiler. «Buyurunuz, masaya geli
niz, Toplantılar Kanunundan mı korkuyorsu
nuz» dedim. Biz de şurada oturalım diye sük
lüm, püklüm bir vaziyet aldılar. «Pekâlâ, otu-

I run» dedim. JBir müddet sonra bir pusla geldi. 
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«Etrafınızı polisler çevirdi» diyordu. Gazete
cilere işaret ettim. Burada şahitleri vardır, Hep
sini ispat edebilirim, arkadaşlar, edemezsem in
sanlıktan istifa ederim. Değil mebusluktan, in
sanlıktan istifa ederim. (Soldan, gürültüler) 
Fotoğrafçının birisine işaret ettim. «Polislerin 
fotoğrafını çek.» dedim. Besim çekilirken em
niyet müdür vekili olan uzun boylu bir delikan
lı kaçtı, öteki polisler yüzlerine şapkalarını tut
tular. Döndüm: «Evlâtlarım, dedim, ayıpsa ni
ye bu işi yopıyorsunuz, ayıp değilse niye uta
nıp yüzünüzü kapıyorsunuz?» "Bu minval üzere 
Samsun'a gittik. Sizi temin ederim, bir düş
mana yapılmıyacak muamele havası içinde Sam
sun 'a gittik. Havza 'dan geçeriz, her tarafta 
omuzûnda makineli tüfekli jandarmalar, polis
ler. Gazeteciler şahit, on tane insan var. Bütün 
bu vaziyeti gören Samsunlu bir köylü ne dedi 

.bilir misiniz? «Anlaşıldı, dedi, insanlığımızın 
kıymeti kalmamış, mebusun yanına varıp elini 
sıkamıyorum, dört adam bir araya gelip otu-
ramıyoruz, yanımıza kimseyi koymuyorlardı. \ 
Köylü devamla şunu söyledi: «Efendi, dedi, 
benim karnım tok olsa ne çıkar, sırtım pek ol
sa ne çıkar, ben insanım, yem bekliyen tayuk 
değilim. (Sağdan, .bravo sesleri, alkişlar) Ben' 
kan kustuktan sonra leğen altından olsa ne çı
kar?» (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
(Soldan, gürültüler) Müsaade buyurun, şhndi 
samimiyete geliyoruz, samimiyete geliyoruz. 
1952 de o zaman Başvekil Muavini olan Sâniet 
Ağaoğkı Meclis kürsüsünde Halk Partisi devrin
de yapılan takiplere ait bâzı vesikaları emniyet
ten almış, okuyor. Ali efendi filân yere gitmiş, 
Veli efendi filânın evinde kalmış ve şu sözleri 
söylüyor : «Arkadaşlar, diyor, Demokrat Parti 
tarihe böyle yüz kızartıcı vesikalar bırakmıya-' 
çaktır.» Bilmiyorum, bizim mâruz kaldığımız 
takipler, mâruz kaldığımız izaçlar, bunun için 
tutulup emniyet dairelerinde toplanan vesika
lar sizin için şeref mi olacak, başka bir şey mi 
olacak? Bunu takdirlerinize bırakıyorum. (Sağ
dan, b_ravo sesleri, alkışlar) Zihniyete bakınız, 
bir misal vereyim, korkunç; Hulusi Köymen 
burada. Bursa'da bir kazaya gidiyoruz. Yanım
da Ahmef Bilgin var, gazeteciler var. Doğru 
kongrev binasına gittik. Her tarafta tedbir 
alınmış. Delegelerden başka kimse kongre bina
sına giremez, demişler. Dedim, madem böyle 
söylemişler, münakaşaya mahal yok. Bir zabıt-
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la keyfiyeti tesbit ettik, biz de parti binasında 
oturalım, ondan sonra gelip vazifemizi yapalım. 

Yürüyoruz bo§ caddelerde. Bir bekçi, mu
halif, muvafık düşünmeden, bu milletin vekili
dir, bu milletin haysiyetinin bir parçasıdır, diye-
elini kaldırıp selâm veriyor. Polis arkadan ye
tişiyor, gazetecilerin ve milletvekilinin önün
de; «Sana karakolda ne emir verildi, niye se
lâm veriyorsun?» diye çıkışıyor. (Soldan, şid
detli gürültüler) Müsaade buyurun, lâfı bıra
kın, şimdi vesika verip hükme varacağım, acele 
etmeyin, hükme varacağım. Boşuna lâf söyle
miyorum, Halil Turgut Bey. 

Hâdiseyi gazeteler yazıyor, Bursa'nm mü
nevver ve Muhterem Valisinin gönderdiği yazı
dan parça okuyayım size, bir zihniyeti teşhir 
etmek için. (Soldan, münferit bir hâdise sesle
ri) Bu bir vali işi midir, iki kaymakam işi mi
dir, bunu hükme bağlıyacağım. Ben böyle mün
ferit bir hâdiseyi ele alıp da teşmil edip bu işle 
alâkası olması melhuz bulunmıyan insanlara 
bulaştıracak bir mantıka ve zihniyete sahip de
ğilim. „• • . ' 

HAMÇI SANCAR '(Denizli) — Yok böyle 
bir şey. ' 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade ̂ buyurun. Neticeye, geleceğim. Yahu hâ
kimlik yaptın, dinle, ondan sonra idam et. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Sadet hari
cine çıkıyor, mahkemede sadet haricine çıkınca 
konuşturmazlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamiaf — Sadet 
harici değil Beyefendi. 1958 de mebus olmazsan 
Allah senin mahkemene düşürmesin, anlaşılıyor 
zihniyetin. (Sağdan, gülüşmeler) 

Bursa Valisi tekzip gönderiyor, bu gazete 
Hulusi Köymen Beye Ahmet Bilgin tarafından 
Bütçe Encümeninde takdim edildi. Vali diyor 
ki : «Halkı idare ile vazifelendirilmiş zabıtanın 
yardımcısı olan bekçinin aslî vazifesini ihmal 
ederek Bölükbaşı'yı selâmlaması bakımından 
kendisine ihtar yapılmıştır» Neredeyiz arkadaş
lar? Kars hududunda mıyız, Bulgar hududunda 
mıyız? Bu bekçi düşman tayyarelerinin taarru
zunu gözetliye*n radar postasının gözcüsü mü
dür ki, başını çevirdi, selâm verdi diye çok gö
rüyor sunuz? (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) (gülüşmeler) Bu hâdiselerin hepsi mat
buata intikal ediyor. 
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Gümüşhane'den geçiyoruz, polisler selâm ve

riyor, size ver miyor mu? 
Hani siz müsavat var diyorsunuz, sizi selâm

layınca polisler iyi de bizi selâmlayınca kötü 
mü? Emniyet müdürü tekzip gönderiyor, «ha
yır, polisler Bölükbaşı'ya selâm vermedi» diyor. 
(Gülüşmeler) Bütün bu hâdiseler cereyan edi
yor. Bir an için düşününüz ki, memleketin yük
sek tahsil görmüş bir emniyet müdürü muhalif 
bir milletvekilini polis selâmladı diye sanki bir 
ahlâki ve kanuni suçmuş gibi bunu tekzibedi-
yor, Muhterem Dahiliye Vekili de bütün bunları 
alâkalı servisleri kanaliyle öğreniyor, biliyor, 
buna rağmen bu hâdiseler tevali ediyor. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Şu 
tekzibi de okuyun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hulu
si Beye encümende gazeteyi verdik. O, partizan
lık için yalan söyliyecek adam da değildir. Ma
dem merak ediyorsun, şu yemek tatilinde evden 
getireyim, seni de tatmin edeyim. (Soldan, «onu 
da oku, görmek isteriz, ispat et» sesleri) Allah 
kimseyi zayıf vaziyete düşürmesin, işte böyle 
sağda, solda uğraşıyor, müdahale ediyorsunuz. 

Bunların hepsi hakikattir arkadaşlar. Karşı
nızdaki adam ne diyor, sözlerim hilafı hakikat-
se mebusluktan değil, insanlıktan da istifa ede
rim diyor. (Soldan, gürültüler) öğleden sonra 
vesikayı getireyim. Susun, öğleden sonraya ka
dar s_usün... 

Burada öyle fikirler müdafaa ediliyor ki, 
samimiyetle zerre kadar alâkalı değil. Bir za
manlar - eskiyi hatırlatmak zaruri oluyor, halk
çılar kusura bakmasınlar - Halk Partililer der
lerdi ki, «yahu ne arıyorsunuz meydanlarda? 
Gelin Meclisin içinde konuşun, Meclisin şerefli 
kürsüsünde konuşun» Yani sesinizi millet duy
masın, tenevvür etmesin, dört duvar arasında 
boğulun. 

Ö zaman Demokrat Parti ne yaptı? Hafıza 
kuvvetiyle size bir hâdiseyi hatırlatayım : 1949 
İlkbaharında Necmeddin Sadak Amerika'dan 
döndü, burada dış politika hakkında bir izahat 
verdi. Celâl Bayar, muhalefet lideri olarak Mec
liste hazır bulunuyordu, söz almadı. Aradan bir
kaç gün geçti, kalktı, Kayseri'ye gitti, orada 
halkın önünde «dış politikanın gaye ve prensip
lerinde beraberiz ama tatbikatında beraber de
ğiliz, iktidar muvaffak olamıyor dedi. Tarizleri-
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ni ve tenkidlerini on bin, yirmi bin kişinin önün
de yaptı. 

Ondan sonra Necmeddin Sadak bir beyanat
ta bulundu. «Ben izahat verdiğim zaman kendi
leri Mecliste bulunuyordu, söz alıp konuşsalardı 
endişelerini dağıtacak izahatı verip kendilerini 
tatmin etmek isterdim» dedi. 

Ne oldu- bilir misiniz ? Başvekil yok ama, 
Fevzi Lûtfi. hatırlar, Demokrat Parti Umumi 
idare Heyeti bir beyanname neşretti. Beyanna
mede ne deniliyor bilir misiniz? «Demokrat Par
ti, diyor, uzun, vesikalara dayanan bir izahatın 
karşısında tuluat kabilinden bir adamı kürsüde 
konuşturacak kadar hafif bir parti değildir. 
Konuşulanları, vesikaların ışığı altında partinin 
mesul organları tetkik etmedikçe bizim Mecliste 
her hangi bir mütalâada bulunmamız lâubalilik 
olur» 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Ne var 
bunda? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sabret 
Biberoğlu, dur dur, şimdi ağzının içi biber ola
cak. (Soldan, gürültüler) dur dur, bu mevzuda 
da samimiyetsizliğiniz var da onun için söylüyo
rum. , 

Beyannamedeki ikinci nokta: «Demokrasi
lerde Meclis kürsüsünde konuşmak ne kadar 
tabiî ise, milletin huzurunda da konuşmak o ka
dar tabiîdir», fikridir. Niçin şimdi millet hu
zurunda konuşmamızı çok görüyorlar? 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) 
— Suiistimal ettiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Oooo, 
kuzunun hakkında fetvayı kar t verdikten son
ra yanar kuzu... (Sağdan; bravo, sesleri) 

Başka miJİetler bunu şahısların keyif ve ar
zularına, hürriyeti bir lütuf haline getirmeleri
ne mâni olmak için müesseseler kurmuşlar, kıs
taslar koymuşlardır. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) 
— Ne kadar zamanden beri Bölükbaşı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Çok 
evvel kurmuşlardır. Mâni mi vardır, bizde ku
rulmasına. Siz 24 ayar demokratız diyen insan
larsınız. Senelerce meydanlarda bunun müca
delesi yapılmıştı. Seçim zamanı 40 günde mil
lete dert anlatmak mümkün olsaydı Demokrat 
Partinin liderleri dört sene boyunca şapka el
de, şemsiye elde meydanlarda buldukları taşın 
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üzerine nutuk vermeye çıkmazlardı. (Sağdan; 
bravo, sesleri, alkışlar) Unutmayınız, bu mem
leketin halkının yüzde sekseni okuyup yazma
yı bilmez, günlük hayatın yükü altında ezilmiş
tir. Ben devletin dıg borçlarının miktarını top
lantılarda bildirdiğim zaman birçok yerlerde 
bütün salonda hayret ifade eden ıslıklar yükse
liyordu. Demek ki, vatandaş bunu bilmiyordu. 
Bu memleketin yüzde sekseni okuyup yazma bil
mezken matbuatı da maj£ım kanunlarla kuşa 
benzettikten sonra halkın her şeyi zamanında sı
cağı sıcağına öğrenip %nlıyacağım mı zannedi
yorsunuz? Biz Türk milletinin idrakinden şikâ
yetçi değiliz. Hakikatle halkı temasa getirecek 
vasıtaları elimizden aldığınızdan şikâyetçiyiz. 
(Sağdan şiddetli alkışlar, bravo, sesleri) 

Bilirsiniz hikâyeyi; birisi namaz kılmazmış, 
dini bütün müslümanm biri itiraz etmiş, «Yahu, 
demiş, Allahm emri var niye namaz kılmıyor
sun?» Binamaz da ne yapayım, gene Allahın 
bir emri var, namaza yanaşmayın diyor. Nedir 
o emir deniliyor: «iâtakrabüssalâtei» diyor. 

Diğeri demiş ki; «Ey dini bütün müslüman 
bu» ayetin bir de alt tarafı, var : Ayet; (lâtak
rabüssalâte ye entüm, sükâra) baştarafı namaza 
yanaşmayınız, diyor, alt tarafında şartını ko
yuyor, sen niye alt tarafını almayıp da baş ta
rafını alıyorsun» demiş. O zaman bulamaz de
miş ki; «Baştarafı benim işime geldi, alt tarafı 
da kimin işine geliyorsa o alsın». (Sağdan; bra
vo sesleri, alkışlar) (Soldan; gürültüler) 
. Müsaade buyurun, İnönü'yü yerin dibine so
kuyorsunuz, onun fikrine, kanaatine,, içtihadına 
kıymet vermiyorsunuz, onu kuzu postuna bü
rünmüş bir kurt .gibi tasvir ediyorsunuz ama 
işinize geldi mi... (Soldan; gürültüler) («tnönü 
hakkında sen kendi kanaatini izhar et», sesle
ri) Müsaade buyurun, kerem buyurun. 

NUSRET KİRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Onun hakkında söylenecek çok söz vat. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hâ
kimlikten geldiniz ama, hiç sabrınız yok. Mü
saade buyurunuz, ben İnönü hakkındaki kana
atlerimi burada izhar etmiyorum, bir vakıanın 
taşıcjığı samimiyetsizliğe işaret ediyorum. İnö
nü'yü böyle tasvir ediyorsunuz, fikirleri bu ka
dar sakat da niye Nevşehir vilâyet olmaya lâ
yıktır dedi diye o kısmı alıyorsunuz, sizi lâ-
takrabüssalâteciler. (Sağdan; bravo, sesleri, 
şiddetli alkışlar) 
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REİS — Hürriyet Paritsi adına Fethi Çelik-

baş. 
REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı

na Fethi Çelikbaş. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA PETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlar; sözlerime başlarken De
mokrat Parti mebusu arkadaşların beyanları 
muvacehesinde evvelâ Hürriyet Partisinin ma
hiyeti hakkında bir tavzihte bulunmayı lüzumlu 
hissettim. 

Demokrat Partililer, Demokrat Partinin par
ti lideri Adnan Menderes'e iltizamını vermiş ol
dukları ve D. P. yi Adnan Menderes'in partisi 
olarak kabullendikleri için Hürriyet Partisini 
de Fethi Çelikbaş'm, Enver Güreli'nin, Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu'nun veya her hangi bir 
arkadaşın partisi sanıyorlar. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Hayır arkadaşlar. Hürriyet Partisi, Demok
rat Partinin programına bakarak inanan, seçim 
beyannamesine bakarak inanan, fakat bu parti 
yeni D. P. programını reddettikten sonra ev
velâ onu programına riayete davet için mücade
leye giren ve sonra bu partinin programını da
ha da ileri götürerek Türk Milletine tahakkuk 
ettireceğini, vadederek ortaya çıkan müstakil 

'siyasi bir teşekküldür. Ve Hürriyet Partisi şa
hıs partisi değil, fikir partisidir. 

Sözlerimi tekzip için konuşacak arkadaşlar
dan rica ederim, bir senelik siyasi icraattan D. 
P. nin programiyle irtibatını tesis eden bir tek 
madde göstersinler, kendilerine minnettar kalı
rım. (Sağdan, bravo Çelikbaş, sesleri) 

NUSRET KtRtŞCtOĞLU (Çanakkale) — 
Osman Bölükbaşı biraz evvel bir şeyler söyledi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu iti
barla Hürriyet Partisi mensuplarının şahısları-

' na tevcih edilen hücumlar Türk âmme efkârın
da geri tepmeye mahkûmdur, arkadaşlar. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer vatandaşlarla vâki temasımızda açıkça 
bunların beyanının muhatabı olmasaydık haki
katen zaman içerisinde kıymeti mütalâa edilmek 
lâzımgelen sözlerimizin bilerek bilmiyerek bi
ze hücum vesilesi ittihaz olunması karşısında 
üzüntü duyardık. Katiyen üzülmüyoruz. Bu ar
kadaşlarım konuşulan bu meselelerde asgari bir 
vukufa sahibolduktan sonra zabıtları karıştırma-
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iarmı kendi siyasi kaderleri bakımından kendi
lerine tavsiye etmeyi faydalı -.bulurum» 

Şimdi gelelim sözcümüzün söylediğine arka
daşlarım. 1954 e kadar Demokrat Parti idare 
sinde memlekette hakikaten bir kalkınma mü
şahede edilmiştir. Bunu söyledi, hem mükerre-
ren söyledi. Siz söylenenleri anlamamak veya 
anlıyamamak mevkiinde iseniz, bunun vebali 
ve mesuliyeti Hürriyet Partisine mi ait? (Sağ
dan, bravo sesleri.) 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Anlıya
mamak ne demek? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu bakım
dan biz umumi tenkidlerimizi yaparken takibe-
dilmesi lâzım gelen yolu da göstermek lüzumu 
hissettik. O kadar ki, geçen sene Amerika Rei
sicumhurunun Müşavirinin Türkiye'yi ziyareti 
esnasında Başvekil, daha evvel Maliye Vekili 
tarafından beyan edilen iktisadi ve malî istikrar 
politikasiyle alâkalı beyanatını benimsiyerek, 
Hükümetin buna göre pir bütçe hazırlaması 
maksadiyle iki aylık muvakkat bir bütçe dahi 
teklif etmiştik. Fakat hazin olan, şudur ki, Hü
kümet bir malî istikrar politikası takibedeceğim 
dediği halde bunu takibetmiyor ve bunu Hükü
mete takibettirmekle mükellef olan bir kısım 
arkadaşlar bunda Hükümeti ikaz etmiyorlar. Ve 
Hükümet üzerinde tesirli bir murakabe kuramı
yorlar. . 

Diğer taraftan yine aynı Hükümet, bir prog
ram sunuyor ve itinlat reyi olıyor. Fakat ne ha 
zindir ki, bu programından yüzde yüz inhiraf 
edebiliyor, işte memleketimizde bugünkü siya
si realite budur. Hürriyet Partisi, bu vaziyet 
karşısında aralarında bir prensip mücadelesi se
bebiyle beraberlik hisseden insanların D. P. den 
alâkalarını keserek meydana getirdikleri ve 
prensipleri D. P. nin prensiplerinden daha ile
ride bir partidir. 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) —Aranızda 
fikrî beraberlik yok mu? 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Tarihî bir 
hakikati arkadaşların bilmesinde fayda var, şah
sımla alâkalı telgraf çekmişim. Çektim arka
daşlar. Çünkü Temmuz başlarında dört ve
kilin imzasını taşıyan bir vesika, Döviz Ko
mitesinin vesikası İcra Vekilleri Heyetinde ko
nuşulmuş, tatbiki kararlaştırılmış!. Kim bu ve
killer? Devlet Vekili ve Başbakan Yardımoı-
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sı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Vekili Hasan 
Polatkan, iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırea-
lı, İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş. Onlara 
tavsiye edilmiş; Mister Randal Türkiye'ye gel
meden evvel Başvekilin benimsediği beyanatı 
1954 senesinin Temmuz başında bir memleket 
kararı olarak benimsenmiş ve burada iç eko
nomide alınması lâzımgelen tedbirler'dış tica
retimizde lüzumlu ayarlamalar ve tediye im
kânları üzerinde uzun uzun durulacaktı. Fa
kat maalesef arkadaşlar, - iki üç maddesi müs
tesna, bunun tatbikine imkân hâsıl olamadı. 
Eğer bu tedbirlerin hepsi tatbik edilmiş ol
saydı 1959 yılında Türkiye 1954 e nispetle 
daha ileri bir ekonomi muvazene seviyesine 
erişebilirdi. Bu olamadı. Geçen şeneki bütçe 
tatbikatında aynı şeyleri gördük. Hiçbir de
ğişiklik yok. Bu tatbikat olmayınca müşküller 
birbirinin üstüne bindi ve sonunda arkadaş
lar, hakikaten bu müşkülleri gizlemek 'maksa
diyle basının elini bağlıyan Basın Kanunu çık
tı. Hükümeti tenkid ağır suç sayıldı. 

NECATI ÇELÎM (Aydın) — Küfür ediyor
lardı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Buraya 
gelin de millet duysun. 

REİS — Müsaade edin efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hükü

met politikasını tenkidi suç telâkki eden ka
nun çıktı. Burada o zaman bir madde oku-
dumdu onun bir Ş nci fıkrası var ki, her ten
kid için suç hükümü alabilmek imkânı mev
cuttur. Bu da kâfi gelmedi arkadaşlar, demin 
Bölükbaşı 'nm ifade ettiği veçhile Türk Mil- * 
letinin kendi seçtiği mebuslarla alâka ve irti
batının kesilmesi hevesi ile karşı karşıya gel
dik; Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri Kanu
nu çıktı. Bakın ne kadar hazindir arkadaşlar 
arkadaşlarım çok konuştular bir misal de ben
deniz bereyim. Bir yerde bir otelden çıkacak
tık. Bir arkadaşı daha önce bir jandar
ma onbaşısı görmüş ve arkadaş ne is
tediğini sormuş. Onbaşı, Fethi Çelik-
başı bekliyorum, demiş. Ne yapacaksın, di
ye sormuş. Selâm vereceğim, demiş. Ordu Da
hilî hizmetler Talimatnamesine göre eski ve
killere selâm verilmesi iktiza ediyormuş. Orada 
gazeteciler de vardı, ağlamamaya imkân yok. Bu 
hale, insanın vicdanı nasıl sızlamasın. Buna üzül-
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memek için insanın vicdanı nasır tutmak 
lâzımdır. Gazeteciler vardı, hatırladım, kendile
rine bir beyanat vererek dedim ki; ne acıdır ki, 
ölüsü resmî merasime tâbi biz eski vekillerin di
risi takibe mâruz bulunuyor, beyanda bulundum, 
uydurmaya lüzum yok. Çünkü onbaşının vazifesi 
takibetmekmiş, ama vicdanı buna müsaade etmi
yor ve eski vekile selâm vaziyeti alıyor, işte mem
leket bu kadar yersiz ve lüzumsuz bir siyasi buh
ran- içindedir. On yıldan beri Türkiye'nin geçir
miş olduğu büyük demokrasi hamlesini büyük 
vatandaş kütlesinin siyasi olgunluğunu görmemiş 
olarak konuşmaları karşısında kendimize yapı
lan hücumlardan üzüntü duymadığımızı söyle
diğim genç Demokrat Partili mebusların çok par
tili hayata intibak edememelerinden dolayı eza 
duydum. Liderleri için bir şey söylemiyorum, 
çünkü onların tek partili hayatta yetişmiş insan
ların çok partili hayata intibak edebilmeleri £ok 
büyük irade kudretine ve nefis mücadelesine ih
tiyaç gösterir. Ve bu herkesin * harcı değildir. 
Ama bu genç arkadaşlar için vaziyet böyle değil
dir. On yıldan beri vatandaşın demokrasi mevzu
undaki olgunluğunu müşahede ederek fazla gay
rete lüzum yok, .teker teker vatandaşların davra
nışlarına dikkat ederek pekâlâ çok partili hayata 
göre kendilerini yetiştirebilirler ve 1942 - 1944 se
nelerinden misal aramaya gitmezlerdi. 

Şimdi, bu genç mebuslara soruyorum, kendi 
kongrelerinde, arkadaşlar, hayat pahalılığından 
şikâyet edilmiyor mu? Vatandaşın ıstırapların
dan şikâyetçi değil idi iseniz niçin 29 Kasım.1955 
te Hükümetinizi ıskat edecek bir harekete girişti-

„ niz? Memleket bugün, 2-9 Kasım 1955 tekinden 
daha müsait bir ekonomik vaziyette olsa idi, eh 
bu sizin noktai nazannızdır. İktidar mebususunuz, 
der geçebilirdik. Fakat memleket bugün; geçen 
yıl bütçe müzakerelerinde işaret ettiğimiz veç
hile, 1955 tekinden çok daha ağır bir ekonomik 
buhranının içinde bocalamaktadır. ' 

Bakınız, Başvekil Adnan Menderes 'e göre 
durum nedir? Bakınız, gösteri yürüyüşleri ka
nunu çıkarken Adnan- Menderes ne diyor «Bir 
millî korunma kanunu tadilâtı yaptınız; fiyatla
rın başaşağı düştüğünü bütün milletçe bahtiyar
lıkla müşahede ettik» Bugün 1957 Şubatında 
memleket meselelerini konuşuyoruz. Memleket; 
realitesine bu sözler ne dereceye kadar intibak 
etmektedir. Elbette bunların vicdan muhasebe
sini seçmenlerinizle karşı karşıya gelirken yapa-
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caksmız. Ama vicdan musahabesi kâfi değildir. 
Bunun dışında siyaset adamları olarak bunun 
muhasebesini burada görmek ve reylerinizi bu
rada izhar etmek lâzımgelmektedir. Bu vazifenin 
yapılmaması keyfiyeti karşısında; yapmak isti-
yen muhalefet partilerinin sözcülerine niçin ta
hammül etmiyorsunuz? 

HAYREDDÎN ERKMEN (Giresun) — İşte 
dinliyoruz y&7 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hamdol-
sun, lütfediyorsunuz, Hayreddin Bey. 

Dâva nerededir arkadaşlar? Hakikaten dâva 
Demokrat Partinin muhalefet yıllarında teşhisini 
koyduğu noktadan daha da gerilerdedir. Teşhisi, 
1950 D. P. si, Seçim Beyannamesinde nasıl koy
muş ve ne kadar güzsel koymuş. Bizler buna 
bakarak bu partiye girmiştik. Partimizin taki-
bedeceği ve malî politika hakkında esas görüş
lerimizi bu suretle tebarüz ettirdikten sonra 
şimdi memleketin siyasi ve idari meseleleri hak
kındaki düşüncelerimizin izahına geçiyoruz. 

Bilindiği gibi Demokrat Parti kuruluşundan 
beri mücadelelerini daha ziyade siyasi bünyenin 
tam mânasiyle demokratik bir şekilde ıslâhına 
tevcih etmiştir. Bunun başlıca sebebi iktisadi 
ve içtimai bünyemizdeki düzensizliklerin ıslah 
ve tanzimini siyasi! sistemin yeni ve demokra
tik bir zihniyetle tanzimine sıkı sıkıya bağlı 
görmemizde aramak icabeder. Hürriyet Partisi
nin bugünkü görüşü bu. 

Demokrat Partinin 195Û-seçim beyanname
sinden okumaya 'devam edelim: «Anayasada 
vatandaş hak ve hürriyetlerini ve millet irade
sine dayanan istikrarlı bir devlet nizamını te
minat altında bulunduracak esaslı tâdiller yap
mak kararındayız. Çünkü bugünkü Anayasamız 
millet hâkimiyetini kabul etmesine rağmen kuv
vetler birliği esasına dayandığı ve vatandaş 
hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altında bu
lunduracak müeyyidelerden mahrum olduğu 
için millet hâkimiyeti yerine tek parti ve züm
re hâkimiyetine mâni olmamıştır..» 1950 De-
mokrat-Parti seçim beyannamesi devam ediyor: 
Çıkan kanunlar muvacehesinde bunların muha
sebesini vicdanlarınızda yapasmız diye okuyo
rum arkadaşlar. «Yine memlekette istikrarı te
yit ve vatandaş haklarını teminat altında bu
lundurmak bakımlarından tam \ istiklâline ka
vuşturmak azminde olduğunu bir adalet cihazı 
yanında idare cihazımızın, iktidar değişmesinin 
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tesirlerinden masun ve yalnız kanunun emrin
de ve milletin hizmetinde bulunmasını zaruri 
görmekteyiz.» 

Demokrat Partinin bugün benimsediğimiz ve 
kumcu bir meclis olarak Türk milletine taah
hüt etmiş olduğumuz bu mühim prensipleri; ar
kadaşlar şimdi, bir de 1947 yılında devrin D. 
P . lideri Sayın Celâl Bayar 'm şu beyanatiyle 
karşılaştırarak bir kısa tahlilden sonra huzu
runuzdan ayrılacağım. 

7 Temmuz 1947 de Demokrat Parti Lideri 
bakınız ne diyor : 

(insan hak ve hürriyetlerinin teminatını tfeş-
kil edecek kanunlar olabileceği gibi bir istib
dadın mesnedi ve vasıtası olan kanunlar da 
vardır. Bu itibarla insan hak ve hürriyetleri
ne riayetkar olmıyan kanunlar üzerinde esaslı 
surette durmak, hele Anayasaya aykırı olan
ları kanun dışı saymak ve bunların değiştiril
mesi için hemen teşebbüse geçmekle büyük va
tanperverlik vazifesini yapmış oluruz.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI {Kırşehir) _ AraT 

dan yedi sene geçmiştir. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — 
Sözümün sonuna geldim. Üç muhalefet partisi 
de, bir vesile ile arz ettiğim veçhile, vatan
daşların hak ve hürriyetlerinin ıskat edilmesi
ne matuf Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununun müzakeresinde Büyük Millet Mec
lisinde bulunmıyarak dışarı çıktığı bir tarihî 
vakıa olarak hatırlardadır. Kanun çıkıyor, 
Başvekil konuşuyor, mukayeseler ibret verici
dir. 1908 ve 1923 ihtilâli ile mukayese ediyor 
ve ondan sonra bu kanunun mesnedini izah et
tiğini zannediyor. Arkadaşlar, Türkiye 1908 
ve 1923 Türkiye'si değil'dir. Hele Türk vatan
daşları on bir yıldan beri geçirdikleri büyük 
siyasi inkişaf karşısında asla o devirlerdeki 
babalarımız, ağabeylerimiz, çocuklarımızın de
deleri gibi adamlar değildir arkadaşlar. Bu 
vaziyet karşısında yine hatırlatıyoruz. Mem
leketi içinde bulunduğu ağır iktisadi ve siya
si buhrandan kurtarmak, umumi seçimlere ka
dar büyük ekseriyeti Demokrat Parti safla
rında olan mebus arkadaşların elindedir. Eğer 
bu buhranları devam ettirmemek istiyorsak. 
milletin daha fazla sıkıntıya düşmesini istemi
yorsak hep birden bu buhranı bertaraf edecek 
tedbirleri almak zamanıdır. Çünkü bütçenin 
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müzakeresinde ifade ettiğimiz veçhile memle
ketin ekonomik vaziyeti iki ay sonra, Hazine 
hissesi ve sair vergi kanunları çıkıp tatbika 
geçtikten sonra, bugünkü vaziyette olmıyacak-
tır. Nitekim geçen yıl bütçede konuşurken de 
memleketin iktisadi durumunun- bugünkü nok
tasında olmıyacağını ve Millî Korunma Kanu
nu konuşmasında da, önümüzdeki aylarda bu
günleri de arayacaksınız, demiştik ve hâdiseler 
bunun böyle cereyan ettiğini göstermişti. O 
halde nikbin bir görüşle değil, realist bir gö
rüşle karanlık noktalar üzerinde de niçin dur-
mıyalım? Geçen sene kurşun kalemi bulunabi
liyordu. Geçen sene istida kâğıdı bulunabili
yordu. Şu bulunuyordu, bu bulunuyordu. Bu
gün arkadaşlar, vatandaşlar bunları- tedarik 
edebilmek için mağazaların, dükkânların önün
de kuyruk teşkil ediyorlar. Bu, bir vakıadır 
arkadaşlar. Bu vakıalar karşısında Hürriyet 
Partisi bugünkü gidişin bir yıl sonra bu günle
ri memlekete aratacğmı söylerse, robunun, efen
dim kara vicdan, falan falan görüş diye mâna-
lahdırılması hakikaten mesnetsiz kalır. Biz va
kaları konuşturuyoruz. (Soldan, gürültüler) 

. BEHZBAT BlLGlN (izmir) — Bu, tama
men alârmist bir görüş.. 

HÜRRIYET PARTISI MECLÎS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — 
Efendim, size göre dediğiniz doğrudur. Bir 
Atasözü ile Behzat Bilgin'e cevap vereyim : 
(Zengin arabasını dağdan aşırır, fukara düz 
ovada yolunu şaşırır.) (Sağdan, şiddetli alkış
lar ve bravo sesleri) 

Behzat Bey, zihniyetinizle hareket edilecek 
olunursa, açıkça ifade edeyim ki ; akıntıya kü-
.rek çekiyorsunuz. Siz bu işi halletmiyeeek olur
sanız umumi seçimlerde Türk Milleti beheme
hal kaderine sahibolacak ve bu gidişe dur di
yecek ve programını behemehal tatbik edecek 
insanları iş başına getirecektir. Bundan emin 
olunuz. (Sağdan, alkışlar) Aîna Nail Geveci ve 
Behzat Bilgin gibi arkadaşlar bu ıstırabın bir 
buçuk yıl daha devamını istiyorlarsa o başka. 
Biz seçmenlerimizle temaslarımızda bu şikâyet
leri işitiyoruz. 

NAİL GEVECİ (Aydın) — Nazilli'de yüz 
kişi karşıladı. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Yüz kişi 
varmış. Elbette Nail Geveci 'nin bu sözlerini Na-
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zillili vatandaşlarımız okuyacaklardır. Burada
ki sözlerin, teker teker her birimizin seçmenleri
mizin bizi murakabe etmesine medar olduğuna 
inanıyor musunuz? 

Yel üfürür, su götürür. 
Unutuyor musunuz'?.. «Hâfıza-i beşer nisyan 

ile malûldür.» Bu da bir felsefedir. Ama arka
daşlar, Türk vatandaşı kargısında bu felsefenin 
iflâs ettiğini biz kendi gözlerimizle gördük. Ba
kın kendi seçim bölgemden misal vereyim : Ba
na dediler ki; «Senin aileni tanırız. Seni de se
veriz. Ama bu partide yani D. P. de kakaydın 

1*-*-sana rey. vermiyecektik.» Neden? dedim. «Dört 
beş. ay evvel yedek parçamız yoktur; dedik. 
Hâlâ gelmedi» dediler. Başka dedim. «Üç - ü'ç 
buçuk sene evvel buğday 30 kuruşa bir mâna 
ifade ediyordu. Çünkü alacağımız maddelerin 
fiyatları ile nispeti iyi idi; Bugün ise kâfi de
ğildir.» Bu doğrudur arkadaşlar. Diğer fiyatlar 
muvacehesinde buğdayın 30 kuruş olması iyi 
değildir. Bunu hangi seviyede tutmak lazımsa, 
50 kuruşta mı tutmak lâzımdır, nedir, bunu 
tespit edip Türk köylüsünü daha fazla sıkıntıya 
mâruz bırakmayınız arkadaşlar. 

Hazine hissesini tetkik ettik, yedek parça
dan, akar yakıttan % 40... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — İyi tet
kik etmemişsiniz. Akar yakıttan % 40 değil. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Kilosun
dan beş kuruş, on kuruş her ne ise. Sebati Bey 
hafızanız teferruat üzerinde çok iyi çalışıyor, 
tebrik ederim. (Sağdan, gülüşmeler ve bravo 
sesleri) Sebati Bey yine Bütçe Encümeni adına 
muhtemelen müdafaa edecek, o zaman da ko
nuşuruz. Memlekette pahalılık bir çığ gibi yü
rümektedir, arkadaşlar. 1956 yılı fiyat seviyesi 
ve fiyat yükselişi nispeti 1955 yılı nispetinde 
değildir. Ama bu derece sarih rakamlar karşı
sında dalhi birtakım kelime öyunlariyle, mev-
eudolduğunu zannettiği zekâlarına sığınarak, 
birtakım lâflarla bugünkü müşkilâtı bertaraf 
edeceklerini sananlar varsa, bunlar ve kendi
leriyle beraber olanlar hüsrana uğrıyacaklardır, 
inkisara uğrıyacaklardır. Fakat maalesef bugün 
bu ağır yükü taşıyan Türkiye'nin ekonomik 
durumu, gün begün ağırlaşmakta ve halkımız 
bu hal içinde bocalamaktadır. 

Buna tedbirin ne olduğunu da dedik. Mü
essir bir murakabe yapmadığınız müddetçe, 
buna tedbir bulmaya imkân yoktur. Memleketin 
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ekonomik, siyasi, bütün bunların düğüm nok
tası arkadaşlar, şahıslara bağlı kalmaksızın, 
ancak prensiplere bağlı kalarak murakabe va
ziyetinde bulunanların, müessir murakabeye 
sahip çıkabilmeleri keyfiyetindedir. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar.) Bizim mâruzâtımız bu, 
bunu yapamaz ve bu yolda devam ederseniz ge
lecek yıl bu mevzuda burada konuşurken birçok 
hâdiseleri sözlerimizin ışığı altında bir hüccet 
olarak sizlere kullanmakta devam edeceğiz. 

Milletin menfaatlerini bırakıp da kendi men
faatleri için tek tek çalışan sınıfların, zümrele
rin bu çalışmalarına her hangi bir his sebebiyle 
veya her hangi bir şahsa bağlılık sebebiyle ka
tılmaktan sarfı nazar eden insanlar karıştırılma
sın. İşte arkadaşlar demokraside, murakabe, mü
nakaşa, müzakere rejimi dediğimiz bundan iba
rettir. Söz sırası gelmişken temas edivereyim. Se
çimler bitince zannediyorlar ki, iş bitti artık, de
mokrasi nizamı kuruldu, hayır arkadaşlar. Seçim, 
demokratik bir nizam içinde tıpkı bir odamn eşi
ğinden atılan adıma benzer. Odanın içinde ne 
var daha belli değil. Bütün bunların; demokrasi 
rejiminde, Batı memleketlerinde olduğu gibi, 
memleketimizde de murakabe rejimi olarak isten
mesini tabiî karşılayınız. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Demin bir 
kelime sarf ettiniz köylü için, onu tekrar eder 
misiniz Fethi Bey? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — D. P. 
ocak kongresinde değiliz, konuştuğumu bilirim 
Sadettin Bey. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli)' — Türk köy
lüsü sefil değildir, bütün Türk milleti ve köylü
sü namına reddederiz. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sadettin 
Bey, sefil mi değil mi, kendi seçim bölgenizden 
mi bahsetmemi istiyorsunuz? Peki; patetese narh 
kondu, bunu köylü kendi söyledi, biz icadetme-
dik, Sadettin Yaiım'm köylüsü söyledi, 22 kuru
şa sattık, dedi. Narh artırıldı elinde patetesini 
satmamış varsa 32 kuruşa sattı, narh kalktı, fa
kat köylünün elinde patetes kalmadı. Fiyat 80, 
100 kuruşa çıktı, 120 kuruşa çıktı. 

Şimdi Sadettin Bey gibi konuşanlara kendi 
seçim bölgesinin çiftçileri ağziyle cevap verdim. 
Her alanda, hepinize hayat pahalılığı, geçim zor
luğu, piyasa istikrarsızlığı üzerinde partimize 
mensup mebus arkadaşların topladıkları bilgiler-
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le cevap verecek vaziyetteyim. Hakikatler maale
sef acıdır. 

Şimdi, Seçim Kanununa geliyorum, asıl me
sele bu idi. 

RİEÎS — Fethi Bey iki dakikanız kaldı, konuş
manızı buna göre lütfen ayarlayın. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Reye ko
yarsanız, belki arkadaşlar bana da müsaade eder
ler. 

Arkadaşlar, seçim; iradei milliyenin tecellisi 
demektir, kabul ediyoruz değil mi? 

Bir kanundur ki; seçmen pusulada Ali'yi sili
yor, Veli'yi yazıyor; buna itibar etmiyor. Nere
de iradei milliye? Vatandaşın iradesi nerede? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Başka 
bir kâğıt alır, ona yazar. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Seb.uı 
Ataman'ın buluşları hakikaten ibretâmiz, tıpkı 
kendi siyasi kariyerleri gibi. 'r~ 

Şimdi sözlerimin sonuna geliyorum. 
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SEBATI ATAMAN (Zonguldak) —Senin 

siyasi kariyerin nasıl? 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar; mevcut kanunlarla seçimlerin neticesi
nin dahi vicdanı âmmede nasıl karşılanacağını şu 
verdiğim küçücük misal göstermiş bulunuyor. 
Kaldı ki; bu kanunu dahi değiştirmek Ataman 
Beyin de reyinin lâhık olduğu Grup ve Mecli
sin itimadını kazanmış bir Hükümet programının 
icaplarından Sebati Bey. Ama siz; neylersiniz ki; 
hafızai beşeri nisyan ile malûl tutmaya kararlı
sınız (Sağdan, alkışlar) Siz arkadaşlar ve sizin 
gibiler hafızasını nisyana mahkûm etseler dahi 
hamdolsun Türk vatandaşları, büyük Türk mil
leti hafızasını nisyandan kurtarmıştır. Büyük 
milletimiz bütün hareketlerinizin muhasebesini-
yaparak tıpkı gölgeniz gibi sizleri takibetmekte-
dir. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Saat 15 te toplanmak üzere Celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: İ S ' 

İ K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

5ÎS — Reisvekili Fikrî Apaydın 
KATİPLER : îhsan Gülez (Bolu), ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

REtS — Yoklama yapacağız efendim. 
(izmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
RElS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
195-7 bütçe lâyihası üzerindeki görüşmelere 

devam ediyoruz. Söz Hikmet Bayur'un.. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar, çok konuşmalar dinlediğiniz için ben 
uzun konuşmıyacağım. Yapılan binbir tenkid 
binbir tartışma içjnde bir şeye dikkat ötmek 
lâzım, ö da Demokrat Partinin memleketi kal
kındırmak için kutsal bir ateşi var, bunu takvi
ye etmek lâzım. (Soldan, bravo sesleri) O ateşle, 
canla başla çalışıyor. Hata etmiyor mu? Ediyor, 
ama bu gayret esastır. Bu kadar şevk gösterme
lerinden dolayı onlara teşekkür etmek lâzımdır. 
* Sanayi her yerde güç kurulmuştur, binbir 
belâyı mucip olmuştur, bu zaruridir. Bu kadar 
sıkıntı, şu bu olmuyor mu, maatteessüf sıkıntı 

çekiyoruz, ama daha iyUtedbirle daha iyi çalış
makla daha az sıkıntı çektirilebilir, güz^l... Fa
kat bu sıkıntı zaruridir. Sonra da dökülen ser
mayelerin yemişleri henüz toplanmamıştır. Bu 
sıkıntıların hafifliyeceğini tahmin ediyorum. 
Bir noktaya dikkat etmek lâzımdır, bilhassa mu
halefet için söylüyorum. Halkta şöyle bir kana
at vardır. Demokrat Parti giderse bu hamle du
rur. Muhalefetin bütün tenkidleri de bunu tak
viye ediyor. Halk arasında bugün ilerde çocuk
larım rahat edecek diyen, şu diyen, bu diyen 
var. Bunu kabul etmek ve ona göre konuşmak 
vp davranmak lâzımgelir. 

Şimdi, bunları söyledikten sonra, diyeceğim 
ki, Hükümet belki biraz fazla açıldı, olabilir, bu
rada bir arkadaşımız, Ekrem Alican, «şu şu fab
rikalar açılacak dediler ama açılmayacaktır» 
dedi. Belki bu hususta biraz sonra daha etraflı 
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cevap verilir. Fakat şunu kabul etmek lâzım
dır ki, bu hususlarda belki biraz fazla ileri gi
dilmiştir. Bu da bu kutsal ateşin bir neticesidir. 
Bu şevki kırmamak lâzımdır. İktidarın fazla 
eğimserliği belki birtakım sıkıntıların doğması
nı mucibolmuştur. 1953 mahsulü çok bereketli 
oldu; mahsûl öbür senelerde de bu şekilde de
vam edecek sanıldı. Halbuki mahsûl 1953 ü ta-
kibeden seneler ümidedilen neticeleri vermedi. 

Sonra Amerika'dan 300 milyon dolarlık bir 
kredi sağlanacağı sanıldı. Fakat bu kredi de te
min edilemedi. Bu şekilde fazla gayretler mem
lekette bir sıkıntı doğurdu. 15 Şubat tarihinde 
Meclis kürsüsünde yatırım, kredi ve savunma 
konularının nasıl düzenlenmesi gerekeceği üze-

. rindeki düşüncelerimi söylemiştim. Şimdi bun
ları tekrar etmiyeceğim. Yalnız şu var k i ; bü : 

yük bir kredi mi sağlanacak, yahut memleketi
mizde bol miktarda petrol mü bulunacak, ki 
bunların hepsi mümkündür. O ana kadar tu
tumlu olmak gerekir. Petrol mevzuunda yaban
cı uzmanlar, Anadolu'nun jeolojik"vaziyeti bü
yük mikyasta petrol bulunmasına müsaittir, bu 
hususta büyük ümitler vardır diyorlar. Ama 
bunlara intizaren Hükümetçe alınacak esaslı 
tedbirler vardır; bu da gelir getirmiyen gider
leri esaslı ölçüde kısmak olmalıdır. 

Bu yapılmaz ise sıkıntı artabilir. Bunun ne
ticesinde halk arasında memnuniyetsizlik çoğa
labilir. 

Şimdi içinde bulunduğumuz bir fasit çembe
re işaret edeceğim. Sebep ne olursa olsun, sıkın
tı mevzuları,.eksiklikler halk arasında memnu
niyetsizlik doğuruyor. Bununla beraber, bıra
kalım çalışsınlar, ileriye hamleler yapsınlar, di
yorlar. Fakat bu arada haklı şikâyetlere, ten-
kidlere raslanıyor. Muhalefetin tenkidleri bir 
kısım halk içinde hoş karşılanıyor. Bunun üze
rine iktidar, Basın Kanunu gibi, Toplantılar Kar 

nunu gibi, hâkimleri ilgilendiren kanunlar gibi 
daha ağır kanunlar çıkarıyor. Bu kanunların çı
karılması neticesinde birçok aydınlarımız ikti
dardan soğuyorlar. 

REİS — Gürültü oluyor, efendim, siz devam 
buyurun. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Ve bu 
çember böyle boyuna devam edebilir. Bunu ön
lemenin ilk çaresi - demin de arz ettiğim gibi -
masrafları kısmak, gelir getirmiyen yerlere para 
vermemektir, 
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Şimdi hürriyet bahsine gelelim : Hürriyet 

var mıdır, yok mudur diye tartışılabilir. Ama 
muhakkak ki yeni çıkarılan kanunlar hafifletil -
melidir. Devlet adamlarını istihfaf dahi suç sa
yılıyor. Bu kadar oldu mu gazeteler makale yaz
maktan çekinirler. Şimdi öbür taraftan muhale
fetin tenkidlerine kızanlar var. Haklı mıdırlar, 
yoksa haksız mıdırlar, bilmem. Aşırı değil ama 
muhaliflerin tenkid yapmaları iktidara^ karşı bir 
hizmettir. Bunu kabul etmeliyiz. Kızsak da, aşı
rı tenkid etseler de bu bir ikaz bir uyartıdır, 
memnun olmamız lâzımdır. Onların da menfaa
ti ölçüyü aşmamaktır, ölçüyü aştı mı halk üze
rinde tesiri kalmaz. 

Bu arada nispî seçimden de bahsedildi. Be
nini manımca nispî seçim bir felâkettir. Hükü
met diye bir şey bırakmıyor. Diyeceksiniz ki, 
şu ufak memlekette bu ufak memlekette var. 
Var çünkü onlarda bir defa politikacılık bir 
meslek değildir. Politikacılık; bir vatani hizmet 
gibi, bir zaruret gibi kabul edilir. Bâzı büyük 
memleketlerde ve cihanşümul Devlet vasfı ve 
menfaat çemberi içerisine girmiş memleketlerde 
- biz* kendimize büyük devlet diyemeyiz, ancak 
cihanşümul siyaset içindeyiz - İsviçre ve İskan
dinav Devletleri gibi değiliz. Nispî seçim olan 
devletlerde hükümet diye bir şey bulunmuyor. 
Her parti hükümete temsilci gönderiyor. Bakan
lar Kurulu Birleşmiş Milletler ve Lozan Konfe
ransı gibi toplantılara benziyor. Meselâ, İçişle
ri Bakanı filânca partiden olunca Bakanlar Ku
rulunda o partinin kararlarına göre oy veriyor. 
Böylelikle1 bizim anladığımız mânada bir demok
ratik idare oralarda yoktur. İngiltere ve Ameri
ka gibi demokrasinin anası olaıı büyük devletler
de de böyle bir şey yoktur. Nispî seçim yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, Ankara ve İstanbul'un 
imarı üzerinde de birkaç kelime söyliyeceğim. 
Çok aceleden mi, neden bu hareket birçok yoksul 
vatandaşlarda haklı olarak bir telâş uyandırdı. 
Zararlarını gerektirdi ki, bu lüzumsuzdu. Bu
nun dışında bir şeye dikkati çekmek isterim : 

Anıtlar korunuyor, deniyor. Her nedense 
anıt dedik mi cami, saray ye türbe kasdediliyor. 
Bunların yanında sivil anıtlar vardır. Osmanlı 
Devleti büyüklük devrinde büyük sivil anıtlar 
vücuda getirmiştir. Yoksa bir devlet yalnız ca
mi ile, türbe ile büyük devlet olamaz. Bunlar 
bu sivil anıtlar da yıkılıyor. Meselâ, Atatürk 
öldükten az sonra Sultanahmet'teki İbraihim Pa-
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şa konağının bir kısmı yıktırıldı, öbür kısmı I 
da imar edilmedi. Bu 16 ncı asırdaki zenginle- I 
rin yaşayış tarzları üzerinde çok bilgi edinmeye I 
müsait bir binadır. I 

Başka bir bina yıkılıyor. O da Simkeşhane- I 
dir. Büyüklük devrinin en güzel kumaşlarının ya- I 
pıldığı yerdir. Diyorlar ki, cephesi arkada ya- 1 
pılacaktır. Simkeşhane bir sokağı süsliyen bir I 
bina değildi. Büyük ekonomik rolü olan bir I 
bina idi. O tekrar eski eb'adı ile ihya edilme- I 
İldir. O tekrar kurulsun, müze haline getirilsin. I 
Bu yapılmazsa büyük bir ekonomik anıt kaybo- I 
luyor demektir. Orası pekâlâ bir müze olabilir. I 
Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum; I 
Prost plânı mucibince Sultanahmet meydanı I 
uzunluğu boyunca denize doğru büyütülecekti, I 
oraya raslıyan binalar yıkılacaktı. O istikamet- I 
te muazzam bir aş evt vardır, büyüklük devri- I 
nin yoksulları beslediği yer. O da yıkılırsa bü- I 
yüklük devrinin sosyal anıtlarından tek örnek I 
ortadan kalkmış olacaktır. Bu hususta da Hü- I 
kümetin nazarı dikkatini celbetmek isterim. I 

İlim ve teknik işlerinde yabancı şehirci mi- I 
marları kullanmak gerekebilir. Bu arada bir I 
şeye dikkat etmek de gerekmektedir. Yüzde I 
yüz Yunan veya Roma kültürü ile yetişmiş bu- I 
lunan bu yabancı bilginlerin gözünde Bizans I 
devlinden kalma ufak bir eser, bâzan bir taş I 
Süleymaniye'den daha mühim, daha değerli ola- I 
bilir. Çünkü o kültür onun ruhuna işlemiştir. I 
Bu itibarla, bunlardan teknik bakımdan istifa- I 
de etmekle beraber, hangi anıtın yıkılacağı, I 
hangilerinin muhafaza olunacağı hususlarında I 
son söz bunlann olmamalıdır. Çünkü bizim in- I 
dimizde en küçük bir Osmanlı eseri, en değerli I 
bir Bizans eseri kadar kıymet taşır. Bu gayet I 
tabiîdir ve onların o şekilde düşünmelerini de I 
tabiî görmek iktiza eder. I 

Arkadaşlar; bu kalkınma hamlelerini devam I 
ettirirsek ve bunu (halkı fazla sıkarak bu hale- I 
lere karşı muhalif durum almasına meydan ver- I 
miyecek şekilde idare edersek Türkiye'nin istik- I 
bali fevkalâde parlaktır. Türk Milleti çok bü- I 
yük işler yapmış, tarihte en büyük devlet ve I 
medeniyetler kurmuştur. Sonra ne oldu bize"? I 
Medeniyeti takibedemedik, Birtakım sosyal hâ- I 
diaeler ve taassup buna mâni olmuş. Fakat I 
şimdi halkımızı teknik ve bilgi ve vasıtalarla I 
teçhiz edersek, kahramanlık, civanmertlik ve t 
kabiliyet gibi hususiyetlerini muhafaza eden I 
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milletimiz eski ve büyük medeniyet dereceleri
nin çok üstünde bir seviyeye ulaşmaya adaydır. 

Ricam, bütün bu arz ettiklerimin nazardan 
uzak tutulmıyarak hareket edilmesidir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (Ay-

din) — Muhterem arkadaşlarım, öğleden evvel
ki celsede Osman Bölükbaşi, bir seyahati esna
sında kendisinin polisler tarafından takibedil* 
miş olduğunu ve buna ait elinde vesikalar mev-
cudolduğunu ve her zaman ısbata hazır bulun
duğunu ifade ettiler. Ayrıca IJursa'da yapılan 
bir kongre sırasında kendisini selâmliyan bir 
bekçiye bu hareketi münasebetiyle vilâyet ta
rafından ihtar verilmiş olduğunu... 

OSMAN BÖLÜKBAŞİ (Kırşehir) — Polis 
tarafından. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Ayrıca ifade ettiler. Bu konuşma
ları sırasında da bu hususu ispat edemedikleri 
ve kendilerinin bu mevzuda haklı olduklarını 
ispat edemedikleri takdirde çok ağır, şahsi ol
makla beraber çok ağır ve çok güç bir taahhüt-
de bulundular. (Soldan; her zamanki gibi, ses
leri) Büyük Meclis karşısında ifade ettikleri bu 
taahhütleri bendenize bir hâdiseyi tedai ettirdi. 
Taahhütlerin yerine getirilmemiş olması edebi
yatını günlerden beri bu kürsüden muhtelif ve
silelerle, muhtelif misaller vermek suretiyle 
ifade etmeye çalışan Osman Bölükbaşi hatırlı-
yacağımz veçhile Kore tahsisat Kanununun 
Büyük Mecliste müzakeresi sırasında NATO'ya 
girmenin bu yoldan kabil olup olmama hususu
nu münakaşa etmiş ve o günün şartlarına göre 
belki haklı olarak çok muhal gördükleri böyle 
bir ümidin tahakkuku halinde Hükümet Reisi
nin gelip elini öpeceğini ifade etmişti. 

OSMAN BÖLÜKBAŞİ (Kırşehir) — Külli
yen yalan, zabıt burada. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Hâdiseler bizim ümidimizi tahakkuk 
ettirdi. Kendileri için muhal olan bu. neticeyi 
milletimizle birlikte istihsal ettik. Fakat Osman 
Bölükbaşi maddi olarak demiyorum, el öpme 
vadinin mânevi vecibelerini dahi bugüne kadar 
ifa etmemiştir. (Edemez, sesleri) Osman Bö-
lükbaşı'yı bir kekçi selâmlamış, selâmlamış ol
ması dolayısiyle polisten bir ihtar almış. Bu-
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nun burada şikâyetini yapıyor. Yani Osman Bö-
lükbaşı selâm] anacak bir insan; bekçi bunu yap
mış ama iyi yapmamış kanunsuz hareket etmiş, 
kendisine ihtar edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi huzu
runuzda izah edeyim: Değil Osman Bölükbaşı, 
Atatürk, Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Mü
dürlüğünden çıkan bir tamimle bu selâm mese
lesini şu şekilde tesbit-eder; «Reisicumhur Ata
türk ve Başbakan îsmet înönü, vazife başında -
polis âmir ve memurlarının vazifelerini iyi g(f-5 

rebilmeİeri için selâm resmi ile meşgul olmama
larını tensibetmişlerdir. Sırf selâm resmi yap
mak üzere müfreze halinde çıkarılan polis kıt
ası müstesna olmak üzere nöbette, noktada, sey
rüseferde, devriyede Ve vazifeye giderken üni
formalı polis âmir ve memurlarının vazifelerini 
iyi görebilmeleri için selâm ifasiyle mükellef 
olmadıkları tamimen tebliğ olunur.» 

tamim, tamimin C fıkrası, yine eski iktidar 
zamanında, (korumaya, merasimde intizama, 
içtimaat ve tecemmüat gibi topluluklara taras
suda, eşhas sevk veya muhafazasına memur 
olanlar bu memurların cepheleri halka veya 
vazifelerine dönük olacak ve bütün dikkatle-, 
ri tehlikenin önlenmesine, intizamın ihlâl edil
memesine, vazifenin görülmesine matuf bulu
nacaktır) 

Böyle bir hâdise Osman Bölükbaşı kong
reye gittiği sırada vâki olmuş. Bu hal o gü
nün muhalefet gazetelerinde bir mesele ha
line getirilmiş, polis hâdiseyi tavzih ediyor. 
Toplu halkı, mevzu kanunlar muvacehesinde 
idareye memur zabıta kuvvetlerinin, dolayısiy-
la zabıtadan madud bekçinin asıl vazifesin
den uzak kalarak Bölükbaşı'na selâm vermesiy
le kabili telif görülmemiş ve vazifesinin ica-

- braı yerine getirmesi lüzumu âmiri sayılan po
lis memuru tarafından hatırlatılmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, şu hâdiseyi polisin şah
sına, dolayısiyle bir mebusa karşı hürmetsiz
lik gibi, buraya getirmek ve Heyeti Celileyi 
kendi dâvasına çekmek için gayret sarf etme
si beyhudedir. Bu mevzu çok evvelden halle
dilmiştir. Kongrede zabıta vazifesini üzerine 
almış olan bir insan, Bölükbaşı'nm dediği ve 
gazetenin yazdığı şekilde; tek başına kongre
yi terk etmiş, etrafta kimse yok iken bekçi 
tarafından selâmlanmış ve bu selâmlanmıya 
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müdahale edilmiştir. Böyle değil arkadaşlar. 
Kongre toplanmış, halk dağılmış ve bu toplu
luğun nizamının idamesi vazifesini üzerine 
almış olan bir bekçi bu şekilde hareket ediyor 
ve yanında bulunan polis kendisine vazifesini 
hatırlatıyor. Mesele bundan ibarettir. Osman 
Bölükbaşı, Samsun ve Yozgad istikametinde se
yahat etmiş, gitmiş bir yerde oturmuş, etra
fında polisler varmış, polisler kendisi için gel
miş. 

Bu polis takibi edebiyatı politikada çok 
defa kullanılmıştır. İştihar etmek ve şahsiyet 
temin etmek için bâzı politikacılar kendileri
nin, hattâ küçük yaştan itibaren polis tarafın
dan takibedildiğini ifade ederler ve bunun
la da iftihar etmeye çalışırlar, 

Ben Bölükbaşı 'nm yajjjjğı seyahatleri ha
tırlıyorum. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Ka
nunu çıktıktan sonra öbek öbek memleketin 
muhtelif semtlerine seyahatler tertibedilmiş ve 
bu seyahatlerin programları daha evvelden tâ
yin, tesbit ve ilân edilmiş ve bu suretle halka, 
biz geliyoruz siz de toplanın denmek istenmiş
tir. 

Her toplantının vuku bulduğu yerde poli
se düşen bir vazife vardır. Osman Bölükba
şı'mn bulunduğu yerde de bir iki polis elbet
te bulunabilir, öyle sanıyorum ki, yarın her 
hangi bir sinemada bir filim seyrederken o 
sinemanın içinde zabıta vazifesini yaptırmak 
için gönderilen polisleri de kendisi için zanne
decek ve bu şikâyetini sizin huzurunuza getir
miş olacaklardır, arkadaşlar. 

Bunlar beyhude ve bisut gayretlerdir. Ben* 
Bütçe Komisyonunda bu meseleyi ortaya atan 
Ahmet Bilgin arkadaşımıza icabeden cevabı
nı vermiştim. Kendilerine şunu temin etmişh 
tim, böyle bir şey vâki değildir. Ahmet Bilgin 
ve Osman Bölükbaşı mebus sıfatı ile "memle
kette dolaştıkları müddetçe polis kendilerini 
takibetmez; polis; vazifesini takibeder. 

Polis, vazifesinin icabettirdiği yerde vazi-
,' fesini yapar, sureti katiyede bu vazifesini de 

yapacaktır... Osman Bölükbaşıya... 
AHMET BlGÎN (Kırşehir- — Hamamın gö

bek taşma kadar da takibetmek polisin vazi
fesi midir? (Gülüşmeler) 

REÎS — Sükûneti muhafaza edelim arka
daşlar. 
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DAHİLÎYE VEKÎLt NAMIK GEDÎK (De

vamla) — Arkadaşıma o zaman temin etmiştim. 
Bugün de temin ediyorum. Vazifesini yapacak 
ve yapmak mecburiyetinde bulunan mebus ar
kadaşlarımız hiçbir suretle zabıta tarafından 
takibedilmez ve edilmiyecektir arkadaşlar. Yal
nız, elbette bu işte hepimize düşen birtakım 
vazifeler vardır. Bunun icaplarını yerine ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Şurada iki günden 
beri cereyan eden müzakerelerden edineceği
miz çok ehemmiyetli birtakım intibalar vardır. 
Sabahleyin şurada oturuyoruz, Büyük Mecli
sin dikkat nazarından kaçmadı, Hükümette va
zifeli bir arkadaşımıza, bulunduğu yerden mü
temadiyen hücum eden Bölûkbaşı bununla da 
iktifa etmiyerek uzaktan kendisini koridora 
davet etti. (Sağdan, gülüşmeler) Bu hepimizin 
gözü önünde cereyan eden bir hâdisedir, arka
daşlar. 

HASAN KANGAL (Tokad) — ihsan Baç'ı 
koridora kim davet etti? 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Ayrıca şu noktaya da işaret etmek 
mecburiyetindeyiz : Büyük Millet Meclisinde * 
mebuslar konuşur, fakat memleket dinler ve 
görür. Büyük Millet Meclisi ve Büyük Mil
let Meclisinin koridorlarını kabadayılar, koğu
şu haline getirmek isteyenlere daima tedbir 
alacağız. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

AHMET FIRAT (Malatya) — ihsan Baç'ı 
koridorda kovalıyan sendin. 

RElS — Çok rica ederim, oturduğunuz yer
den konuşmayın. 

Halil Bey, Bölükbaşı söz istiyor, konuşacak 
mısınız? 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl HALlL IMRE 
(Balıkesir) — Encümen reisi olarak konuşaca
ğım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müza
kere ile alâkalı olarak konuşacağım. 

REÎS — Söz vereceğim. ' 
Bütçe Encümeni Reisi buyurun, efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl HALlL IMRE 

(Balıkesir) — Efendim, Bölükbaşı'na nazire 
yapmış olmıyayım. Muhterem Reis Beyin ha
tırlattığına göre vazifem ve sıram olduğu için 
söz verilmiş bulunuyor. Evvelâ bunu söylemek 
ve teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu saatte, iki gün- | 
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• . 
den beri devam eden bütçenin yani 1957 yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununun heyeti umu-
miyesi üzerindeki konuşmaların,' bir an evvel 
bütçeye taallûk ve avdeti lâzımgeldiği ve bu 
neticeye arkadaşlarımın muntazır oldukları şu 
anda hakikaten söz almıyacaktım. Fakat Fethi 
Çelikbaş arkadaşım, dün, konuşması sırasında 
Hükümet icraatından uzun uzun bahsettikten 
sonra mütalâlarmı Bütçe Komisyonu raporuna 
irca etti ve bir sabit fiyat meselesinden veya 
raporda eksiklikten (ki kendisine göre bir ek
siklik olduğu anlaşılmaktadır) bahsetti. Bu 
yüzden, 1951 -1952 rakamlarını okuyun Beyefen
diler, dedi. Eğer bir bütçe raporunun nasıl tan
zim edildiğini öğrenmek istiyenler bu raporları 
okumalıdırlar, dediler. 

Beyefendiler; bir zat eğer hükümet icraatın
da, hali inşa ve âtiyi ihzar hususunda en mu
vaffak ve musip çalışmaların kendisinin işti
rak etiği zamanda olduğunu; ve bütçe mazba
talarının en âlimane ve en ziyade mütalâaya 
değer muhtevalarının kendisinin o komisyon 
çalışmalarına iştirak ettiği yıllarda mevcudol-
duğunu ifade ederse bu zat ile bir münakaşayı 
hattâ bir münazarayı deruhde etmek dahi doğ
ru olmaz, bunda faide de yoktur arkadaşlar. 
(Soldan, bravo nesleri). 

Beyefendiler, ışuhterem arkadaşlarım; şu 
kadarcık istidradımı bize bağışlayın. Biz, Muh
terem Heyetin müşikâfane tetkiklerine arz etti
ğimiz bu ,raporlar ne Sebati Ataman 'm, ne şu
nun, ne bunun değil, bir heyetin topyekûn 
Muhterem Heyetinize hizmetkâr olmaktan baş
ka bir gayesi olmıyan bu kimselerin hazırla
dığı ve arz ettiği müşterek bir mesainin hâsıla
sından ibarettir. (Bravo sesleri) Bunun sahibi 
ne bugün biziz, ne de 1951, 1952 de Fethi Çe
likbaş'ti, arkadaşlar. 

Muhtİrem arkadaşlarım, söz almışken kısaca 
- elbette mevzuumuz bütçe ve bütçenin mesele
leridir - bendeniz de Çelikbaş'm ve Ekrem Ali-
can'm temas ettiği bir iki mesele üzerinde mü
talâalarımı arz edeceğim. 

Beyefendiler, bütçe tahminini muhterem ar
kadaşlarımız bir (zan) gibi alıyorlar. Yani bi
zim böyle (tahmin edilen) dememitei, böyle 
(zannedilen) olarak telâkki ediyorlar ki öyle 
değildir, Beyefendiler. Bütçe tahminî bir hesap 
işidir, bir ameliyei hesabiyedir. Mesaimize iş
tirak etmiş olan arkadaşlar bilirler ki, masraflar 
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hesabedilmektedir, varidat hesabedilmektedir 
Beyefendiler. 

Şunu istidraden arz edeyim ki, bugün artık 
meteorolojide bile tahmin demiyorlar, istidlal 
diyorlar. 

Biz tahmin ederken hesaplara müstenit iş ve 
icapları karşılıyan rakamları alıyor, onların ne
tice ve hâsılasını da raporlarımızda gösteriyo
ruz. Tahmin asla onların düşündükleri gibi zan 
değildir. Kaç mektep yapıyoruz, öğretmen ihti
yacı/nedir! Nüfusun ve okuma çağındaki çocuk 
adedi artıcı, kesafeti ele alıyoruz. Memleketin 
sağlık dâvasında ihtiyaçlarını böyle hesaplarla 
tesbit ediyor, karşılığını ona göre hesaplıyoruz. 
Bunlar böyle tahmindir, zan mânasına alman 
tahmin bu mudur?- Ben tahmini böyle hafif alıp 
böyle kıymetlendirilmesine asla razı olmuyorum. 

4+3+5=12 eder, bunun 12 edişi riyazi bir 
neticedir. Ama neticenin 4, 3, 5 rakamlarının 
muhassalası olduğunu nazara almaları ve müna
kaşa ve mütalâalarını oraya teksif etmeleri lâzım
dı. Yekûnu beğenmiyorum, bu tahmin samimî 
değildir demek, bütçe fikrine aşina olmanın işa
retini de asla vermez. 

Beyefendiler; muhterem ve aziz arkadaşlarım, 
onlar denkliğe de temas ettiler. Denk bütçe olur
muş, olmazmış, kalkınma devrinde olsa imiş da
ha iyi imiş veya olmasa da^ı fena imiş. Bâzı . 
ilim adamlarının ismini vererek âlimane bir eda 
ile huzurunuzda bulunmaktan içtinabedeceğim. 
Ve aşina olduğunuz bu edalar, tavırlarla beğen
mediğim bu tarzı, şimdi, arızi de olsa gene ikti-
sabetmekten içtinabederim. Açık bütçe, denk 
bütçe; bütçe açık da olur, denk de olur. Yalnız 
§u var. Bir bütçe devamlı olarak açık olamaz. 
Ama devamlı olarak denk olabilir. Yani devam
lı açık bütçelerin tevlidedeceği mahzurları, denk 
bütçelerin ıslah etmesi lâzımdır. Esas, denk büt
çedir. Arızi ve fevkalâde olan denksizA'e muva
zenesiz bütçelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz parti olarak 
denk bütçeciyiz. Tekrar ediyorum; biz, parti ola
rak denk bütçeciyiz. Bunu temin ettikçe müste
rihiz ve etmekle de müftehîriz beyefendiler. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal meseleler, ki ik
tisat da buna dâhildir, sosyal telâkki ve mües
seseler, daima münakaşa edîlegelmiştir. Bu mü
nakaşalar ilimde mektep ve mezhepleri, siyaset
te de partileri doğurmuştur. Fakat fıkralar, par
tiler fikirlerden evvel ihtiraslardan doğarsa iş-
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te o zaman hem kendilerine ve hem de memleke
te yazık olmaktadır. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 

NUEETTÎN ERTÜRK (Sivas) — Doğru. 
Parti değiştirdikçe fikir değiştiriyorlar. 

HALİL IMRE (Devamla) — Beyefendiler, 
biz vuzuhu, vahdeti ve samimiyeti sadece bütçe 
üzerinde değil; umumi siyasetimizde de şiar edin-
mişizdir. Bütçe olarak samimiyetimiz ise umu
mi siyaset ve vasfımızın kısmi bir tezahüründen 
ibarettir, tşte çok şükür bu koskoca iktidar gru-
pu bu vasıflariyle ayakta ve hizmet başında ve 
millet karşısındadır, beyefendiler. (Soldan alkış
lar ve bravo sesleri) 

REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
ürupu Reisi Osman Bölükbaşı. 

CUMHUR! YETÇl MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Da
hiliye Vekili Namık Gedik'in biraz da asabi bir 
eda ile verdiği izahatı dinlediniz. Aynı müsa
maha i]e, aynı soğukkanlılıkla beni de dinle
mek lûtfunda bulunursanız birçok, hakikatlere 
muttali olacaksınız. (Sağdan; alkışlar) Evvelâ 
benim mânevi bir taahhüdü yerine getirmediği
mi, Başvekilin elini Öpmeği vadettiğim halde 
bu va'dimin mânevi tarafını dahi yerine getir
mediğimi söylemek suretiyle kendi aklınca be
ni küçültmek istedi. Şimdi; vakıalar söylenince 
kimin küçüleceğini vicdanınızın terazisi tarta-
caktır. 

Kore gensorusu burada müzakere mevzuu 
oluyor; Hariciye Vekili Sayın Puad Köprülü 
kürsüde muhalefeti bâzı hususlarda itham etti. 
Kürsüye geldim ve dedim ki; ben, Türkiye'nin 
emniyeti garanti altına alınmadan Kore'ye as
ker gönderilmesine taraftar değilim. NATO 
Devletleri bizi kendi aralarına alırlarsa buna 
muvaffak olan Hükümeti ilk defa ben tebrik 
edeceğim bu memlekette. (Soldan; gürültüler) 
Müsaade buyur, bekle, bekle, bekle canım. 

REİS — Devam edin, efendim, devam edin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Allah 

kimsenin içine telâş vermesin. Yapmayın yahu, 
telâş içinize düştü galiba. (Soldan; gürültüler) 
Müsaade buyurun, 

NATO'ya Türkiye'nin* alınması kararlaştı
rıldı, ona ait müzakere Mecliste cereyan edi« 
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yor; rahatsız bulunuyorum, taahhüdümü hatır
ladım. Evimde Başvekile hitaben bir telgraf ka
leme aldım. Kore gensorusu müzakere edilirken 
NATO devletleri arasına alınmamızı sağbyan Hü
kümeti ilk defa ben tebrik edeceğimi söylemiş
tim, bu ahlâki taahhüdümü yerine getiriyorum, 
sizi ve Hükümetinizi tebrik ediyorum dedim. 
(Sağdan; bravo sesleri, sürekli alkışlar) Başve
kil bir telgrafla mukabele ettiler. Şimdi bir ar
kadaşım • evime gitti, telgraflar geliyor. (Sağ
dan; bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar; bir noktaya işaret etmek iste
rim; bir noktaya işaret etmemde fayda vardır. 
Hani derler ki; doğru söz bin kere tekrar edil
se faydalıdır. Şu memlekette birbirimizi küçült
mek âdetinden vazgeçelim, arkadaşlar. (Sağdan; 
bravo, .sesleri, soldan; gürültüler) böylesi mu
halefette var ise o vazgeçsin, iktidarda var ise 
o vazgeçsin. (Bravo, sesleri) Müsaade buyurur
sanız bir adamı küçültmeye yeltenirken mes
netsiz hareket etmenin bir adamı bin kere da
ha fazla küçülteceğini takdir edersiniz. (Sağ
dan ; bravo, sesleri) Bir Dahiliye Vekili, hazır
lıksız, hâdiseleri tetkik etmeksizin şuraya gelir 
de namuslu ve şerefli bir milletvekilini; taah
hüdünü yerine getirnıiyen, sözünü tutmayan 
adam olarak teşhir eder ve sonra da Başvekili
nin telgrafiyle manen yerin dibine^ girerse bu 
memlekete yazık değil mi? (Sağdan; bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar) Kore genso
rusunun müzakere zabıtları burada elimdedir. 
Orada el öpmek yok, yalnız, tebrik vardır. (Da
hiliye Vekiline hitaben) Beyefendi. ' 

DAHÎYÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Ef alin öyle değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade fyuyurursan kimin efalinin ne olduğunun 
bir mukayesesini yapalım. Ittihamm derecesi
ne bakın arkadaşlar. Ben oturduğum yerden 
bir Bakanı dışarıda düelloya davet etmişim, 
kavgaya davet etmişim. Bu, külliyen iftiradır, 
arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım;şahit. (Muha
lefeti göstererek), (Soldan; gürültüler) 

BEİS — Ahmet Fırat, Bölükbaşı konuşur
ken orada yerinizde niye zıplıyorsunuz canım? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dev
let Vekili Cemil Bengü oturduğu yerde bana 
başını sallıyor, çık dışarı, çık diye işaret edi
yordu. Kalktım ayığa ve bakınız bir bakan bir 
milletvekilini kavgaya davet ediyor, dedim. 
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MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Yalan. Sen davet ettin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mu-

rad Âli, senden başka koca Mecliste şahit yok. 
REİS — Murad Âli sus. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 

— Yalan söyleme, erkeksen doğru konuş. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Murat 

Âli; erkekliğimin zekâtını versem sen de erkek 
olursun. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) (Gü
lüşmeler) 

Hiç birisini senden daha az namuslu telâkki 
edemiyeceğim. Otuz tane arkadaşım orada (Mu
halefeti göstererek) şahittir. 

REİS — Murad Âli Bey rica ederim, karıçh 
mayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bakan 
mütemadiyen çık, çık diyordu. Peki çıkayım de
dim; davet ediyor, çıkayım bakayım,ne yapacak, 
Ankara Savcılığı yaptı, ifademi mi alacak dedim. 
(Sağdan, gülüşmeler) Hâdiselerin bir cephesi bu. 

Bu memlekette tertipleri, düzenleri çok gör
dük. Acılarını hepimiz çektik. Ama bir Dahiliye 
Vekili hakikatleri tahrif etmek suretiyle haysi
yetlerle bu kürsüde oynayamaz arkadaşlar. Ter
tipler bu kürsüye kadar getirilmemelidir. Bu 
sözü söyliyen zatın ne yaptığını arz edeyim: 
Meclisin Başkanı bir iki gün evvel konuşmaların 
zabıttan çıkarılamıyaeağına dair.bir karar ver
mişti. Ekseriyetin kanaatine uyar veya uymaz, 
mutlaka ekseriyetin tarafı haklıdır diye bir alyl 
kaidesi, "bir ilim kaidesi yoktur. Bâzan bin kişi 
bir taraf olur buna rağmen bir kişinin haklı oldu
ğunu tarih de tesbit eder, milyonlar da tesbit 
eder. (Sağdan bravo sesleri) Binaenaleyh kararı 
hoşlanırsanız veya hoşlanmazsanız. O gün Meclis 
tatil olundu, hepimiz koridora çıktık, Dahiliye 
Vekili merdivenlerde Meclis Reisvekilinin arka
sına düşmüş kovalıyor: «Ya Reislik yaparsın, ya 
çekilirsin», diye barbar bağırıyor. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar), (Sağdan : Def olursun, dedi, 
sesleri), (Soldan sadede gel, bunların ne alâkası 
var bütçe ile sesleri) Sadet dışı değil beyefendi. 
Dahiliye Vekilinin isnatlarına cevap veriyorum. 
(Soldan, gürültüler) Cemil Bengü ile olan hâdi
seyi Dahiliye Vekili bu kürsüde tahrif ederek 
naklettiği zaman, onun bu hareketi bütçe ile alâ
kalı mı idi? Onu dinlediniz, beni de dinleyiniz. 

Dahiliye Vekilinin Reise karşı yaptığı hare-
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kete dayanamadım arkadaşlar. O zaman dedim ki; 
«Bakm bakın Dahiliye Vekili Meclis Reisini ko
valıyor, hakaret ediyor, ayıp ayıp, bari polisle
rini gönder de Reisi tevkif etsinler, dedim. Hâ-
dişe budur, kabadayılık budur, bunun elli tane 
şahidi vardır, 

Müsaade buyurursanız başj kel olanlar samur 
saçlılara taş atmasınlar.- (Sağdan, bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Sende 
de samur saç var ya. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sevgili 
Sebati'çiğim burada âdeta vazifeli gibi daima 
tariz eĉ er. Ben manen samur saçlıyım. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Senin 
ne vazifen varsa benim de o vazifem vardır, ar
kadaş. 

RElS — Bütçe Encümeni mazbata muharri
ridir, yerinde oturuyor. 

- OSMAN (BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neyse 
öğrenmiş olduk (Gülüşmeler) inkâr bu memle-
leketin idaresinde uzun yıllardan beri bir pren
sip haline getirilmiştir. Bir şey tekzibedildi mr, 
ralk bu hakikattir, der. 

Muhterem Dahiliye Vekili, polis takipleri 
hakkında muhalif birçok milletvekili arkadaş
larının bu kürsüde ifade ettiği hususların top-
yekûn yalan olduğunu nasıl söyliyebiliyor? Aca
ba milletvekilleri seyahat ederken kendileri «on
ların cebinde mi bulunuyordu? (ISoldan, gü-

^rülftülerj Yani onlarla beraber miydi? 
•> MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Ne ibiçim söz bu?.. Efendiee konuş. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI "(Devamla) — Murad 
Âli'den muvafık mulhalif hepimizin alacağı ders
ler var. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar, gülüş
meler) Dahiliye Vekili, milletvekilleri polisçe 
takibedilmedi, diyor. Osman Bölükbaşı bir yere 
gittiği zaman bir polis görürse kendisini takib-
ediyor vehmine kapılmış veyahut da böyle gös
termek 'suretiyle şöhret temin edecekmiş. Böyle 
bir şöhret teminine hiç ihtiyacım yok. Ben ya
lan söylemiyorum, ya Dahiliye Vekili yalan söy
lüyor, ya emrinde bulunan ve bu malûmatı ken
disine verenler yalan söylüyor. 

REÎS — Bölükbaışı, Vekil emniyet memurla
rı vazifelerini yapıyorlar dedi, şahsınız hakkın
da bir şey söylemediler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —.izah 
edeyim : Şimdi Vekil, Çorum'daki hâdiseyi ele 
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aldılar, güya çürüttüler, imkânı olsa da bîr tah
kikat açsak. 8 gazeteci ve bir de milletvekili 
vardı yanımda. Milletvekili burada 'oturuyor. 
Çorum'daki polis ne dedi bilir misiniz? Evlâ
dım 'bu hal nedir deyince, «efendim siz milletve
kilisiniz, sizi korumak vazifemizdir» dedi. (Sol
dan, iyi söylemiş sesleri, gülüşmeler) Müsaade 
buyurun, memlekette asayişin mükemmel oldu
ğunu her zaman söylersiniz, Osman Bölükbaşı'-
nın kulağının arkasında karakol kuracak kadar 
asayiş bozuldu mu idi? (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar, gülüşmeler) Gazeteciler polislerin re
simlerini çektiler. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas)1 — Polisi tah
rik etmesini bilirsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dur, 
Nurettin, fazla ileri gitme, bakınız polisleri 
tahrikimden bahsediyor. Bu kadar seyahatim ol
du, bir tek gün polisle, âmirle, memurla sokak
ta benim bir hâdisem, bir münakaşam oldu 
mu? Asla, asla... 

PERTEV ARAT ı (izmir) — Sıhhiye'de Ce
lâl Bayar'a çattın. (Soldan, gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siz 
mevzuları çığırından çıkarmaya kararlı iseniz 
lıodri meydan.. Ben hazırım. Yalnız müsavi ol-
mıyan silâhlarla kazanşılan zaferin şerefi olma
dığını kabul ederek sükûnetle dinleyin, hodri 
meydan.. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) (Sol
dan, hodri meydan ne demek? sesleri)v 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yani 
her meseleyi kürsüde münakaşaya, hazırım de
mek istiyorum. (Soldan, gürültüler) 

Müsaade buyurursanız Dahiliye Vekili be
nim seyahatimin daha evvel ilân edilmesinden 
bahsetti. Bunu bir kusur gibi gösterdi. Ben se
bepsiz seyahat etmiyorum. Partimin kongrele
rinin yapıldığı aylar, hangi gün, nerede bulu
nacağım teşkilâtıma bildirilmiş. Bunun gazete
ler tarafından yazılması bir suç mudur? Vaktiy
le Menderes, Celâl Bayar seyahata çıkmadan ev
vel program gazetelerde ilân edilir, teşkilât onâ 
göre hazırlığını yapardı. Bu, onlar için tabiî bir 
şeydi de bizim için bir töhmet mevzuu mudur? 

Takibe diğer bir misal vereyim arkadaşlar. 
Nasıl takibediliyoruz, görünüz. 

Kırşehir'e gittik, kongrede bulunmak için. 
Halkın üzerine jeepleri sürdüler; kamyonları 
sürdüler, coplarla döğdüler, gazeteciler şahittir. 
Yüzlerce şahidini tesbft etmek mümkün. 
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Akşama yemek yemek üzere bir milletvekili

nin evine gittik. Evin etrafı zabıtaca sarıldı. Dı-
şarda çok soğuk vardı/haber gönderdik, «dışar-
da üşüyorlar, buyursunlar, burada yemek yiye
lim» dedik. «Utanıyoruz, mahcubuz, ne yapalım 
vazife, teşekkür ederiz kusura bakmasın» ceva
bı geldi. 

Yozgad da takibedilmem hâdisesinin bir ve
him olduğunu zannediyor, Dahiliye Vekili. Ka
sım 1956 da Yozgad- kazalarına gittim, teşkilâ
tımı teftişe. Nereye gitti "isem ziraate ait bir 
jeep, içinde hatırımda kaldığına göre Rıfkı is-. 
minde bir komiser muavini, şoför mahallinde. 
Bölükbaşı nereye giderse, jeep oraya gider. 
Kaybetti mi yolu köylülere sorar «Bölükbaşı 
geçti mi buralardan» (Soldan, şahsiyat sesleri) 
Şahsiyat değil beyim, vakıa bu. 

Yanımda bulunan üç arkadaşla bu hâdiseyi 
zabıtla tesbit ettik. Sayın Dahiliye Vekili, zabıt 
usulüne göre tutulmamıştır diye encümende 
müdafaada bulunmuş. Teşriî masuniyetlerini 
ref ettiğiniz milletvekilleri hakkında tutulan za
bıtlar acaba kitabın emrettiği şekilde zabıtlar 
mıdır? (Sağdan, bravo sseleri, alkışlar) 

Tarsus'ta bir lokantacının iki satırlık ihbarı 
üzerine bir milletvekili aleyhine takibata geçilir 
de üç vatandaşın imzasını taşıyan ve «bu takip 
hâdisesine şahit olduk» diyen bir zabıt varaka
sı karşısında işi medreseye havale eder gibi za
bıt usulüne uygun değildir diye müdafaada bu
lunmak bir Hükümet adamından beklenilecek 
hareket midir? 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz
gad) — Yerköy'de Halk partililere karşı göste
rilen âdil hareketten hiç bahşetmiyorsun, Osman 
Bey? Belediye Reisi ve Kaymakamın gösterdiği 
âdil hareketten de bahsediniz. 

REÎS — Ömer Lütfi Bey, rica ederim oturu
nuz. , ^ 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Musa-
ade buyurun biz buraya adaletinizle adaletsizli
ğinizi takas etmek için gelmedik. Dahiliye Veki
linin konuşması üzerine, ithamlarına cevap ver
mek için geldik, bir taarruza cevap veriyoruz. 

Dahiliye Vekili Meclis kürsüsünde bu şahsî 
hâdise getirilir mi diyor. Rica ederim bu hâdise 
devleti, milleti alâkadar etmiyen, resmiyetle 
alâkası olmıyan iki kişinin,, iki vatandaşın ara
sında cereyan* etmiş hususi bir mesele olsaydı 
elbette Meclisin kürsüsüne gelmezdi. Takibedi-
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len ve kendisine selâm verildiği için bekçiye 
hücum edilen adam, bir milletvekili, bunu ya
pan da âmme kudretinin bir parçası, elbette bu 
mesele kürsüye gelecektir. Ali'nin Veli'nin evin
de yenen çorbadan bahsetmiyorum ben Dahiliye 

,. Vekiline. " 
Ta Halk Partisi devrinden kalma bir tamim 

bulmuşlar. Atatürk'le ismet Paşa vazife görür
ken polislerin selâm vermemesini tensibetmiş-
ler. Bula bula buldukları tek mesnet bu. Sıkış
tığınız zaman hücceti hep o devirde arıyorsu
nuz. (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar, gü
lüşmeler) bu eski hüccetleri bir tarafa bıraka
lım. Hepiniz milletvekilisiniz. Vicdanınıza so
run. Sabahtan akşama kadar Aleclise girer çı
karsınız. Meclisin dışında polis selâm verir, şu
rada spkağm başında tanırsa polis selâm verir? 
Bu bir ahlâki suç mudur? Bir polisin yapmama
sı icabeden bir iş midir ki - gazetelerde, bura
da - Gümüşane Emniyet Müdürü gazetelere sü
tun sütün tekzip gönderiyor, soruyorum Dahili
ye Vekiline; bu kadar kanunşinas imişler, polis 
sadece vazifesini yaparmış, vazifesini takibeder-
miş, kimseyi takibetmezmiş diyorlar. 6 - 7 Ey
lül faciası olurken kendileri İstanbul'da idi. O 
zaman ne yaptılar? (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar.) (Soldan, şiddetli gürültüler.) 

NAÎL GEVECÎ (Aydın) — Utan, utan. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 

utanacak yerim yok, utanacak sensin. 
DAHİLÎYE VEKÎLl NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Çok muhterem arkadaşlarım; demin 
üzüntü ile ifade ettiğim bir tavzihi yeniden Os
man Bölükbaşı'nm ortaya koyduğu bir mevzu 
dolayısiyle tekrar ederken kendilerinin burada
ki konuşmalarına aynı eda ile cevap vermem 
mensubolduğum partinin ve mensubolduğum 
Hükümetin vakarına asla uymaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Maşal
lah, maşallah... 

DAHÎLÎY* VEKÎLl NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Başından geçen birtakım hâdiseleri 

'burada kendilerine göre imâl etmekte, mebus, 
bilhassa muhalefet , mebuslarının memlekette 
yapmakta oldukları gezilerde devamlı bir polis 
takibi altında bulunduklarını iddia ve bu iddia
sını buradaki beyanları ile birtakım mevhum 
delillere istinadettirmektedir. 

QSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tahkik 
et, tahkik... -*,'• 
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DAHİLİYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK 

(Devamla) — Ben toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri Kanununun tatbikinden sonra, 
muhalefet partilerinden ve bilhassa ken
di partisinden mebus arkadaşlarımızın da 
ondan evvel mutat olmıyan kesif bir seyahat 
programı ile memlekette yer yer dolaşma husu^ 
sundaki kararlarının, daha evvelden tesbit edil
miş programlar üzerine matbuat ile ve diğer 
birçok vasıtalarla ilân edilmiş olduğunu ifade 
ederken, bunu bir suç olarak burada arz etme
dim. Ama böyle bir programın ilânından sonra 
gayet tabiî olarak tek başlarına dolaşamıyacak-
ları bu yerlerde vatandaşı toplanmaya davet 
eder mahiyette* beyanlarından sonra zabıtaya 
bu kanunun tatbikatı münasebetiyle otomatik 
olarak bir vazife terettübeder. Bunu kanun tev
cih etmiştir. Bu kanunu da Yüksek Meclis ted
vin etmiştir. 

Osman Bölükbaşı kendisinin polis tarafından 
sadece takibedildiğini söyledi ve fakat polis ta
rafından en küçük bir izaç muamelesine tâbi 
tutulduğunu burada ifade etmedi* Polisin va
zifesi bir topluluğun muhtemel hâdiselerini ön
lemektir. Bu vazifesini her zaman yapmıştır ve 
yine de yapacaktır ve yapmaya devam edecek
tir, arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri) 
. Polisin girmediği, muhalefet mebusunun gir

diği yerden uzaklaştırılmasına matuf bu şekil
deki beyanlar polisi ilzam etmez. Bunu kendi
sinin burada bilmesi icabeder. 

Buradaki konuşma edasına dikkat ettiniz. 
Meclise yeni bir mücadele, toplu bir mücadele 
işareti verdi. Ve şu kürsüden asla ifade edil
mesi caiz olmıyan bir tâbir kullandı ve burada 
sarf edilmemesi lâzımgelen bir söz sarf etti: 
«Hodri meydan.» Arkadaşlar, bu mücadeyi ne
rede yapmak istiyor? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kürsü
de; kürsüde. 

NAMIK GEDİK (Devamla) *- Bu kürsüde 
beyanlarını dinlediniz; mukabil beyanlarımızı 
kendisi de dinliyecektir. Bu mücadele, bir fi-* 
kir ve kanaat mücadelesi halinde devam edecek
tir ve Büyük Meclis bunu beklemektedir. 

Sabahleyin İsmail Hakkı Akyüz arkadaşımız 
çok güzel bir konuşma yaptı. Ve kabul etmek 
lâzımgelir ki, hepimizin gönüllerini fethetti. 

Bir meseleyi tekrar buraya getirmek isti
yorlar, 6 - 7 Eylül hâdiseleri. Arkadaşlar, çok 
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şayanı dikkat. Bugün memleketimize bağlı ol
duğunu ve memleketimizin ve yüz binlerin hak
larım müdafaa ettiğimiz bir mevzuda şu anda 
sanki karşı tarafa yeni müdafaa vesileleri veri-
yormuşçasına konuşuyorlar. Bu doğru mudur, 
reva mıdır, arkadaşlar? (Soldan, bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Bölükbaşı, şunu bil. Sırça köşkte ikamet 
ediyorsun, taşlarsan taşlanırsın. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
Grupu Reisi Osman Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşeûıir) — (Gü
rültüler, 0... 0... sesleri) Müsaade buyurun arka
daşlar. (Soldan, Reis Bey niçin söz veriyorsun? 
sesleri) 

REİS — Nizamname böyle. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nizam

name böyle, siz de demokratsınız, lütfedin. 
Ben biraz evvel «hodri meydan» demişim. 

Dahiliye Vekili bu söze tutunmak istedi. Niçin 
demişim? Orada bir arkadaş galiba Pertev 
Arat, evet mevzu ile alâkası olmıyan bir mese
leyi ortaya attı da o zaman dedim ki; siz mev
zuu çığırından çıkarmak istiyorsanız bu kürsü
de ben her şeyin münakaşasına hazırım. Yal
nız dinlemek şartiyle, dedim. (Soldan, inkâr et
me sesleri) Ben inkâr etmem beyim. 

Bakın bakın bir milletvekilini şerefsiz bir 
mevkie düşürmek için söylediği sözün icabını 
yapmadı, ahlâki vazifesini yapmadı diyen Da
hiliye Vekiline karşı Menderes'in telgrafını 
okuyorum: «Memleketimizin Atlantik Paktına 
girmesi münasebetiyle Hükümeti Meclis kürsü
sünden tebrike hastalığınızın mâni olması yü
zünden telgrafla tebrik etmek nezaketinde bu
lunmanıza karşı teşekkürlerimi ve bilmukabele 
tgbriklerimusunarım efendim. İmza: Başvekil 
Adnan Menderes.» 

(Dahiliye Vekiline bakarak) Nasıl Dahiliye 
Vekili? (Sağdan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri, 
doğru mu? sesleri) 

REİS — Doğrudur, doğrudur. 
Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, geçen yıl 195<x yılı bütçesi münasebe
tiyle mâruzâtta bulunurken 3 mevzu üzerinde 
durmuştum. Mevzuların birincisi Hayat pahalılı
ğı idi. Vatandaşın mâruz kaldığı sıkıntıları Sa--
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yın Kemal Biberoğlu arkadaşım biraz önce de
di ki eğer fiyatlar yükselmiş, buna muvazi ola
rak vatandaşın geliri artmış ise bir hayat paha
lılığı bahis mevzuu değildir. Bu terane Kemal 
Biberoğlu'ndan çok önce söylendiği içindir ki, 
yurdun muhtelif köşelerinde çeşitli giyecek yi-_ 
yecek, gıda maddelerinin fiyatları ile yine yur
dun muhtelif yerlerinde vatandaşların yıllık ge
lirlerini getirmiş huzurunuzda birer birer izah 
etmiş ve sizin daimî olarak söylediğiniz bir baş
tan öbür başa şantiye haline getirdiğimiz, refa
ha kavuşturduğunuzu söylediğiniz bu memle
ketin refahını bahis mevzu ettiğimiz hususları 
tesbit için Yenimahallenin yanı başında tvedik 
köyünden bir monografi ile realiteleri getirmiş
tim, Ayrıca, realiteleri göstermiş ve bunun yanı 
başında da 16 madde olarak çeşitli ıstırapları 
israfları huzurunuza birer birer getirmiştim ve 
izah etmiştim. 

İügün 1957 bütçesinin tümü üzerinde konu
şurken ; Millî Korunmanın kanatlan altında va
tandaşın her gün ıstırabını artıran hayat paha
lılığından ve köylünün mâruzu bulunduğu sıkın
tılardan bahsetmiyeeeğim. Zirai durumumuz 
üzerinde duracağım. Bu mevzua geçmeden önce 
burada çeşitli'levhalar çizen Sayın Hilmi Dura, 
Zeki Erataman ve mensubolduğum partiye birçok 
tarizlerde bulunan İsmail Hakkı Akyüz arkada
şımıza cevap vereceğim. t . 

İsmail Hakkı Akyüz arkadaşımız ruh bilim 
kolu ile fazla meşgul ve ruh sporun âzası olmak 
her halde hakikat ve realitelerle uğraşamamış 
olacaklar ki, burada hakikatler dışında ve san
ki ruh âleminde yüzüyormuş gibi beyanlarda 
bulundular. Bütün bunlara rağmen bu arkada
şımızın beyanatı siyasi bir endişe mahsulü değil 
ise, eğer ıstırabı çok, şerefi de,o kadar çok, mu
halefet mücadelesine devam edecekse kendisini 
tebrik ederim. Bu bir fikirdir. Bdr fikrin izahı
dır bir şey demiyeceğim. Eğer siyasi bir endişe
nin mahsulü değilse, muhalefet mücadelesine 
devam edecekse, bir fikir olarak konuşmaların-
dah dolayı kendisini tebrik ederim. Tekrarda 
fayda bulmuyorum. Bize yaptığı hücumları ne 
kadar ağır olursa olsun. 

Hilmi Dura iki tablo çizdi. Bunlardan birisi 
1923 ten 195& yılları arasında bu memleketin bir 
virane şekHnde Demokrat partiye teslim edil
diğini ifad« etti. Hilmi Dura, edebiy^Ürçası-
m eline aldı insafsızca kara boya kutusuna ba-
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tirdi ve kapkara bir tablo gizdi. Eğer insaf sa
hibi bir kimse ise, memleketin İktisat Vekilliği
ni yapmış Başvekilliğini yapmn ve halen Bei-
sicumhur ve muhalefet yıllarında Demokrat 
Partinin Genel Başkanı bulunan Sayın Celâl Ba-
yar'jn iktisat Vekili ve Başvekil olarak bu mem
leketin iktisadi hayatında 1923 ten bu yana ge
len terakkiler ve yapılan işleri izah eden feeyaa-
larınln bir kısmında bu simsiyah olarak çizdiği 
tabloda bir iki renk olarak gösterebilirdi Hiç 
olmazsa bunu yapabilirdi. 

REÎS — Şahsı adına konuştu. 
SIRRI. ATALAY (Kars) — Ama kont tu . 

Kendisine cevap vereceğini. Mensup olduğum ve 
mensubiyet iyle daima şeref duyduğum Halk Par
tisine tarizde bulundu. Bu sebeple kendisine ee* 
vap vereceğim. Ve gene hiç olmazsa hu simsi
yah tablo içerisinde Hilmi Dura filân vilâyet 
hududunu aşarak gelen bir devlet adananın ve
ya hükümet başkanının ayaklarına kapamrea-

.sına, hareketlerle, o devrin icraatını, hizmetleri-
nd - refahını anlatıp göklere çıkaran vaüler ki 
aranızdadır onların i£adelerinden_hiç olmazsa 
bir şeyler alır ve bu tabloyu ekebilirdi yapamadı -
Yapamadı. Ama ikinci bir tablo çizdi. Bu tab
loya ne kadar meçhul ve muhayyel renk varsa 
kullandı 

Ekrem Alioan'm gayet basiretli bir şekilde 
ehil bir cerraîi gibi neşteri çimento sanayi iddia
nıza vurup önümüze serdi Hilmi Dura! îşte ya-
pılmamış nâmeveut çimento bacaların* da tab
loda bizdeki bu çimento sanayi iddiama bir ba
lon gibi sönüp *gitmişti. 

Hilmi Dura, «Bu iktidar. devlinde bir çivi 
çakmak, bir taşı diğer ta§ üzerine koymak için 
yallar yuı düşünürlerdi dedi.» Evet diyelim ki 
bir taş üstüne diğerini koymak için yıllar yılı dü
şündük ; bu doğru oîsua. Biz Sarıyar Barajının 
su etüdlerini jpllarca yaptık Biz, milletin bir 
tek kuruşunun heder olmamasını, yerine masruf 
olmasını temin için uzun uzun etüdler yaptık. 
Ama biz, 10 liralık bir iş içm, 2 lira, açılış, tö
renlerine masraf, 8 lira faiz vermedik ve millete 
50 liraya maletmedik, israfın peşinde ve heve
sinde koşmadık. Muhterem arkadaşlar, Hilmi Du
ra'yi çizdiği bu tablo karşısında insafa davet 
ediyorum. 1923 - 1960 yıllarının müdafaasını ya
pacak değilim. Buna esasen ihtiyaç yaktur. An 
eak Hilmi Dura'nın bu tabloyu çizerken Miras 
insaflı olmasını temenni ederim. 
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Zeki Erataman, tabutluklardan, zulümlerden 

bahsetti, birçok şeylerden bahsetti,* geniş şiir 
âleminin içindeki, ki o şiirleri, medhü sena şiir
leridir. 1950 den önce yüzüm buruşarak okur-
'dum, ama 1950 den sonra o medhü sena şiirleri
ni zevkle okumaktayım. 1946 devrinin büyük
lerine medhü sena şiirleri yazan sayın Zeki Er
ataman çıktı tabutluklardan bahsetti. O tabut
luklar ki, 1955 Eylülünden sonra İstanbul'da 
onlardan yeni bahsedildiğini işitiyoruz, Geçmiş 
yıllar için mesulleri vai'sa bugün sizin aranızda, 
safınızdadır. (Kim o sesleri) İstanbul Valisi şim
di aranızda değil mi? . 

Zeki Erataman »diyor ki, bizden» hürriyet is
tiyorsunuz, bu kürsüden hürriyet hürriyet de
meniz gizin için bir .hürriyet değil midir, niçin 
şikâyet ediyorsunuz? Bunun patendi Şamet Ağa-
oğlu'na aittir. Muhalefet hürriyet istiyor ama, 
mücerret bunu »söylemeleri geniş bir hürriyete 
sahibolduklarının delili değil midir? Zeki Erata
man medhü senalar, şiirler yazdığından her hal-. 
de yakın siyasi tarihimizi tetkik etmeye fırsat 
bulamamış. Ben kendisine söyliyeyim ; 6 Hazi
ran 1877 Birinci Mebusan 'Meclisinde İzmir Me-, 
busu Yenişehirli Alhmet Bey o günkü Hükümeti 
en ağır şekilde tenkidediyordu, o devirde hür
riyet mi vardı? Lûtfi Fikri Bey İttihat ve Te- ' 
rakki devrinde İkinci Mebusan Meclisinde Mec
lisi en ağır şekilde tenkidediyor. O devirde hür
riyet mi vardı? Mithat Paşa, Sultan Hamid'e 
hazırlanan Teşkilâtı Esasiye ile kendisine - biz 
Teşkilâtı Esasiyeyi sizin istibdadınız için isti
yoruz diyordu - Bu devirde hürriyet mi vardı? 
Kâmil Paşa teşbihini yere atarak nasıl bu teş
bih taneleri eziliyorsa sizin istibdadınız da, im
paratorluğunuz datböyle ezilecektir, diyordu. O 
devirde hürriyet mi vardı? Şimdi sizler Büyük 
Millet Meclisinde vatandaşların hak ve hürri
yetleri teminat altına almmadangikürsüde hürri
yetten bahsedilmesini nasıl hürriyet için delil 
ve teminat sayıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlar burada ^ 
eğer söylenmemiş olsa idi meşru bir müdafaa 
hakkını, meşru bir cevap hakkı olarak-kulan-
mıyacaktım. Fakat arkadaşlar sebebiyet verdi
ler. 

REİS — Cevap verdiniz, kâfi. 
SIRRI ATADAY (Devamla) — Bütçe bir 

yıllık Hükümet hizmetlerinin muhasebesinin 
yapılması veya gelecek yılların muhasebesinin 
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yapılmasıdır. ^Arkadaşlarımız bunu bir tarafa 
bıraktılar, çıktılar maziye hücum etmeye baş
ladılar ve sıkıştıkları zaman da bugünkü bece
riksizliğin, tedbirsizliğin mazeretini mazide ya
pılanlarda aramaya, onlardan medet ummakla 
vakit, geçirdiler. Eğer bu olmasaydı cevapları
mız da böyle olmıyacaktı. Şimdi buna bu ka
darla işaret ettikten sonra zirai bünyemiz üze
rinde bir nebze durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 1956 yılı bütçe gerek
çesinde «1950» de iş başına gelir gelmez Hükü
metimizin almaya başladığı mühim ve isabetli 
tedbirler sayesinde zirai istihsalimizin 1951 se
nesinden itibaren süratli bir artış kaydetmeye 
başladığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz, 
denmekte idi. Daha evvelki yılların gerekçele
rinde çok iddialı bir öğünmenin hudutsuzluğu 
göz kamaştırıcı idi. 1957 yılı bütçesi gerekçesi
nin 26 ncı sayfasmdaki zirai istihsal sahasjtnda-
ki inkişaf bu nazari iddia ve köksüz iddialar
dan biraz daha uzak ve dolayısiyle hakikate da
ha yakın ifadeler taşımaktadır. Bu yıl da ikti
dara geldiğimiz tarihten beri Hükümetlerimizin 
almaya başladığı tedbirler sayesinde zirai istih
salde çok mühim gelişmeler sağlandığı malûm
dur, denmektedir. Bu isabetli ve müessir tedbir
lerin'neler olduğundan bahsedilmiyor. Onları 
bütçenin diğer bölümlerinde de nafile aradık. 

Bu derece iddialı, fakat bu derece isabetsiz, 
bu kadar öğünülmüş tedbirlerin gösterilmeden 
geçiştirilmemesi icabederdi. 

Herkes bilir ki, ziraat diğer iktisadi faaliyet
lere benzemez. Bu alanda alman tedbirler he
men neticelerini vermez. Oysa ki, Demokrat Par
ti hükümetleri daha iktidarlarının birinci yılın
da zirai bünyemizdeki parlak icraatlarının neti
cesi süratli inkişafından cesaretle bahsetmişler
di. 1951 yılından sonra zirai istihsalde görülen 
artışlar normaldir. Ve bunlar isabetli /tedbirle
rin neticesi değildir. Daha evvelki zamanlarda 
hazırlanan şartların ve yaratılan imkânların 
meydana getirdiği hâsıladır. Binaenaleyh nor
mal işleyişi hususi isabetli tedbirlere atfetmek 
bizi yanıltabilir. Şimdi bunun acısını büyük 
halk kütlesi çekmektedir. Bütçelerde iklim şart
larının elverişli olduğu yıllarda iktidarın isa
betli tedbirlerinden bahsedilir, şartlar elveriş
li olmayınca her sıkıntı mazeret sebebi olur. 
Hakikp; şudur ki; bu memleketin ziraati ta
biata bağlıdır. Hükümet henüz bunu bu şekil-
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den kurtaramamıştır. Kurtarmak için de ciddî 
tedbirler almayı düşünmemektedir. Hükümet, 
eskiden dışardan arpa, buğday getiren hükü
metleri suçlandırırdı. Fakat 1954 kurağiyle şa
şırdı. Amerika'dan niçin buğday ithal ettiği
mizi izah etmemişlerdir. Binlerce ton pamuk 
yağı ithal edildiğinden hiç bahsedilmiyor. Şu 
andaki ithalât da izah edilmemiştir. Zirai is
tihsal hususunda bizi emniyetle istikbale bak
tıracak bir istikrar henüz sağlanamamıştır. 
Geniş halk kütlesinin hakiki ve ciddî kalkın
manın, zirai bünyenin inkişaf ve' ıslahına bağlı 
olduğu her nedense süslü sözlerin ötesine git
mediğini herkes bilmektedir. 

Tohumluk tevziatından bahsedilmektedir. 
îyi vasıflı tohumluk çok büyük ölçüde artırıl
mış denmektedir. îstahsali artırmak yönünden 
bahsedilen tedbirlerden birisi belki budur. Evet, 
Devlet öteden beri muhtaç çiftçiye tohumluk 
dağıtmaktadır. Bu da 1950 den sonra başlan
mış bir şey değildir. Bu hususta son yıllarda 
fazla tohumluk tevzi edildiği iddia edilmekte* 
dir. Hemen söyliyelim ki, bunların hepsi ıs
lah edilmiş tohum değildir, karışıktır. Zaten 
bunları köylü ya yer yahut satar. Çünkü to
humluk işî gerçekten kontrolsüz ve plânsız ola
rak yürütülmektedir. 

*Islah edilecek tohumluğa gelince : Bütün 
tohum ıslah istasyonları 1950 den evvel kurul
muş ve devamlı çalışmalar neticesinde ıslah edil
miş tohum temin edilmiştir., Her yıl 50 - 80 bin 
ton ıslah edilmiş tohumluk istihsal eden Dev
let Üretme Çiftlikleri 1950 yılından evvel ku
rulmuştur. TJnutmıyalım ki, bir ara bunların 
dağıtılmasını düşünen Demokrat Parti iktidarı, 
195Ö den sonra, bu üretme çiftliklerinden bir 

A tanesini çok daha pahalı olarak henüz tama
men bile yapılmamış bir durumdadır. Şu kadar 
şeker ve çimento fabrikasiyle yetinen, eski ik
tidarın icraatını tenkid eden, şu kadar şeker 
ve çimento fabrikası yapıp mucizeler yaratan 
iktisadi kalkınma iddiacılarına cesaretle sağ
lık verelim ki, üretme çiftliklerinden her biri, 
bugünkü debdebe ile açılma merasimleri ya
pılan fabrikaların hiçbirinden inşaat masrafı 
veya iktisadi değerleri bakımından az ve aşa
ğı değildir. Eğer ıslah edilmiş tohumlar istih
sal artışımda müessir bir unsur ise bunun 1950 
deri önce temin edilmiş olduğunun bilinmesin
de bilhassa fayda vardır. Bu memleketin to-
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humluk derdi halledilmiş midir? Buna müspet 
cevap verilemez. Rakamlara göre bir buçuk 
milyon tona yakın tohumluk kullanılmaktadır. 
Bunun beş yılda bir değiştirilmesi kabul edil^ 
se her yıl en az 300 000 ton ıslah edilmiş tohum 
istihsal edilmesi icabeder. Bu uğurda altı yıl
dan beri ne yapılmıştır1? 

Ziraatin makinalaşmasmdan bahsediliyor. 
Memlekete 40 000 traktör getirilmesi ile çok 
övündük, hem de ne kadar çok. Ziraatin nlaki-
nalaştırılmasınm şart ve imkânları 1950 den ön
ce hazırlanmıştı. 1948 yılında Marşal Plânına 
göre ilk akdedilen 36 milyon dolarlık istikrazın 
16 milyon dolarının bu işe ayrılması eski ikti
dar zamanında olmuştur. Kanunu ve vesikaları 
meydandadır. 

Çiftçinin ziraat alet ve makinaları ile donatıl
ması ile vazifeli müessese de 1950 den önce kurul
muştur. Fakat ziraatin makinalaştırılması 1950 
den sonra maalesef plânlı ve isabetli bir şekilde yü-
rütülmemiştir. Memlekete^ getirilecek makinalar 
teknik esaslara bağlanmamıştır. îş iki yönden başı
boş bırakılmıştır. Memleketimizin şart ve top
raklarına uygun makina ve aletler seçilmemiş
tir. Her ne bulundu ise alınmış, sanki iddialı 
bir rakam artırma savaşı içinde çok rakam he
vesi peşinde koşularak ne bulundu ise alındı. 
Şüphesiz ki, en iyi makinalar alınmadı, bu hu
susa nazarlarınızı ehemmiyetle çekerim. Henüz 
sanayii gelişmemiş bir memleket bu derece çe
şitli makina getirmenin mahzurlarını uzun boy
lu saymaya dahi lüzum görmüyorum. İşin olu
runa bırakılışı ve vukufsuzluğun zararları orta
da, fakat mesuliyet aramak kimsenin hatırına 
gelmiyor. Bu yüzden doğan zararlar kimin meç
hulü? İthal edilen makina ve aletler Türkiye zi-
raatinin bünyesine uygun bir nispet dâhilinde 
olmamıştır. Memleketimizde küçük işlefmeler ço
ğunluktadır. 

Buna göre hayvanla çekilen makina ve alet
lere daha geniş yer vermek iktiza ederdi - bu ci
het düşünülmemiş bile - bugün karasapan tahta 
tırmık ve tahta düven çiftçinin asırlar öncesi 
cefakâr arkadaşı olarak yanındadır, pulluğa bile 
geçilememiştir. Bu şartlar içinde muazzam ve 
muhteşem iktisadi kalkınma iddialarına inanan
lara cidden hayret etmemek elde değildir. 

Memleketimizin eline son yıllarda geçen im
kân ve fırsat hiç geçmemişti. Ne yazık ki, bu fır-
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satı politik endişeler yüzünden kaçırdık. Bu fır
satlardan akıllıca faydalanamadık. Makinalar 
memleketin bâzı bölgelerinde toplanmıştır. Ge
niş topraklı az nüfuslu yerlerde ise makinalara 
raslanmaz. Kaygısızlık ve isabetsizliğin bir baş
ka örneği de budur. 

Mânası hazin, zarar ise azim, yedek parça 
meselesi üzerinde durmıyacağım. Şu kadarına 

* işaret etmeliyim ki, bu kadar büyük makina kuv
vetinin boş durması sadece 3 çiftçiyi perişan kıl
mıyor, millî menfaatlerin de zararmadır. 

Gerekçede zirai kredilerin beg misli artırıl
dığı iddia ediliyor. Zirai kredi dâvasında, böyle 
muazzam rakamların ifadesi ilk nazarda cazip
tir. İnsanın beğenmemesine, imkân da yoktur. 
Eğer rakamlar yekûnlarını bir yana bırakıp ra
kamların üzerine ehemmiyetle eğilirsek mesele
nin çeşitli veçhelerini görebiliriz. 

Beş misli artırıldığı söylenen kredinin hep
sinin ziraatte çalışmadığını hemen ifade edeyim. 
Bu beş misli artış bu sebepten zahiridir. Zirai 
kredilerin istihsale yatırılmayıp istihlâke gittiği 
de vakıadır. Siyasi faktörlerin tesiri ile bol ve 
kolay kredilerin verildiği tahsillerin de güç bir 
halde olduğu da bilinmektedir. Çiftçiye verilen 
kredinin az ve kifayetsiz olduğunu verilen mik
tarın çiftçiliğin bir kolunda zirai verimi temin 
edecek yeterlikte olmadığı bu sebepten günlük 
ihtiyaçlara sarf edilip çiftçinin borç altında sı
kıntıda olduğunu açıkça ifade etmek isterim. 
Köylünün bu müşkülüne bir çare bulmak iea-
beder. 

Zirai kredilerin finansman şekli de endişe 
vericidir. Zirai krediler için mevduatın kulla
nıldığı aşikârdır. Senet kombinezonları ve Mer
kez Bankası kaynakları işletilmiş ve zorlanmış
tır. Kooperatiflerin borçlanması suretiyle sağla
nan finansman mekanizmasının işleyişinde sa
lim bir yol bulmaya imkân yojktur. ödeme zor
lukları başlamıştır. 

Vatandaşın toprak sahibi olması meselesi, 
topraklandırılan çiftçi sayısı ve dağıtılan arazi 
miktarı ile halledilir, zannındayız. Görülüyor ki, 
iktidarın başarı ölçüsü sadece bu iki noktaya 
toplanmış... Bu memleketin ezelî toprak dâvası
nı bugünkü iktidar radyo reklâmları ile halle
dilmiş sayıyorsa cidden durum hazindir. Top
raksız köylünün topraklandırılması teknik, eko
nomik ve içtimai icaplar ile yürütülmüyor, me
selenin sadece bir ucundan tutulmuştur. Tesis -
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donatım kredileri ve teçhizleri de karışık bir 

\ şekildedir. Doğu - Anadolu'da komisyon faali-
| yetleri yok deneeek kadar azdır. 

Sınır ve mera ihtilâfları devamlı ıstırap mev
zuudur. Meraların ıslah ve inkişafı bir mera ka-
nununun ele alınmaması meselesi zirai bünyemi
zi yakından alâkadar eder. 

Meraların her an ekilisi, meraların evsaf dü
şüklüğü ve ihtilâfları üzerinde durulmamasınm 
sebebini anlamak isteriz. 

Tarafsız vatandaşların bu ciddî dertleri ve 
bunun çaresi : Memleketin kalkınmasının asıl 
hedef ve yoludur. Evet bu uzun vadeli ve kül-

. fetli, propagandası derhal yapılamaz, işlerin il
tifat görmemesinin tecellisi mi? 

Fakat zararı memleket için çok büyüktür. 
Zirai sigorta - zirai miras hukuku, toprak 

tasnifi, bütün bunlar, memleketin hayati ziraat 
meseleleri ortada durmaktadır. 

Türk köylüsünü göreneklerden kurtarmak 
teknik bilgilere kavuşturmak memleket ölçüsün
de kurtarıcı ve yapıcı bir iş olaeaktır. 

Köylünün baba zanaatında ileri teknik şe
kilde yetiştirilmesi dâvası 1943 te ele alınmıştı. 

Kanun çıkmış, müesseseler kurulmaya baş
lanmıştı. 1950 de bu mektepleri kapamaya te
şebbüs ettik. Tıpkı et kombinalarını yıllar yılı 
kötüleyip körletmeye çalıştıktan sonra sarılma
ya mecbur oluşumuz gibi! 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okul
ları gayelerine uygun çalıştırılmıyorlar. Nok-

I sanlarının tamamlanması bile hatırlanamıyor. 
Halbuki plâna göre, bu okullardan her vilâyet-

I te bir tanesinin açılması icabederdi. 
{ Bütün memleketin hayatı ziraat meseleleri 
I ortada durmaktadır... Büyük bir ekseriyet teş-
I kil eden köylü çocuklarının çabuk ve iyi yetiş- I 
I meleri bu vüsattaki bir teşebbüsle mümkündür. 
I REÎS —'7 dakikanız kaldığını söyliyeyim, 

kendinizi ona göre ayarlayın. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 

Reisim, hemen ifade edeyim. Konuşmamı 20 da
kikaya göre ayarladım. Şunu ifade edeyim, Hil-

| mî Dura arkadaşım dün gece saat 8.05 geçe ba§-
I ladı 8.48 e kadar konuştu. Kemal Biberoğlu 

10.20 de başladı 11 e kadar yazılı okudu, İsmail 
Hakkı Akyüz 10.05 te badadı 11.20 ye kadar ya
zılı olarak okudu. Zeki Ertaman 45 daTdka yazir 

I lı okudu. 
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istirhamım şu : 
REİS — Müdahale addetmeyin.. Meclisin ka-

arına müstenit zamanlar müstesna bütün arka
daşların haklarına riayet ettiğimize kaani ola
rak müsterih olun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hilmi Dura 
zaman almadan konuştu. Onu hatırlatmak isti
yorum. 

REÎS — Şifahi konuşmanızı nazara almadım. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Elbette almı-

yacaksınız. 
RKÎS — Devam buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — 60 milyon 

baş havran sahibi bir memleketin dışardan ya-
paeağı, deri; deri mamulleri, iplik, süt tozu, pey
nir ve sığır yağı ithalini ancak şaşılacak bir iş 
diye tavsif edebilirim. 

Hayvanlarımızın sıkleti az ve düşük - süt ve
rimi çok noksan, deriler fena - yapağı kötü, bun
ların ıslahı icabederken ve bunların ıslahı ile ge
niş halk kütlelerinin refahı ve kalkınması ancak 
mümkün iken hiçbir §ey*yapmamak yahut dü
şünülmektedir gibi malûm bâzı beylik maslahat-

8 la işin idaresi hazindir. 
îstemiyerek insan düşünüyor; muvafık mev

kuteler ve radyo için şatafatlı açılış merasim ye 
reklâm mevzuları olamadıkları yahut güç fakat 
neticeleri kalkınmaya matuf olduğu içîn mi bu 
hususlar iltifata mazhar olmaz, 

Sorayım; baştan başa şantiye olan bir yurt 
mucizevi bir kalkınma iddiası yanıhaşmda. 

Daha süt meselesi, et meselesi üzerinde durul
mamış, evlerin üstü taşla örtülü 20 000 okulsuz 
köyün ıstırabı; evet propagandalar bu ıstıraba 
çare bulacak yerde; onları susturmaya uğraş
makta. 

Yurdun geniş meraları, mutena yaylaları; 
hayvancılığın mümtaz hazine ve kaynakları ola
rak heder ve heba olurken, köylünün elindeki 
hayvan para etmez, ürünlerinden istifade ede 
mezken.. 

Büyük şehirlerimizde çocuklarımıza süt ve 
yumurta bulamıyoruz. Dünyanın hangi memle
ketinde bu acıklı tezatları bulmak mümkündür? 

Yurdun bu köşesinin imar ve ihyasını kim is
temez? 

Ama ne çare ki; üstünü taşla örttüğümüz ma
ğara misali evlerimiz ki ev denmesi caiz ise 
varken, beş ayda istanbul'da güzel binalar 
inşaası için 91 milyon yahut Ankara için şu ka-
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I dar milyonların harcanmasına gönlüm razı de-

m-
O iktidar ki muhalefet yıllarında zaruri res

mî teşekküllerin işletme binalarının yapımının 
davacısı idi. 

Yılda bir defa evine bir kilo et girmiyen, 
tek geçim vasıtası bir yahut birkaç hayvanının 
satımına bağlı olan köylünün, malı para etmez 
eli bağrında kalırken istanbul'daki vatandaş* 
lannuzın ucuz et yemesi için ayda Hükümetin 
üç milyon lira fark ödemesine gönlünüz bilmem 
nasıl razı olur ki; 

İktidarınızın ilk yılında siz içtimai adalet 
hislerinin galeyanı ile birkaç şehircfe verilen 
ucuz kok kömürü fiyatını, diğer yerlerle eşit 
şekle, getirmekte gecikmediniz. 

Şunu kesin surette ifade edeyim ki; büyük 
şehirlerde hayat pahalılığının yükü altında ezi
len vatandaşın ıstırabının derhal ve behemehal 
düzeltilmesi icabeder; buna ne Millî Korunma
nın ceza müeyyideleri ne de Hükümetin farklı 

. görüşleri-mâni olamaz. Bu plânlı bir iktisadi 
tutumla mümkündür, fakat bugünkü Hükümet 
bu zihniyete ne sahipdir ne de sahibolabilecek-
tir. 

Evet, büyük şehirler sadece hayat pahalılı
ğının ağır yükü altındadır; asıl ıstıraba mâruz 
çifttçi ve köylüdür. 

Memleketimizin iklim şartları o şekildedir 
ki, karla kapalı günlerin sayısı, çoğu yerde açık 
kalanın yansını bulmaktadır. Bu uzun kış gün
lerinde milyonlarca insan tamamen işsizdir, in
san gücü bu geniş zaman içinde heder olup git- , 
mektedir. Meşgalesiz insanın bir kısmı kahve ve 
sokağa akar, bir kısmı sanatsız, büyük şehirler
de iş tutmak lıevesiyle göç eder. Bütün bunlar 
istikametsiz, kontrolsüzdür, kötü huylar, suç
lar, tenbellik biraz da nasibini burada alır. Bu 
işsizlik işte böylesine bir vesile olur. Zira vesile 
ile netice arasında bir imkân yahut imkânsızlık 
hududu vardır. Boş muazzam bir zaman içinde
ki eğitim ve hedefsiz, imkânsızlık işte bu şekil
de çeşit ihtimallerin vesilesi olur çıkar. Uzun 
kış gecelerinde milyonlarca insanı uğraştıracak 
küçük ev ve el sanatlarını gece kurslarını aça
cak ve ciddî bir surette programlı olarak bu
nu başaracak bir ik4War bu memlekete en bü
yük hizmeti yapmış olacaktır. Ve milletin he
le gelecek nesillerin minnettarlığı sonsuz oia-

I çaktır. 

— 475 — 



I : 43 22. 
' Ağası teıiemiyen iş sahibinin hizmetkâr! 

ısınmaz, atalar sözü bizin; idare edenlerimizin 
öteden beri şiarı olacak ki, millete sözde efendi 
der ve pöhpöhleriz. Fakat kalkınması babında 
söz kalabalığı, rakam yığınları espriler içinde 
evvelkini kötülemek, şimdikini övmekle ciddî 
işlerde yan çizeriz. 

Zirai bünyemizi gözden geçirirken, zirai 
mahsullerin fiyatları üzerinde durmak isterim. 
Hububat fiyatları Devletin himayesindedir. Bu 
iş de 1950 den önce olmuştur. Hububat fiyat
ları eskiden yıllara göre ayarlanmakta idi. Bu
gün fiyatlar o seviyeyi bulmuştur ki, umumi 
lıupubat Myatlarının Devlet tarafından korun
ması söylenemez dahi. 

Pancar fiyatlarına yapılan cüzi zammı kâfi 
görmeye imkân yoktur, istihsal masrafları ve 
umumi fiyat durumu ve paranın değeri karşı
sında pancara verilen fiyat kâfi değildir. Fi
yatın kâfi olması pancar istihsaline elbette ki 
tesir edecektir ve ediyor. Bu sebeple şeker fab
rikalarının tam bir randımanla çalışmamaları 
millete pahalıya malolmaktadır. 

Çekirdeksiz üzümün 'fiyat düşüklüğünü ha
tırlatmak isterim. Ege mmtakası bağcılarının 

" bu yüzden çektiği ıstırabı dile getirmek »uzun 
olacaktır. Bunun da çaresi bulunmamıştır. Pa
muk fiyatlarının altı yıllık seyrini takibedersek 
bâzı olağanüstü faktörlerin tesiri ile bir yıl pa
muğun yüksek fiyatla satılmasını iktidar ken
disi için başarı saymıştı. Fakat sonradan beli
ren sendelemeleri durdurmak için kooperatifler 

, birliğine Hükümetin yaptırdığı müdahale alış
larından doğan zararlar kooperatiflere borç ola
rak yüklenmiştir. Bu yüzden,'50 milyon lirayı 
geçen bir borç altına girmişlerdir. 

Bugünün iktidarı muhalefette iken, memle
ket tütünlerinin ucuza satıldığını ileri sürmüş 
ve tütünleri daha yüksek fiyatlarla kıymetlen
direceğini iddia etmişti. 

Altı yıldan beri tütün fiyatları zamanında 
müstahsilin yüreğine korku salmaktadır. Altı 
yıl içinde memleket tütünlerinin vadedildiği gi
bi yüksek fiyatlarla satıldığı görülmeiııiştir. 

Tütün fiyatlarında bahsedilen istikrarı bul
mak güçtür. Bu mahsulün fiyatının istikrarı 
için düşünülen müessese d* daha kurulmamıştır. 

Bilindiği üzere bir tütün kurumu teşkili için 
eski iktidar zamanında tütün müstahsillerinden 
muayyen nispetlerde para kesilmeye başlan-
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mıştı. Bu kesilen paraların teşkil edilecek ku
ruma sermaye ' yapılması düşünülmüştü. Eski 
iktidar o zaman (40) milyonu bulan bu para ile 
tütün kurumunu teşkil edecek kanunu da çı
karmıştı. Bugünün iktidarı bu kanunu geri al
mıştır. Aradan altı yıl geçti. Teşekkülden ha
ber yoktur. Toplanan para faizleriyle birlikte 
(100) milyonu aşmış olmalıdır. Bu para nere
dedir? Şu ana kadar nerede kullanılmıştır? 
Merak bu ya, öğrenmek isterim.. Mısır ve fın
dık fiyatları ile fıstık fiyatlarının gerekli hima
ye ve alâkayı görmediklerini ifade etmek iste
rim. y / 

Müstahsilin' mahsulleri için hamiye tedbir
leri kifayetsiz ve çlerme çatma iken ve gevşek 
olarak devam ederken Hükümet elindeki inhi
sar maddelerinin fiyatını artırmakta, yeni ver
gi ve resimler koymakta kusur etmiyor. Tuz
dan sigaraya, çaydan keresteye, mektup ücre
tinden tayyare biletine, şekere kadar bütün 
Devlet mamulü ve Devlet elindeki vasıtaların 
ücretleri alabildiğine yükseltilmiş; hayat paha
lılığını Hükümet bizzat kamçılamıştır. Bir t a 
raftan Millî Korunmanın ağır müeyyideli hu
kuk tekniğine uymaz hükümlerinden medet um
muş, öte tarafta hayat pahalılığını bizzat- ken
disi yaratmıştır. Bu kararsızlık, bu tedbirsiz
lik nerede görülmüştür? 

Fırsat atını kâh mahmuzlıyan, kâh dizginle
rini çeken; eğer kaşına sarılıp düşmekten kor
kan bu acemi fakat görünüşte cesur süvarinin 
mahmuzları sakırdarken titrek elleri dizginlere 
asılıyor. Ürken at misali memleketin iktisadi 
kaderi dolu dizgin sıkıntı ve ıstırabın uçurumu
na gidiyor. (Soldan, vay vay sesleri, gürültü
ler) 

Bu şartlar muvacehesinde bütçeye beyaz oy 
verecek huzuru ve memleket dâvalarmdaki kay
gısızlığı vicdanımda duymadığim için reyim el
bette ret olacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) 

REÎS — Nıısret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRÎŞCÎOÖLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, (Çok kitap getirmişsin 
sesleri) Bu kitapları nazire olsun diye değil, iti
raz vâki olur diye getirdim, kullanmamaya da 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, yedi senedir hasretini 
çektiğimiz munsif muhalefet usullerinden şu büt-
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çe müzakerelerinde de mahrum kalmamızın üzün
tüsüne işaretle mâruzâtıma bağlıyacağım. Çünkü 
iki gün evvel şahsan gayet dirayetli ve akıllı bir 
insan olarak tanıdığım bir muhalefet^ sözcüsünün 
topyekûn bir camiayı bu kürsüden tahkir edecek 
kadar mizaç değiştirdiğini gönnek, dün ve bugün 
burada konuşan bâzı muhalefet sözcülerini dinle
mek beni hakikaten endişelendirmiş ve muhale
fet bakımından yedi senedir sürüp giden nasip-
sizliğimizin daha bir müddet devam edeceğine 
bizi inandırmıştır. (Soldan, bravo sesleri) Filha
kika cemiyetimizin içtimai bünyesi bakımından 
mâkul bir muhalefete olan ihtiyacımızı kaçınıl
maz bir zaruret haline getiren öyle sebepler mev
cuttur ki, bunları yüksek huzurunuzda arz etti
ğim takdirde, beni hem endişelenmekte ve hem de 
bugünkü halimizi bir nasipsizlik olarak vasıflan
dırmakta haklı bulacağınıza eminim. Vaktin 
darlığı sebebiyle bu konuşmamda yalnız mâkul 
bir muhalefete olan ihtiyacımızı zaruri kılan iki 
sebebe işaret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek bir medeniyet 
ve refah seviyesine ulaşmış olan memleketlerde, 
muhalefet partilerinin hattı hareketleri belki üze
rinde hassasiyetle durulacak bir mevzu teşkil et-
miyeceği kabul edilebilir. Fakat memleketimiz 
gibi, en kısa zamanda halledilmemeleri o memle
ketin bekasını dahi tehlikeye sokabilecek muaz
zam iktisadi ve içtimai dâvaları olan bir memle
kette muhalefet metotları, iktidarın çalışma sis
temi kadar üzerinde hassasiyet gösterilecek bir 
mevzu olmak iktiza eder. (Soldan, bravo sesleri) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Yani yeni 
tedbirler mi lâzım, »Nusret Bey? 

NUSRET KÎRİŞCİOÖLU (Devamla) — Bu 
iddiamı teyidedecek bir cümleyi Nüvit Beye ithaf 
ederek okuyacağım, dinlemelerini rica ederim. 

«Eğer iktidar karşısına geçen muhalefet par
tileri devleti ve milleti kötüleme pahasına da olsa 
her şeyi fena göstermek yolunu tutarlarsa; 

Eğer muhalefet partisi her hükümetin tabiî 
olan her güçlüğünü büyütmeye kalkarsa; hulâsa 
iktidarla muhalefet arasındaki münasebet şuur
suz bir çekişme ve dalaşma halinde soysuzlaşırsa 
demokratik rejinin âtisi yoktur.» 

Neticelerini ve kelimelerini değil fakat mâna
sını ve ruhunu beğendiğimiz bu söz Nüvit Yet
kin'in dâhil bulunduğu partinin Muhterem Li
deri ismet İnönü'ye aittir. 
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NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Ben de imza 

ederim. 
NVSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Bir

az sabredin Nüvit Beyefendi, hepsine cevap vere
ceğim, hiçbir delik boş değildir. 

Denilebilir ki, muhterem arkadaşlarım, baş
tan başa yenilenmekte olan bir memlekette muha
lefetin değil böyle sakim veya Osman Bölükbaşr-
nın- dediği gibi, mistik bir yolda bulunması hattâ 
ve hattâ sadece iktidara kâfi müzaheret göster
memesi dahi işleri az veya çok geriletebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sebebi ve hakikati 
inkâr etmeye imkân yoktur. Mâkul bir muhale
fete olan ihtiyacımızı zaruri kılan ikinci sebebe 
gelince: 

Bunu millet olarak darlıkların en feciini 
ve hürriyetsizliklerin en meşumunu tatmış ol
mamız şeklinde ifade edebilirim. 

Filhakika bu millet, bir amele yevmiyesiy
le ancak iki kilo ekmek alındığı, kasabaya 
inen bir köylünün bütün varını yoğunu bırakıp 
bir paket tuz, 250 gram şekerle köyüne döne
bildiği, (Sağdan, şimdi o da yok sesleri) % 50 
mizin ayağına, Fethi Çelikbaş'ın dediği gibi, gi
yecek çarık, sırtına giyecek mintan dahi bula-' 
madiği, işsizlik ve açlığın bir veba gibi nüfu
sumuzu kenıirdiği devirleri, (hem de hayat pa
halılığından veya iktisadi buhrandan şikâyet 
dahi edemeden) idrak etmiştir. 

Bunları, maziye temas etmiş olmak için arz 
etmiyorum. Ben, muhalefetin, bizim iktidarımız; 
zamanındaki muhasebesini yapacağım. Bunla
rı izah etmiş olmak için de maziden misaller 
aldım. Milletin sinesinde j^er etmiş olan dert
leri tebarüz ettirmek için arz ediyorum. 

Bu millet, Senirkent ve Arslanköy hâdise
lerini, gazetelerin idari kararlarla kapatıldığı
nı, sahte seçim mazbatalariyle seçilme hak ve 
hürriyetlerinin tahdidedildiğini, mahkûmiyet 
hükümlerinin 19 Mayıs Stadyumunda verilen 
nutuklarla' dikle edilmek istendiğini, (hem de 
rejim buhranından, matbuat hürriyetinden, 
adlî teminattan şikâyete dahi hakkı olmadan) 
duymuş ve görmüş, zulüm ve istibdadı sırtın
da, tabanında hissetmiş bir millettir. Nasıl, bir 
doktoran (sırf bir vizite ücreti almak için) ye
ni iyi olmuş bir hastaya, hastalığının nükset
miş olduğundan veya nüksedeceğinden bahset
mesi çok haksız bir hareket ise, böylesine mad
di ve mânevi ıstırapların kâbusundan henüz 
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yeni kurtulmuş bir milletin kargısına geçip, 
(tamamen hilafı hakikat olarak) ve sırf birkaç 
rey fazla alabilmek için eski günlere dönüle
ceğinden ve gazetelere başlık olmak üzere bu
günkü iktisadi politikanın korkunç akıbetlerle 
dolu olduğundan bahsetmesi de aynı derecede 
isabetsiz ve haksız bir harekettir. Ben, misa-
limizdeki gibi bir doktor tasavvur dahi etmem 
ama maalesef hep birlikte misalin diğer kıs
mındaki gibi muhalefet liderlerini görmüş bu
lunduk. Siz de dinleyin Nüvit Beyefendi. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Artık o sa
kız çamura döndü. Sebati Bey çok söyledi. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sebati 
kadar taş düşkün. (Gülüşmeler) 

NÜSRBT KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Bu, 
çamura düşecek mesele değil. Çünkü insan söy
lediklerinin mahkûmu, söylemediklerimi^ hâki
midir. Neler söylediler, hepiniz hatırlıyorsunuz. 

1. Petrol Kanununun her maddesi kapitü
lâsyon esası üzerine hazırlanmıştır. Bunları 
çıkaranların bilinmiyen maksatları vardır. 

2. Çiftçi için büyük bir tehlike belirmiş
tir. Yabancı sermaye işleteceği toprağı... bir 
çok çiftçimizin en çok 20 dönüm olan arazisin
den alacaktır. İktidarın, yabancıdan para al
mak için, vermediği memleket hazinesi yoktur. 

3. Bugün adalet dediğimiz müesseseden 
eser kalmamıştır. 

Gönlümüzde derin yaralar açan bu haksız 
ve insafsızca sözler tamamen İnönü'ye aittir. 

Bunlar öyle sözlerdir ki, meselâ Amerika'
da söylense topuna birden çocuklar güler. Fa
kat muhterem ve muhalif kardeşlerimiz insaf bu
yursunlar, geçmiş idarelerden hakikaten canı 
yanmış, bir endişe ve şüphecilik haleti nahi
yesinden henüz tamamen sıyrılamamış milleti
miz arasında bu kabîl sözlerin (Velev kısmi de 
olsa) bir huzursuzluk yaratmaması mümlcün 
müdür"? 

Şimdi, bir de bu arz ettiğim iki sebebi yani 
maziden gözü yılmış ve istikbale hamle yap
makta olan bir millet olmamız hakikatini bir
likte mütalâa edersek muhalefetin çalışma tar
zını tavsif için munis kelimeler bulmakta cid
den müşkülâta uğrarız. 

Muhalefet vazifesini, munûasıran iktidarda 
kusur aramak, hattâ bulamayınca kusurlar tasni 
etmek ve hepsinden kötüsü bütün hakikatleri 
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bir kenara bırekıp yalnız şereflere tecavüz et
mek şeklinde teJâkki eden bâzı muhalefet söz
cülerine bu memlekete hizmet edebilmek için 
kendilerine terettübeden bâzı vazifeler bulun
duğunu böylece hatırlattıktan sonra biraz da 
memleket realitelerine bir göz atalım. 

Muhterem arkadaşlar; diyebiliriz ki, muha
lefetin bu millete yapabildiği en büyük kötülük 
millet olarak yaşıyacağımız en sevinçli anların 
hevesini dahi boğazımızda bir düğüm haline ge
tirmeye kalkışmasıdır. Filhakika bütün inkâr 
ve gölgeleme gayretlerine rağmen, yedi senedir 
bu memleket, içte ve dışta emsali göriümemiş 
muazzam bir terakki hamlesinin artık eserleri
ni idrâk etmektedir. 

a) Muazzam barajlar, sulama tesisleri, san
traller, limanlar, silolar, soğuk hava depoları in
şa edilir, 

b) Geniş, muntazam yollar memleketi örüm
cek ağma çevirir, 

c) Gerek devlet sektöründe, gerek hususi 
sektörde çeşitli fabrikalar, atelyeler, sınai tesis
ler yerden mantar biter gibi fışkırır, 

ç) Çatısı örtülen tesislerin üzerlerine diki
len bayraklar buğday tarlasındaki gelincikler 
gibi memleketi baştan başa kaplar, 

d) Köylüler içecek suya, çocuklarını gön
derecek okula, yakasını madrabazlar elinden 
kurtaracak krediye; benzine biraz kan, hayatı
na biraz saadet getirecek imkânlara kavuştum-
hır. 

e) İşçiler istikballerini emniyet altında gö
recek kanunları birbiri ardınca ve sırf Hüküme
tin gönül rızası ile elde ederler, 

f) Şehirler ve kasabalar (dün Muhterem 
Hüseyin Balık'm dediği gibi keyfî savrulan pa
ralarla değil kendi çevreleri içinde elde edilen ' 
imkânlarla) imar edilir, nura ve rahata kavuş
turulur. 

Fakat bütün bu muazzam eserlerin karşısın
da bu milletin gönlünde dedikodu ve şüpheden 
âri en ufak bir neşenin ve bilhassa Hükümete 
karşı en ufak bir kadirşinaslık duygusunun da
hi yer almasına, muhalefet sözcüleri ve onların 
kötü taklitçileri müsaade etmek istemez. Ya
pılan bir ihalenin tahakkuk ^deceğine, temeli 
atılan bir eserin birgün açılış merasiminin ya
pılacağına hattâ hizmete giren bir tesisin bu 
memlekete hayır getireceğine muhalifleri inan
mış görmek mümkün değildir. Hiçbir şey yapa-
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mazlarsa şu kürsüde binlerce tesisten bazan mü-
taahhidin kıısuriyle, bazan eski istimlâk hüküm
lerinin tatbikatta . doğurduğu ihtilâflar yüzün
den, bazan da en medeni memleketler için dahi 
tabiî olan tçknik arızalar neticesinde geciken 
yalnız üç beşini ele alıp bu milleti yapılan eser
lerden ve akıllan sıra iktidar ve Hükümetten 
soğutmaya çalışırlar. Muhterem Hürriyet Par
tisi Sözcüsünün iki gün evvelki konuşması bu
nun bariz misalidir. 

Sözcülerini alkışlamak için satır başlarını 
dört gözle bekliyen; hattâ «Bütçe açıktır, bu 
hareketi Moskoflar yapmaz.» gibi haksız sözle
ri dahi neşe içinde alkışlamayı birbirlerine karşı 
vazife sayan... 

EKREM ALlCÂN (Kocaeli) —Tamamen 
yalan... 

NUSRET KlRlŞCtOĞLU (Devamla) — Hür
riyet Partililer; sözcünün daha ziyade işletme
ler Vekillerini tenkid kasdiyle söylediği anlaşı
lan sözlerini şiddetle alkışladılar. Yalnız dikkat 
ettim, o zaman Muhlis Ete'yi göremedim, Fet
hi Çelikbaş ise mahcup, önüne bakıyordu. 

Bunlar hakikaten üzülecek şeyler muhterem 
arkadaşlarım... Tarihimizin ve içtimai hayatımı
zın dönüm noktası olan şu güzel günleri gönül 
rahatlığı içinde idrak etmemize mâni olan öyle 
yalan haberler uydurulmakta ve bu haberler 
memlekette o kadar sistemli bir şekilde yayıl
maktadır ki, insanın haklı olarak aklına bu fa
aliyetin muayyen merkezlerden ilham aldığ^ yo
lunda korkunç ihtimaller gelmektedir. 

Meselenin üzülecek taraflarından birisi; ya
pılan ve hakikaten zararlı dedikoduları bütün 
salâhiyet ve imkânlariyle tekzibetmek mevkiin
de ve vicdani vazifesinde bulunan muhterem 
muhalefet liderlerinin aynı dedikodulara, konuş
malarında kısmen açık, kısmen üstü kapalı ola
rak yer vermek itiyadından vazgeçememeleri 
hattâ çok defa bu muzir dedikodulara takaddüm 
etmeleridir. 

Şimdi huzurunuzda Muhterem ismet inönü'
nün 1954 seçim nutuklarından bâzı parçalar 
okuyacağım: işte bir cümle, 1954 seçim nutuk
larından bâzı parçalar. Bilhassa Nüvit Yetkin 
böyle muhalefet bizde yok, dedi de onun için 
arz edeceğim: «Şimdi kesif bir temel atma fab
rika ihale etme şenlikleri içindeyiz, istanbul'un 
meşhur asma köprüsünün temelini de bu seçim 
devresinde görürsek hayret etmemelisiniz.» Baş-
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ka bir cümle: «insaf ediniz bir günde 500 mil
yon liralık taahhütlere giren ihaleler yapan bir 
iktidarın ciddiyetine mercimek kadar aklı olan
ların inanmasına imkân var mıdır? Bunlar seç
menleri aldatmak için başvurulan manevralar
dır.» 

Diğer bir cümle: «Seçim zamanı bu törenler 
dünyaya karşı Türk Milletinin başındakiler ta
rafından saygısız muamele gördüğünü anlatıyor. 
Türk milleti, ameliyat olacak sâf çocuğu oyun
cakla aldatmak muamelesi görüyor. Bunlar ya
kışıksız şeylerdir.» 

Muhterem İsmet inönü'nün bu sözlerine... 
-• HÂŞlM TATLIOĞLU (Yozgad) — Bırak şu 

muhteremi... 
NUSRET KlRÎŞCtOĞLU .(Devam!*) — 

Muhterem ismet inönü'nün bu sözlerinin bâzı 
vatanperverlik his ve izanı zayıf kimselere na
sıl cesaret vermiş olduğunun canlı misallerini 
geçen seçimlerde hepiniz bizzat müşahede bu-
yurmuşsunuzdur. 

Bana kalırsa en güzel bir eserin meselâ en 
inkarcı zihniyetin dahi beğenmek mecburiyetin
de kaldığı Seyhan barajının açılış merasimine 
âdi içki ve İstakoz dedikodulan karıştırmaya 
uğraşanların; barajların temellerini farelerin 
deldiği haberlerini uydurmak suretiyle izanımız
la alay edenlerin; hulâsa her müesseseden hal
kı şüpheye düşürmek için aklın ve terbiyenin 
müsaade etmiyeceği yollara başvuranların bu 
kabîl sözlerden cesaret aldığını ifade etmekte 
hata yoktur. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, bugün gazetede bir 
haber var. Deniyor ki : «Yunan Hariciye Vekili 
Averof bugün kulis arkası faaliyetlerine devam 
etmiştir, verilen malûmata göre Yunanistan ha
vanın aleyhe dönmesi karşısında NATO'dan ay
rılmak tehdidinde bulunmaktadır.» 

Bu haberin neşredildiği bugünde bir muha
lefet lideri 6 - 7 Eylül hâdiselerinden Hükümeti 
ve milleti mesul tutan bir konuşma yapmaktan 
çekinmemiştir, işte kötü tahrikçiler memleketi
mizin dış itibarını sarsacak şekilde bu tahrikle
rine yenilerini katarlarsa o zaman memleket için 
kötü olur. Bu netice muhalefet liderinin ne ka
dar dikkatli konuşmaları icabettiğini ispat eyle
mekte, fakat ne yazıkki hâdiseler memleket için 
tamamen aksi bir istikamette tecelli etmektedir. 

işin'acı tarafı ise bu sakim usullerin maatte
essüf memleketimizde bir muhalefet geleneği.. 
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TURGUT GÖLE (Kars) — 33 vatandaşın 

öldürülmesi meselesi gibi. 
NUSRET KÎRtŞCİOĞLU (Devamla) — Bir 

muhalefet geleneği olarak yerleşmesidir. 
Cumhuriyetçi Millet Partisini kuranlar çok 

eskiden yani, Demokrat Partinin mâkul muha
lefet tarzını muvazaa olarak vasıflandırarak 
«Millet Partisi» şeklinde birleştirdikleri günden 
beri haşin mücadele tarzını kârlı bulmaktadır
lar. Millet Partisi mahkeme kararı ile inkılâp ve 
cumhuriyet -esaslarını ihlâl edici gayesi dolayı-
siyle kapatıldıktan sonra aynı şahıslar tarafın
dan kurulmuş olan Cumhuriyetçi Millet Parti
sinde dünden bugüne hâsıl olan zihniyeti hepi
miz bilmekteyiz. Bilhassa Muhterem Osman Bö-
lükbaşı* Cumhuriyetçi Millet Partisi içinde dik
tasını tesis ettikten sonra bu partinin muhalefet 
telâkkisi büsbütün zararlı bir hal almıştır. 

Üçüncü Partiye gelince; 
Bu parti aramızda bulundukları zaman dai

ma yıkıcı muhalefet usullerinden bizzat şu kür
süde acı acı şikâyet eden sabık D. P. li mebus
lardan (bu sabık tâbiri Ekrem Alican'mdır) ye 
sabık vekillerden terekkübettiği halde şu son 
günlerde diğer iki muhalefet partisini gölgede 
bırakmak gayreti içindedirler. 

Bu arkadaşlarımız bu milletin huzuruna D. 
P. listesinde çıkmak suretiyle (sözcülerinin ifa
de ettiği gibi) milletle mukavele yaptıklarını 
unutarak ve millet rey ve mukavelesine ihanet 
ederek partimizden ayrıldıktan sonra, bir za
man kendilerinin de iştirak ettikleri şerefleri 
bugün âdeta mahrum kalmanın kini ile lekele
meye çalışmaktadırlar. Velhasıl muhalefet, lider 
ve sözcülerinin elinde o hale gelmiştir ki, ağzı
nı açtığı zaman iyilikten bahseden muhalefet 
sözcüsüne raslanamaz olmuştur. 

Meselâ; bir yılbaşı, sabahı elinize aldığınız 
gazeteye bakınca ilk gözünüze çarpan muhalefet 
liderlerinin sevimli resimleriyle süslenmiş, fakat 
memleketi baştan başa karalıyan ve tehlikelere 
mâruz gösteren yılbaşı mesajları ile karşılaşırsı
nız. 

Bir milletin en ziyade neşe umduğu ve bil
geni yıla iyi niyet ve haberlerle. başlamak iste
diği böyle bir günde böyle kara haber dellâllığı 
yapmak bu millete reva mıdır, ve sahiplerine ya-

' raşır mı bilmiyorum. 
Bu sözlerim zannediyorum, demokrasinin karde-
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§i kardeşe düşman eden bir rejim olmadığını söy-
liyen Ekrem Alican'a cevap teşkil eder. Ve ko
nuşmasında tasvir veya tahayyül ettiği hercü-
nıerç manzarasının mesullerinin kim olduğunu 
millete ve onlara gösterir. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefetin üzerinde 
ısrar ettiği hatalı yolu böylece belirttikten son
ra şimdi Muhterem Hüseyin Balık'ın dikenli, 
diye tavsif ettiği bu yola, kendilerini sürükliyeıı 
haleti ruhiyeye işaret etmek istiyorum. Muha
lefeti bu hatalı yola sevk eden iki sebep vavdır. 
Biri bu milleti anlıyamamış olmaları ve anlama
makta ısrar etmeleri; diğeri ise tarih ve millet 
muvacehesinde de"rhal yalancı çıkmak bahasına 
da olsa iktidara gelme hayallerinden bir türlü 
vaz geçmemeleri. Muhalefet bu milletin «Âyinesi 
iştir kişinin lâfa bakılmaz» hakikatma ermiş bir 
millet olduğunu anlıyamamaktadır. Bunu ispat 
için zabıtlardan, nutuklardan bir hayli şayanı 
hayret cümleler çıkarmıştım. Fakat, kıymetli va
kitlerinizi israf etmemek için şimdi bunlardan 
yalnız ikisine işaret edeceğim. 

Bakınız, Muhterem İsmet İnönü 27 Mayıs 
1950 tarihinde partisinin seçimleri kaybetmiş ol
masını (nasıl izah) ediyor. Güya C. H. P. ni ik
tidardan uzaklaştıran : 1. Menfi cereyanların 
sinsi çalışmaları, 2. Milletin değişmez sandığı 
bir iktidarı değiştirmeyi tecrübe etmek arzusu 
imiş. Bu milletle alay eder gibi yapılan izaha 
ilâve edilen ve mucidinin dahi aynı lider olduğu 
hissedilen milletin vaitlere aldandığı teranesini 
hepiniz biliyorsunuz. 1954 seçimlerinden sonra 
ise : Şayanı hayret olarak muhalefet sözcülerinin 
yine Demokrat Partinin, vaitlerinin sağladığı 

. şansla vatandaşın rey ve itimadına mazhar ol
duğu ve 1954 seçimlerinde eskisinden daha bü-
3'ük bir çoğunluk kazanmasının münhasıran se
çim sisteminin icabı bulunduğunu söylemekten 
vazgeçememişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; muhalefeti bugün 
içinde bulunduğu üzücü vaziyete mahkûm eden 
ikinci sebebe, yani tarih ve millet mııvacehesin-

.' de en kısa zamanlarda da olsa yalancı çıkmaktan 
asla perva etmemeleri vakıasına gelince, bunun 
neticesinin memleket için zararlı olduğu kadar 
bu yolun sâlikleri için de o derece maheubedici 

; bir hal aldığını söyliyebilirim. Bu iddiamın ha
kikat olduğunu ispat edebilmek için evvelce mıı-

\ halef etin" kıymetli lider ve sözcüleri tarafından 
i pervasızca söylenen fakat, bu bütçe müzakerele-
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rinde tamamen meskût bırakılmış olan bir iki I 
noktaya işaret edecek ve kendilerine birkaç sual 
soracağım. Çünkü, mesuliyetsizlik hududu için
de pervasız konuşmanın da artık bir müeyyidesi 
bulunduğunun bilinmesi her halde faydalı ola
caktır. Üzerimize çuvaldızla saldıranlara ufak 
bir iğne ucu göstermemizi her halde mazur gö
rürler ve kendileri i<jin en aşırı ve zararlı hare
ketleri dahi mubah sayan muhterem muhalifler 
bunu bizim tahammülsüzlüğümüze atfetmezler. 

Bütçe denkliği ve samimiyeti hakkında yapı
lan münakaşalar muhalefetin mutlak bir hezi-
metiyle neticelendiğini evvelki gün ve dün gö
zümle gördüğüm için konuşmamın bütçeye taal
lûk eden kısımlarını hıfzettim. Yalnız birinden J 
vazgeçemedim. 

Bakınız, Muhterem Osman BÖlükbaşı, o za
man Ferid Melen tarafından bilmüzayede 940 
milyona çıkarılan 1951 bütçe açığı hakkında na
sıl konuşmuştu. Aynen okuyorum : «1951 yılı 
bütçesi için açığın gösterildiği gibi 232 milyon 
olmayıp 600 - 650 milyon lira civarında olduğu 
nazara alınacak olursa halkın böyle bir hükümete 
nasıl itimadedeceği üzerinde durulacak hayati 
bir mesele teşkil eder.» 

.Hiçbir/ rasathane memurunun hava tahmini 
bu kadar yanlış çıkmamıştır. Muhterem arkadaş
larım, çünkü, biliyorsunuz bu bütçe 56 milyon 
lehte bir farkla kapanmıştır. 

Osman Bölükbaşı'yı 1957 yılı bütçe konuş
masında bu mevzuda susmaya mecbur eden his 
her halde muhterem Ekrem Alican'ı hesap- ı 
lara (1952) senesinden başlamaya sevk eden his
sin-ayni olsa gerektir. 

Bilmem Osman Bölükbaşı kendilerine bir 
sual sormamıza müsaade buyururlar mı? 

Bu derece hatalı tahminlerine rağmen hal
kın muhterem Osman Bölükbaşı'ya nasıl itima
dedeceği üzerinde durulacak hayati bir mesele | 
değil midir? Yoksa muhalefet için yalan mu
bah mıdır? 

Müsaade buyurursanız Hürriyet Partisine 
burada dokunmıyacağım (Sağdan, sağ ol ses
leri)! 

EKREM!,ALÎCAN (Kocaeli) — Dokunamaz
sın, dokunamazsın. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Se-
bati Ataman bu işi benden evvel yaptığı için 
yaralı kuşa taş atmıyacağım. I 
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REÎS — Çok rica ederim, ihtilâta sebebi

yet verecek lâflar sarf etmeyin Nüsret Bey. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Mü

saade ( ederlerse Muhterem İsmet İnönü'nden 
soracağım birkaç sual var. Soruyorum : 

Yabancı sermaye teşvik Kanunu neşredildi 
üç sene oldu memleketin her hangi bir köşe
sinde her hangi bir çiftçinin elinden bir dö
nüm dâhi arazisi alınmış mıdır? 

iktidarımız yabancıdan para almak için 
hangi memleket Hazinesini yabancılara teslim 
etmiştir? 

Elinizde bir misal varsa neden §u kürsüye 
getirmediniz, hâdiseler sizleri tekzibetti ise bu
nu millete bildirmekten neden çekiniyorsunuz ? 
Şu milletin, elinden arazisinin alınmadığı ve 
alınamıyacağı hakikatini sizin ağzınızdan duy
ması neden işinize gelmiyor? 

Petrol Kanunu da, hani şu her maddesi bir 
kapitülâsyon hükmü getiren o kanun da kabul 
ve neşredildi üç sene oluyor, biz bu kanu
nun bir milletin yüzünü güldürme yolunda in
kişaflar kaydına sebebolduğunu iddia ediyo
ruz. 

Elinizde bu kanunun memlekete kapitü
lâsyon getirdiğine dair delil varsa; bu kanu
nu çıkaranlara atfettiğiniz gizli maksatlar
dan meydana çıkanlar mevcut ise neden bun
ları şu müzakerelerde açıklamadınız? 

Hakikatler sizi tekzibetmiş ise neden bun
ları ilân edip bu milletin yüreğine bir damla 
su serpmiyorsunuz? 

SAĞDAN BİR SES — (Yüreğin yanık mı?) 
NUSRET KİRÎŞClÖĞLU (Devamla) — Bu 

muhalefetten çok yanık yüreğimiz. (Sağdan, 
gülmeler) 

Mu'Merem arkadaşlar, bu sualleri saatlerce 
deyam ettirmek mümkündür. Ne yapayım ki, 
sizlere kıyamıyorum. Mercimek kadar aklı olan
ların dahi inanamıyacağmı söylediğiniz milyar
lık ihaleler bugün tekemmül etmiş, ameliyat 
olacak saf çocukları oyuncakla aldatma mua
melesi diye vasıflandırdığınız tesis ve fabrika
ların bugün yüzde doksanı hizmete girmiş bu
lunmaktadır. Hattâ başladığını dahi işitmediği
niz tam 389 sınai tesis yalnız 1956 yılı içinde ve 
münhasıran muhterem muhalefet liderinin bu 
sözleri söylediği İstanbul vilâyetinde çalışmaya 
başlamıştır. Şimdi o oyuncaklarda çeşitli ihti
yaç, maddelerimiz imal ediliyor. 
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Bu hakikatler karşısında bu millete eski 

sözlerinizi unutturmak için söyliyecek tek bir 
kelimeniz dahi mevcut değil midir'? 

Yine soruyorum, üç sene evvel bu memleket-
te adaletin zerresi dahi yoktur, demiştiniz. Bu 
üç sene zarfında bu memleektte mevcut adliye 
cihazı ne vazife yaptı? '('Sağdan, Allaih bilir ses
leri) »Ben size söyliyeyim, Allah da bilir, millet 
de 'bilir. Sadece suçluları takip ve muhakeme 
etti, haklıyı ve 'haksızı ayırdı ki arkadaşlar, bu 
mevzulara ait cevabı bütçe müzakerelerinde bu
lamadık. Konuşulacak yerde susmak, susulmam 
iealbeden yerde mütemadiyen söylemek şeklinde 
tecelli eden muhalefetin kadrini ben tutulan 
yolun tabiî bir neticesi saymaktayım. 

Anlaşılması dana doğrusu izahı güç olan 
nokta şudur. Hem susuyorlar, ıhem eski usulle
rinde ısrar ediyorlar. O halde bu sükut neda
metten veya mahcubiyetten değil ise nedendir"? 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet yavaş ya
vaş kendilerini mücerret mefhumlar sahasına 
kaydırmak ve iktisadi hakikatlerin inkârı gay-
rimümkün hale gelince tamamen göçecekleri 
anlaşılan bu sahaya geçiş '/hazırlıkları yapmak
tadır. 

Biraz sonra vekâletler bütçeleri başlayınca 
yegâne sermayeleri olan beş altı mevzuu şu kür
süden nasıl istismar edeceklerini göreceğiz. Ko
nuşacak Demokrat Partili mebus arkadaşları
mız, Hükümet ve Bütçe Encümeni sözcülerimiz 
her halde bu musanna dâva, şekva ve itirazları 
nasıl ilim yolu ile susturacaklarını da yine bu
rada zevkle seyredeceğiz. 

Yalnız bilhassa Osman Böîükbaşı konuştuk
tan sonra ben burada bir mevzua adlî teminata 
da kısaca temas etmeden geçemiyeceğim. 

TUROÜT <3ÜLE (Kars) — Var mıdır? 
ÇSağdan, var var sesleri, gülüşmeler) 

NÜSRET KİRİŞCİO&LU (Devamla) — 
Munterem arkadaşlarım, munalefetin adlî te
minat şekvası haksızdır. Çünkü maznun bulun
dukları dâvalarda Cumhuriyet müddeiumumile
rine dâva açmamaları yolunda vekâletçe emir 
verilmesini, mahkemelere en hafif tabiriyle te
sir yapabilmek ümidi ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden hususi esbabı mucibeli karar istih
saline sây edenlerin biz asgari ölçüde (unvan
ları ne olursa olsun) bilgisinden «bu memlekette 
adaletin zerresi yoktur» şeklinde * konuşup ve 
inananların tevahhuş edeceği ve dış itibarımızı 
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kıracak böyle haksız /bir ithamı yapanların, bu 
yetmiyormuş gibi bir de kazai bir merciin suçlu 
saydığı bâzı mahkûmlara şeref destanları uydu
ran ve bâzı kazai hükümleri millete haksız bir 
muamele olarak gösterebilmek için gerek doğ
rudan doğruya, gerek dolambaçlı yollarla te
zahürat yapan ve yaptıranların (eski ve yeni 
sıfatları ne olursa olsun) biz nüsnüniyetlerin-
den şüphe etmeye mazuruz. 

19 Mayıs Stadyumunda çekilen nutukların 
vatan evlâtlarını tabutluklara götüreceği devir
ler çoktan geçmiştir. (Soldan, bravo sesleri) 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun bahşettiği bir 
hakkı burada ne kadar kötü kullanırsanız kul
lanınız ve kazai mercilere tesir için istediğiniz 
yerde istediklerinizi söyleyiniz. Bu memlekette 
yalnız adalet tecelli eder. Çünkü adlî teminat 
müessesesi suç hududuna giren muhalefet usul
lerinin kalkanı değildir. 

Bizce adlî teminat müessesesi, maznunlar ve 
malûm bâzı eşhas gibi mahkûmlar adalete dil 
uzatmak gayreti "ve nümayişi içine düşerler
se ancak o zaman tehlikeye girerler. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar; bütçeye konulan milyarlara ba
liğ paranın yerinde kullanılması israf ve heder 
edilmemesi için mevcut teşkilâtın çok muntazam 
ve iyi bir şekilde işlemesi lâzımdır. Bunun için 
de lüzumlu kanunların getirilmesi, mevcudolan-
lann eksikliklerinin tamamlanması ve yine de 
demokrasi prensip ve icaplarına uymıyan ka
nunların kaldırılması şarttır. Hemen hemen her 
yerde dedikodulu münakaşası ve Demokrat Par
ti aleyhinde tenkid ve muaheze vesilesi yapılan iki 
mevzu vardır; bunlardan biri kuvvei kazaiyenin 
emniyet ve selâmeti, diğeri de matbuatın serbes
tisi, hürriyeti ve ispat hakkıdır. 

Evvelâ adeleti tevzie memur hâkimlerden baş-
lıyalım. Çünkü adalet bir mülkün temel taşı 
mesabesindedir. Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesi muvacehesinde hâkimlerin ve 
Temyiz camiasının durumunu gözden geçirelim. 
Bu maddeye göre Temyiz hâkimleri de dâhil ol
mak üzere hizmet yılı 25 seneye baliğ olan her 
hangi bir memur, kurullarınca lüzum görüldü
ğünde vekâletlerince emekliye sevk olunabilir. 
Ben son zamanlarda bu madde gereğince Tem-
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yiz. Mahkemesi Başreisi ve Başmüddeiumuıni,-
sinin ve daha bâzı reis ve azanın tekaüt edil
meleri üzerine haftalarca devam eden tenkid ve 
şikâyetlere iştirak ve bu tenkidçi ve şikâyetçi
lere iltihak edecek değilim. Çünkü elde bir ka
nun vardır. Mer'i olan kanun mucibince hareket 
zaruridir. Kanunlar tatbik edilmek için yapılır. 
Ancak benim tenkid ve itiraz hedefim 39 ncu 
maddenin kendisidir. Bu madde Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 47 nci maddesine uygun olmıyan 
bir maddedir.. Bu maddenin Temyiz hâkimleri
ne teşmili 47 nci maddenin ruh ve mânasiyle as
la kabili'telif değildir. Çünkü hâkimlerle diğer 
memurlar arasında bir kere temsil bakımından 
fark vardır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 6 nci 
maddesine göre hâkimlerden maada bilûmum 
memurlar leravekilleri Heyetine niyabeten va
zife görürler. 7 nci madde mucibince hâkimler, 
hakkı kazayı doğrudan doğruya milletten alır
lar. Doğrudan doğruya milleti temsil eden me
busların mazhar oldukları bâzı haklardan hâ
kimlerin de istifade etmeleri, vazifeleri icabı ola
rak zaruridir ve çok görülmemelidir. Hâkimler 
milletin doğrudan doğruya, diğer memurlar ise 
dolayısiyle temsilcisidirler. Arada fark vardır. 
Bu 39 ncu madde gereğince Temyiz Hâkimleri
nin dahi tekaüde sevk edilebilmeleri, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 47 nci maddesine muhalif
tir, bunu arz ettim ve şimdi ispat edeceğim. 
Bu maddenin son fıkrasına göre her vekil ma
iyetindeki memurların efal ve harekâtından 
mesuldür. Bu maddenin Adliye vekillerine şü
mulü yoktur. Adliye vekillerinden maada ve-
kâletlşre ait bir maddedir. Çünkü her hangi bir 
vekil maiyetindeki memurun hareketinden, ica-
ratmdan mesul olunca pek tabiî onun üzerinde 
murakabe hakkı vardır. Vali, müsteşar, müdürü 
umumiler dâhil olduğu halde Dahiliye Vekili 
bütün maiyetindeki memurların mesuliyetine iş
tirak eder. Mesuliyete iştirak edince 39 ncu 
madde mucibince bu memurların üzerinde ta
sarruf etme hakkını kabul etmek lâzımdır. 

Ama Adliye vekilleri hiçbir zaman en küçük 
bir hâkimin işine, kazai bakımdan, karışamaz, 
ona emir veremez. Onun içindir ki, Adliye ve
killerinin bunlar üzerinde tasarruf hakkı olma
mak lâzımdır. Şimdi haklı olarak, haklı gibi gö
rünen bir sual hatıra gelir; 39 ncu maddenin he
defi, liyakatsiz ve ehliyetsiz memurlarla vazife 
icaplarına .aykırı hareket edecek kimseler böy-

.1957 C : 2 
le olunca Temyiz hâkimleri arasımla bu kabîl 
insanlar yok mudur? 

Bir kere vazife itibariyle, ehliyet bakımın
dan Temyiz hâkimleri arasında nâehil kimse 
yoktur. Çünkü kısmen Temyiz Iteis ve azaların
dan kısmen de müdüri umumilerden teşekkül 
eden bir ayırma meclisi, kanunu mahsusuna gö
re binlerce hâkimler arasından temayüz eden
leri seçer ve bir listesini yapar. Bu Temyiz âza-
lıkları namzetlerinin listesi içinden Adliye Ve
kili azaları seçer. Demek ki, bu azaların ilmî 
ehliyet ve kifayetleri büyük bir heyet marife
tiyle tetkik edilir. Bu bakımdan ehliyetsizlik 
asla mevzuubahsolmaz. Hâkimliğin vakar ve 
haysiyetiyle ve kanun ite kabili telif olmıyan 
hareketler Temyiz hâkimlerinden sâdır.olmaz 
mı?.. Elbette olur. Bu gibi hâkimler hakkında 
mahkemei Temyizde bir haysiyet divanı mev
cuttur. Haysiyet divanı Başreisliğin riyaseti al
tında her daire reisinden ve her daireden kur'a 
ile ayrılacak bir zattan teşekkül eder. Bu kabîl 
hâkimler haysiyet divanına intikal ettiği zaman 
divan müdafaasını alır icabeden tahkikatı ya
par, neticede sabit olduğu takdirde müstafi ad-
dine karar verir. Bir ay zarfında istifa etmedi
ği takdirde istifa etmiş sayılır. Bu haysiyet di
vanı kararı 25 seneyi doldurunca tekaüt etme 
hükmünden daha ağırdır. Hizmeti bu müddete 
baliğ olmasa da vazifesine nihayet verilir. Aynı 
zamanda tekaüt maaşından mahrum kalır. Şu 
halde mahkemeyi Temyizin camiasının bünye
si içinde haysiyet divanı gibi bir murakabe he
yeti, Temyiz hâkimlerinin kendi işlerinde gine 
kendilerini .hâkim kılacak bir vasıtası mıevcut 
iken, 39 ncu maddenin Temyiz hâkimlerine teş
miline ne lüzum var? Böyle bir şey, kuvvei ic-
raiyenin kaza kuvvetine müdahale etmesi için 
açılmış bir kapı gibi vehim verir. 

Muhterem arkadaşlar; bu 39 ncu madde 
vaktiyle kaza müesseselerine şâmil değildi. Son
radan teşmil edildi. Bu maddenin hâkimlere 
teşmilinden sonra acaba Adliye Vekilleri hâkim
lere, Temyiz Mahkemesine müdahalede bulunu
yor mu? Bu, iddia edilemez, edilse bile ispat 
edilemez, kavli mücerrette kalır. Şurası muhak
kak ki bu madde mütevehhim hâkime endişe, 
huzursuzluk, şüphe ve itimatsızlık verir. Ben 
şahsan baskı yapılacağı zan ve vehmini kabul 
etmiyorum. Bu zannı verecek olan böyle bir 
maddeyi asla iyi karşılamam. Hattâ Mahk'emei 
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TPemyizfrı üzerine vekâlet binasının gölgesinin 
düşmesini bile iyi görmem. 

Binaenaleyh hâkimler ne kadar müstakil, 
bitaraf, dürüst hareket etsebile bu kayıt altın
da buna kimseyi inandıracak mükün olamaz. 
Çünkü insanların vehmi galiptir. Dâvayı kay
beden, dikkat buyurun, daima hâkimlere ta'n-
eder; ilk sözü mutlaka bu işde para yemiştir, 
sözü olur. Şüphe zanna galiptir. Vehim ve zan-
nı tevlideden hareketlerden tevakki etmek fay
dalıdır. 

Arz ettiğim mülâhazalardan kuvvet ve il
ham alan Hükümetimiz şayanı şükrandır ki, 
bundan 3 - 4 ay evvel Temyiz Mahkemesi, Şû-
rayi Devlet, ve Divanı Muhasebat gibi kaza 
müesseselerinin reis ve azalarım bu madde dı
şında bırakan bir kanun teklifinde bulundu. 
Bu teklif, Muhtelit Encümende Şûrayi Devlete 
müracaat kapısı da açılmak suretiyle tasvib-
edildi. Heyeti Umumiyede müzakeresi bile ya
pıldı. Fakat bilâhara bâzı noksanlarını ikmal 
için geri alındı. Bu teklifin biran evvel kanu-
niyet kesbetmesini temenni ve riea ederim. 

Matbuatın serbestli hürriyetine gelince; 
Filhakika son zamanlarda yaptığımız kanun 

muhabirlerin, idarecilerin cezai müeyyidelerini 
oldukça ağırlaştırdı, buna şfüphe yok. Bu hal ga
zetecileri kızdırdı ve muhalefetin tâbirince bir 
dereceye kadar da susturdu. Fakat şu malûmdur 
ki kanunlar zaruretlerden doğar. Bu zaruretle
rin sebebi de yine gazetecilerin kendisi oldu. 
Bir memleketin nizamı bozulursa, haleldar olur
sa elbette hükümetin birinci vazifesi onu yeni
den tesis ve idame etmektir. Binaenaleyh bu 
kanunu getirmekle Demokrat Parti Hükümeti 
asla muaheze edilemez. Bunun mesul ve müseb
bipleri gazetecilerin kendileridir. Bunun böyle 
olduğunu binbir dfelil ile ispat etmek kabildir. 
Arkadaşlar müsaade ederseniz bunu. iki canlı 
ve itiraz kabul etmez hâdise ile ispat edeceğim. 

Bunlardan biri, evvelki sene bu kürsüde 
«Diyanet ve adalet» mevzuunda bir konuşmam 
üzerine eski hüviyetiyle Zafer ve .Cumhuriyet 
gazeteleri, böyle mebuslu iki gazete elele verdi
ler ve benim asla söylmediğim, hiç temas etme
diğim hususları mevzuubahsederek ve bana 
isnat ve izafe ederek benim hakkımda çok ağır 
neşriyatta bulundular. 

Bu iki gazeteden maada diğer gazeteler de, 
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mebuslu gazetlerin yazılarına inanarak ve al-
danarak bu neşriyata katıldılar. 

Muhterem arkadaşlar, size leh ve aleyh
te, aynı beyanat dolayısiyle birbirine te-
mamen zıt iki makalenin sahiplerinin ifa
desiyle hemen hemen onların dillerini 
hulasaten ve kullandıkları cümleleri olduğu 
gibi arz ediyorum. Çünkü hifzettim; bu i§in 
hafızı oldum. Mümtaz Faik Fenik baş maka
lesinde ne diyor? «Bu ne biçim zözler, Medeni 
Kanunun esbabı mucibesinden eski Mecelle kal-

. dırılmıştır, ifadesi takbih edilmeliymiş ve ka
nunlar din aşığı altında takbih olunmalıymış, 
Ezher kabpısı açılmalı imiş, daha neler neler... 
Mecelleyi ihya edip de tekrar dört kadın alma
ya müsaade mi edeceğiz? Müdafaasını yaptığı 
Mecellenin hükümlerine g£re bu gibiler hacir 
altına alınırlar, yani ya delidir, ya bunak. Çün
kü bunlar Mecellenin hacir sebepleridir. 

Demokrat Partiye giren bir mebus böyle ko
nuşamaz. Konuşacak olursa mürailik yapmış, 
bu şekilde söz söylemek birtakım cahil kimse
leri avlamak, rey avcılığı yapmaktır. Bir de 
kendisine yaş itibariyle bir paye vermiş. Ama 
bir darbımesel meşhurdur: Akıl yaşta değil, 
baştadır. Ve yine dili hem sağa kaçmış, ttıem 
de sağa kaçarken aşırı sola kaymıştır. Acaba 
bu adam Bağdad Paktına muarız mıdır? Arka
daşlar, aynen, harfiyen, artırma ve eksiltmeye 
tâbi tutmadan arz ediyorum. -

Şimdi rahmetli Hakkı Tarık'ın bu Vakit ga
zetesinde intişar eden; fakat bunu anlatırken 
biraz kekelemek tehlikem vardır, aynen söyle
mekten hicap duyuyorum, fakat söylemeye de 
mecburum. Diyor ki; gazetecilerin yaylım ate
şine uğrıyan bir hâkimin muhakemesi ve bu 
hâkimin Meclisin resmî zaptından alınmış olan 
beyanatını okuduktan sonra meslekdaşlarımın 
çok acele hüküm vererek haksızlık ettiklerine 
inandım. Hattâ hâkim teminatını en kuvvetli 
sesiyle istiyen tek demokrat mebusu olarak, hak 
ettiği umumi takdirin arada kaybolup gitmesi
ne de üzüldüm. Abdullah Aytemiz Meclisin 
Dilekçe Encümeni Reisidir. Sıra. adamlarnıdaıı 
değildir. Uzun müddet Temyiz Reisliği yapan 
bir hukuk adamıdır. Hafızalarımıza celâdet jes
tini nakşeden bir hâkimdir, içten gelen muha
kemesiyle şu neticeye varıyor. Maraş Mebusu 
Aytemiz'i meslekdaşlarından bir tarziye alacak
lısı buldum. Bir kere daha kaani oldum ki; biz 
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aleyhte ağız açmaya başlamadan evvel kulakla
rımızı kontrol etmeliyiz. 

îşte arkadaşlarım, aynı beyanat, aynı mev-
zu. Biri böyle yazdı, biri şöyle yazdı. Takdi
rinize bırakıyorum. Çünkü bu beyanatı Yüksek 
Huzurunuzda yaptım. (Cumhuriyet ne yazdı 
sesleri) Cumhuriyet'le Zafer'in ifadesi aşağı - yu
karı aynı idi. Dediler ki: Aytemiz mecellenin 
kaldırılmış olmasını ve pek tabiî olarak Medeni 
Kanunun alınmasını istemedi. Ve Mecellenin 
ışığı altında kanunların yapılmasını teklif etti. 
Bu sözü her ikisi de beraber yazdı. Fakat ma
kaleyi yazan Mümtaz Faik Beydir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu iki maka
lede müphem olan cihetleri müsaadenizle izah 
edeyim. Hakkı Tarık Bey makalesinde celâdet 
jestini nakşeden sözü ile neyi kasdediyor? Bil-
miyenler beni büyük bir kumandan zannedecek
ler. Halbuki ben mütevazi bir adliyeciğim. 

İstanbul işgal altında ve Vahdettin de tahtın
da iken; Anadolu'da, merkezi Ankara olmak üze
re bir hükümet teşkil edildiğinden istanbul'daki 
hükümetin mesahai sathiyesi ancak bir şehri 
ihtiva ediyordu ve memurlarına, hâkimlerine nı
sıf maaş, vermek suretiyle beslemekten âciz bir 
hale geldiğinden ve eski Medeni Kanunumuz olan 
Mecellenin bir maddesinde gamlı, gussal, aç ve 
uykusuz hâkimlerin hüküm vermekten memnu, 
olduklarından reisi bulunduğum Üsküdar mah
kemesinin kapatılmasına karar vermiştik. O za
man Tanin Gazetesinde Sayın Hüseyin Cahit 
Beyin Tanin'de yazdığı bir baş makalede bu hâ
diseyi makamı kazadan bu hükümete karşı yük
selen nümayişkârane bir seda olmak üzere vasıf
landırdı ve küçük gibi görünen-ve fakat tarihi 
adlide emsali mesbuk olmıyan bu mühim hâdise
nin tarihe geçirilmesini vakanüvislerden rica et 
ti. İşte merhum HakkıvTarık Beyin celâdetle va
sıflandırdığı hâdise budur. îşte ezherin kapısı 
açılmalıymış ve Bağdad Paktına muarız görünü-

. yormuşum gibi sözler bu kjirsüde yaptığım bir 
vazifeden ileri gelmektedir. Bu, çok mühimdir, 
bu en hafif tâbir ile memleketi sevmemek de
mektir. Hattâ haini vatana kadar gider. Ama 
kendim için dilim varmıyor. Vatanı sevmek 
imandandır diyen Peygamberimizdir. 

Arkadaşlar; bir zaman Dilekçe Komisyonu
nun başkanı idim. Ezher müessesesinde çalışan 
80 talebemizden bâzıları komisyona müracaat 
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ettiler, emsali talebelerin tâbi oldukları askerlik
ten tecil nimetinden biz de istifade edelim, bize 
kaçak nazarîyle bakılıyor dediler. Bunun üze
rine Meclisin bir uzvu olan Dilekçe Komisyonu 
tecile karar verdi. Bu karar Heyeti Umu-
miyeye intikal etti . Heyeti Unramiyede uzun 
uzadıya müzakere cereyan etti. Hattâ tet-
kika çok şayan olduğu için Maarif ve Millî Sa
vunma komisyonlarına gönderildi ve bîr de ora
da tetkik edilsin dendi, işte Ezher kapısı açıl
sın sözü bundan ileri geliyor. 

Arkadaşlar; reisi bulunduğum komisyonun 
bir kararını bu kürsüde müdafaa edersem, böyle 
mi mânalandırmak, böyle mi itham etmek lâzım
dır. Af finizi rica ederim, darbı meseller kabadır, 
fakat hakikati ifade eder, onun için bunu da bir 
darbımeselle cevaplandırıyorum. «Eyne van ey-
ne bozbeygir.» 

Muhterem arkadaşlar; ikinci bir hâdiseye kı
saca temas edeyim,, o da şudur : Şimdi Cumhu
riyete sıra geldi. Sayın Hikmet Bayur'un bir 
önergesi münasebetiyle taaddüdü zevcat hakkın
da bu kürsüde izahat verdim ve dedim ki; mea
lini okuduğum bir âyeti kerimeye istinaden, is-
lâmiyette vahdeti zevce asıldır. Taaddüdü zeva-
cat bilhassa son asırlardan beri zevcelerin ara
larındaki adaleti tam muhafaza mümkün olma
dığı için islâm dinince bu, âdeta memnu bir ha
le gelmiştir. Binaenaleyh, bunu suiistimal eden
ler olmuştur. Nasıl suiistimal etmişler ? Medeni 
Kanun birden ziyade evlenmeyi kabul ediyor 
mu f Etmiyor. Fakat buna rağmen dört metresi 
olan var.^ (Gülüşmeler) Buna kim karışır? Bu 
hukukan doğru değildir ve bu, şahısların mede
ni haklarından istifadesidir. 

Şimdi arkadaşlar; ben böyle yana yakıla bu
nu izah ettiğim zaman biraz korkmuştum, aca
ba hakiki din âlimlerinden bâzılarından bir ten
kide, mâruz kalırmıyım diye. Fakat hakikatte 
kendime güveniyordum, çünkü Kur'anı Kerimin 
ayeti sarihti. Onun için din âlimlerinin hiçbir 
tenkidine mâruz kalmadım. Fakat ertesi gün 
Cumhuriyet Gazetesi ne yazdı biliyor musunuz? 
Aytemiz taaddüdü zevecatı övdü, tasvibetti. 
Bû  anane ve âdaba göre yavan addedilecek, an
cak asriler için belki hoş bir şey olur ama böyle 
bir iddia karşısında ya bizim, kadınlar çıkar da 
biz âe dört erkek isteriz derse ne yaparız?... 
(Aman Abdullah Bey sesleri, gülüşmeler) 
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Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile Şeyim 

Tunç isminde bir bayan avukat bana gelerek 
konuşmak istedi. Beni tanıdığını söyledi, tered-
düdettim, çünkü kendisini ilk defa görüyordum, 
nereden tanıdığını sordum, ski gazetelerden ta
nıyorum dedi. Nasıl tanırsın dedim. Kızmazsa
nız söyliyeyim dedi. Kızmam dedim. Mürteci ola
rak, dedi. (Gülüşmeler) Hakkı vardı, tabiî iki 
mebus gazetesinde böyle yazarsa insan elbette 
mürteci tanılır. 

Hulâsa dört sene evvel bilirsiniz arkadaşlar 
Dilekçe Komisyonu kararlarını ekseriyetle hu
zurunuzda itirazen tetkiki sırasında müdafaası
nı ben yapardım. Ama hiç broşür neşrettim mi? 
Sözlerim tersine çevrildi ve nihayet bana mür
teci damgası vuruldu. Bunun için de ben bir 
broşür neşrettim. Eminim ki, bunu okuyan ga
zeteler okuduktan sonra kendilerini faizi mü
rekkep hesabiyle takbih ederler. Cumhuriyet ve 
Zafer gazetelerinden maada bütün gazeteciler, 
bunu hüsnüniyetle yazdık, derlerse kabul ede
rim.^ 

Niçin? Çünkü iki mebusun olan iki gazete
ye baktılar; inandılar, yazdılar. Fakat bu iki 
gazeteci hiçbir zaman hüsnüniyet iddiasında 
bulunamazlar. Çünkü Medeni Kanunun ikinci 
maddesi diyor ki : «Hüsnüniyet iddiasında bu
lunan bir adanı kendisinden beklenen ihtimamı 
sarf etmemişse asla hüsnüniyet iddiasında bulu
namaz.» Şu halde mebus olması itibariyle Mec
lis zaptını okuyabilirdi, yapmadılar. Beni din-
liyen yüzlerce muhterem arkadaşıma sorabilir
lerdi, sormadılar. Binaenaleyh ben hüsnüniyet 
olarak kabul etsem bile Medeni Kanun kabul et
miyor, Medeni Kanun hüsnüniyet sahibi addet
miyor. Çünkü ihtimam ve basiret göstermedik
lerinden dolayı hüsnüniyet iddiasında buluna
mazlar. Hüsnüniyet iddiası muteber olmayınca 
geriye ne kalır? Suiniyet kalır. Binaenaleyh bu 
iki hâdise ile tamamen arz ediyorum ki, vakayi 
ve hâdisat ile kendileri bu ağır kanunu haket-
tiler. Kendileri müstebittir. (Soldan, bravo ses
leri) 

SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) — 
Yalnız Zaferle, Cumhuriyete tatbik edelim ho
cam. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Ar
kadaşlar; irtica ile Mam ettikleri adam kimdir 
biliyor musunuz? 19 . XI . 1952 tarihli Yüksek 
Meclisin içtimamda muhtelif din ve mezheplere 
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sâlik tebeası olan Türkiye Cumhuriyetinin bey
nelmilel bitaraf olan İsviçre'nin medeni kanu
nunu alıp tatbik etmesinin vahdeti kazayı te
min bakımından çok faydalı ve isabetli olduğu
nun izahını yapmış ve 1953 senesi Diyanet işleri 
bütçesinde de islâm dini ve Türk inkılâbı mev
zulu konuşmamda inkılâbımızın prensiplerini, 
ana hatlarını altıya irca etmiştim. Bunlardan 
her birerlerini birer birer mütaaddit ayetlerle, 
hâdiselerle ispatını, teyidini yaptım. Vaziyet bu 
merkezde iken benim Mecliste bu mevzu üzerin
de konuşmam mürteci vasfiyle karşılandı. Bu 
şekilde ağır yazı yazmaları neden ileri geliyor? 
Bunun sebebini keşfetmek müşkül. Acaba, bu 
kürsüde imandan, dinden bahsetmek caiz değil 
mi? Beni susturmak, bu şekilde konuşturmamak.. 

R E Î S — Abdullah Bey; müsaade buyurur 
musunuz? Bu şekilde konuşmalarınız şahsi mü
dafaanızı yapıyorsunuz hissini veriyor. Halbuki 
müzakere mevzlıumuz 1957 bütçe lâyihasıdır. Bu
nun haricinde bir zehap verecek şekilde konuş
mamanızı bilhassa, rica ediyorum. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Ba
na isnatta bulundular. Bu hususta çok ileri git
tiler. Ben dâvamı ispat sadedinde konuşuyorum. 

Hulâsa; tebaasının, yüzde 99 u müslüman 
olan TürJ«ye Cumhuriyeti islâm âleminin ba
şında gelen, ezelî ve ebedî vasfı ile bir îslâm 
devletidir. Böyle bir devletin mebusları temsil 
ettikleri milletin dinî ve vicdani hürriyetlerini, 
.mânevi duygu ve dileklerini elbette müdafaa 
edeceklerdir. Bugün dinden bahsetmek asla lâ
ikliğe aykırı düşmez. Mukadder bir suale ceva
bımı veriyorum. Teşkilâtı Esasiyemizde yer alan 
lâikliği Partimiz Tüzüğünün 14 ncü maddesi 
şöyle izah ediyor : Demokrat Parti lâikliği, ka
nunların tedvin ve tanziminde dinî hükümlerin 
müessir olmıyacağı mânasında anlar ve din 
aleyhtarlığını katiyen reddeder. Görülüyor ki, 
ladini mânası yoktur ve dinsiz mânasına hiç de
ğildir. Binaenaleyh Devletin lâyık olması, Hükü
metin, mebuslarının, memurlarının din işleriyle 
iştigaline asla mâni teşkil eylemez. 

Matbuatın serbestisi ve hürriyeti hakkında 
kâfi derecede mâruzâtta bulundum. Şimdi ispat 
hakkına gelelim. 

Arkadaşlar, bu hak iyi adamların, namuslu 
dürüst adamların elinde bir müdafaa vasıtasıdır. 
Adaletin tecelli vasıtasıdır. Ama fena adamların, 
mütecavizlerin, müfterilerin elinde bir cürüm 
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silâhı olabilir. Hatıra gelir ki, mademki, bir hak
tır, sahibine verilmelidir. Sabihi istediği gibi 
kullansın. Hayır, cemiyetin âmme haklarını alâ
kalandıran bu gibi meseleleri aküla, mantıkla 
değil, mevzuatla halletmek lâzımgelir. Medeni 
Kanunun ikinci maddesinde, gayrı ızrar eden, 
bir hakkın suiistimalini kanun himaye etmez, de
nilmektedir. Binaenaleyh, kanunun tatbikiyle 
mükellef olan Hükümetin bu hususta itiraz 
kabul etmez bir takdir hakkı vardır. Bu tak
dir hakkı da şöyle tecelli etti : Matbuata bir 
ispat hakkı vermek lâzımdır. Ama şimdi bu
nun vakti değildir. Böyle müşkül ve nazik an
larda matbuata ispat hakkının verilmesi mah
zurlu görülmüş olmalıdır ki, partimiz ve Hü
kümetimiz bunu vermedi, vakti merhununa ta
lik etti. Ben de Hürriyetçiler gibi, Hükümet 
bu ağır kanunu yaptıktan sonra, yakın zama
na kadar, bu hakkın derhal matbuata verilme
si kanaatindeyim. Hattâ içimden, mensubol-
duğum partiyi, bunu tehir ettiğinden dolayı, 
tenkid ediyorum. Ama bu arz ettiğim madde
nin derinden derine ruh ve mânasına nüfuz 
ettikten sonra ve gazetelerin bâzı maceralı ha
reketlerine şahidolduktan sonra kanaatimde 
yanıldığımı anladım. Bağlı bulunduğum parti
nin Hükümetine hak verdim. 

Muhterem arkadaşlar, gazete sütunlarına 
intikal eden «islâm dininde ispat hakkı olma
dığı» şeklindeki beyan karşısında - ki bu, hu-
kukullaha taallûk etmesi itibariyle müdafaa
sı bana düştü. - Çünkü müdafaa edilmiyecek 
olursa bu din mensuplarının akidesine halel 
gelir, zayıflar, hattâ bozulur. En korkuncu; 
îslâm dininin muarızlarına; bu dini beğenmi-
yenlerin eline keskin bir silâh verilmiş olur. 
Kuvvetli bir silâh. Hırsıza hırsız diyen ceza 
görecek; hırsız da ferah fahur gezecek; bunu 
da îslâm dini sükût ile karşılıyaeak; böyle ilâ
hî din olur mu? diyecekler. 

Bilâkis, islâm dini ispat hakkını sarih ve 
açık bir Ayeti Kerime ile kabul ve hattâ emir 
ve tavsiye etmiştir. Meali, Hazreti Muhammed'e 
hitaben, muarızlarına söyle; eğer sözleriniz
de ve iddialarınızda sadık iseniz burhanınızı 
getirin, iskât edin, buyurulmuştur. İslâm di
ninde böyle katî ve beliğ bir Ayeti Kerime 
varken, olmadığını söylemek, bilmiyerek de ol
sa büyük bir hata ve dalalettir. Din hususun
da bilmediğimize icarışraıyalım. 
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Şimdi arkadaşlarım; hilkati Âdem'den beri 

her devirde ve her yerde zaman zaman başlar
da bulunan hükümetlerin icraatına göre aded-
leri ya azaian, yahut da çoğalan birtakım hay
dutlar vardır. Bunlarla» her zaman mücadele 
edilmiştir. 

Şimdi, araya birkaç cümle koyarak konuş
mama devam edeceğim. 

Şark ve Garp hukukçularına göre bu ka
bil servetler, sahipleri meçhulü mah hükmün
dedir. Malikleri belli olmıyan malların ha
kiki sahipleri de Medeni Kanuna göre Devlet 
Hazinesidir. 

. Saraçoğlu'nun, yaptığımızdan daha âdilâne 
olarak iki satırlık bir müsadere-i emval kanunu 
çıkartmaktan çekinmiyelim ve bir ispatı hak ka
nunu ile milyonerlerden, muhtekirlerden, bun
ların suç ortaklarından servetlerinin mühim bir 
kısmını kendilerine bırakmakla beraber diğer 
kısmını alalım, Hazineye devredelim. Böyle ya
parsak hakkaniyet yerine gelmiş, bu gibi adam
lar istikbalde kazançlarının berhava olacağını 
düşünerek sayılarını azaltmış olacaklardır. Ve 
Devletin bütçesinin açık kısmı olsun böyle ka
panacaktır. (Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, sizi fazla yormıyayım, 
sonuna geldim : Doymak bilmiyen harisler ço
ğaldı; o kadar- çoğaldı ki, gaibe üç taş atılsa 
bunlardan feiri mutlaka bir milyonere isabet 
edecektir. Bunlar bu fakir milletin fakir taba
kasının gıdalarına, katıklarına varıncaya kadar 
göz diktiler, el koydular. Bu gibilerle mücadele
ye •fertfcerm ne güçleri... {Gürültüler) 

REtS — Mevzuu taşırdınız da onun için ih-
tilât oldu, Abdullah 'Bey. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Büt
çe üzerinde konuşuyorum. Kanunlar mevzuu-
bahsoldu da onun üzerinde konuşuyorum. 

REÎS — Çak söz alan arkadaşlar vardır. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Mü

saade ederseniz iki dakikada bitireceğim. Bu 
harisler hakkından, bu gibilerle mücadeleye 
fertlerin ne güçleri, ne nakitleri ve ne de va
kitleri kâfi gelmez. Bunların hakkından ancak 
matbuat kuvveti gelir. Milletin kulağı, gözü, di
li mesabesinde olan ve vâsi teşkilâtı her bakım
dan vasıtalı ve kuvvetli olan matbuatı hareke
te geçirelim. Eğer vakti merhunu gelmişse, ki 
benim şahsi kanatime göre son ağır kanundan 
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'bugüne kadar bir imtihan ve intibah devresi i 
geçirmiş olan matbuata bu 'hakkın verilmesi za- ı 
manı gelmiştir. ('Sağdan, (bravo sesleri, alkışlar) j 
Bu. zümre ile, bu haris insanlar ile mücadeleye 
Koyulalım. Fakat bu mücadelede muvaffak ola
bilmek için matbuat manzumesini silâhlandıra
lım; yani ispat hakkiyle teçhiz ve teslih edelim. 
(Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Son sözüm; hasenatı seyyiatma galip âdil 
bir Hükümetiz. Âdil kalmak için bunu yapalım. 
(Sağdan, şiddetli alkışlar, br avo sesleri) 

HEÎS — Grup adına Osman Bölükbaşı, bu
yurun. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ••MEC
LÎS GRUPU ADİNA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
((KırşeKir) -— Mu'hterem arkadaşlar, bir talih 
eseri midir nedir, -bilmiyorum, Demokrat Parti 
sözcüsü olarak tanınmış bütün arkadaşlar, Mec
lis kürsüsünde siham-ı tarizlerini hep üzerimi- j 
ze boşalttılar. Bu itibarla sik sık huzurunuza 
gelmek müdafaa hakkının zaruri bir icabı olu
yor. 

İnsanlar hatadan salim değilldir. Yeter ki, I 
hata samimî esaslara dayansın. Benim 1951 büt- I 
eesi vesilesiyle 'bu kürsüden yapmış olduğum I 
konuşmada hakiki bütçe açığının 600 - 650 mil- I 
yon lira arasında olması icabettiğini söylememi 
ve bu vesile ile bu kadar açığa rağmen açığı az 
gösteren bir Hükümete halkın nasıl itimat ede- I 
ceğini sormamı vesile ittihaz eden ve zabıtları 
ariyan, tetkik eden Nusret Kirişçioğlu arkada
şımız diyor ki : Söylediği sözler tahakkuk etmi- I 
yen Bölükbaşı'ya bu halk nasıl itimat etsin? 

.Yalnız şunu hatırlatayım : Mesuliyet mev
kiinde bulunmıyan ibir ferde milletin itimat edip 
etmemesi büyük fcir şey değildir ama tahminle
rinde, sözlerinde isabet ve samimiyet bulunmı- I 
yan bir iktidara ve Hükümetine millet nasıl iti- I 
mat eder; onu bir türlü anlıyamıyorum. (Sol- I 
dan, gürültüler) 

'Müsaade buyurursanız lideriniz de dâhil he- I 
pinizi alâkadar eden bir mevzua temas eden za
bıtlardan parçalar okuyacağım : Ne demiş Bö-
lükbaşi? Hükümet, bütçeyi 232 milyon lira açık
la Meclisin huzuruna getirmitş. Hakikatte açık 
bunun fevkinde olmak lâzımdır, demişim. Es- I 
babı mueibeyi o zamanki konuşmamda sırala- I 
mışım. Müsaade ederseniz açığı kabartan ifade- I 
yî Menderes'in ağzı ile okuyalım. O zamanki 
tenkidime ait 19 Şubat 1951 tarihli zaptın 225 | 
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nei sayfasını açalım. Sayın Menderes'in 1950 
bütçe nutkunda şöyle deniyor : 

! «G-elir yekûnunun !bu suretle kaJbartılmasma 
! mukabil masrafların az gösterilmek istendiği bir 
I hakikattir. Meselâ PTT idaresi ile Devlet Deniz-
j yollarının sene içindeki açıkları diğer mülhak 
I bütçeli idarelerin açıklarında olduğu gibi, Dev

let bütçesinden karşılanması icabederken bunlar 
elimizde bulunan bütçeye sokulmamıştır.» 

«Bu sözlere rağmen katma bütçeli idareler 
meyanıncla bulunan Devlet Denizyolları, PTT 
idaresi ve Devlet Demiryolları bütçelerinin ye
kûnu 118 milyonu bulan bu seneki bütçe açıkları 
bütçeden karşılanmamıştır. Hakiki açığı tesbit 
için bizzat Menderes'in koyduğu düstura göre 
umumi bütçe açığına ilâve etmek bir samimiyet 
icabı idi.» 

Bunu bir kere kaydedelim: Açık 118 milyon 
lira arttı. 

«Daha evvel belirttiğimiz üzere üçüncü bir 
dünya harbi tehlikesi bütün ağırlığı ile hissedi
lecek bir hale gelmiştir, diye» Hükümet, millî 
savunma masraflarını kabartmamak endişesiyle 

, lüzumlu tahsisatı bütçeye koymamıştır. Bu ciheti 
Bütçe Encümeni adına Millî Savunma bütçesini 

I tetkik eden raportörde açıkça belirtmektedir.» 
Hatırımda yanlış kalmamışsa, hafızam ihanet 

etmiyorsa, raportör de Murat Âlidir. 
1951 bütçesi müzakere edilirken, söz buraya 

gelince kürsüde bulunan bana karşı bir millet
vekili bağırıyor: Açık çok diyorsunuz, o zaman 
açık daha çok olurdu, Osman Bölükbaşı... Ona 
zapta göre şu cevabı veriyor-: Samimiyetten bah
sedenlerin samimiyetsizliğini, söylüyorum. «Bu
günkü şartlar içinde millî savunma için en az 

I 150 - 200 milyon liralık munzam tahsisat istemek 
I zarureti vardır.» Böyle bir tahsisat artmasının 
I lüzum ve zaruretini, durumun vahametini bütçe 
I gerekçesindeki ifadesiyle Hükümet de kabul et-
I mekle benim noktayi nazarıma iştirak ettiğini, 
I gösteriyor, millî savunma bütçesini sizden olan 

arkadaşlar tetkik ediyor ve bu masraf, bu şartlar 
içinde kâfi değildir, hükmüne varıyorlar. Osman 
Bölükbaşı hakiki açığı bulmak için bunu da ilâve 
ediyor, 232 milyon Hükümetin açık olarak kabul 

I ettiği, zait 118 milyon da Menderes'in düsturuna 
I göre icabeden miktar, zait âOO milyon lira da de

mokrat arkadaşlarımızın hazırladığı rapor dola-
yısiyle eklenmesi icabeden miktar. Ne eder? He-

I sabini yaptıydık galiba şu kâğıdın Çizerinde.. 
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232 4- 118 -f 200 = 550 milyon. Şimdi geriye ı 
bir elli milyon liralık samimiyet borcumuz kalı
yor. (Gülüşmeler) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Onu da sen 
öde, kurtul. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ödiye-
ceğim, fazlasiyle ödıyeeeğim. Hükümet 1951*bütçe 
gerekçesinde fiyatların yükselmekte olduğunu 
ifade ettiği halde bundan doğacak neticeler bütçe 
giderlerine aksettirilmemiştir. Kore konjonktürü 
var, fiyatlar yükseliyor. îdare masrafları bir ku
ruşa belki o gün iki kuruştur. Bu bir kalem.. 

Başka bir kalem daha ilâve edelim. Sayın 
Menderes 1950 bütçe tenkidinde aynen şöyle di
yor: «Bilhassa, son on yıllık devrede hatalı idare- -
ler yüzünden yurdumuzda altüst olan geçini niza
mı içinde aylıklı ve ücretli vatandaşlarımızın ne 
derecelerde sıkıntılara mâruz bırakılmış olduk
larını yakından bilmekteyiz.» 

Böyle diyen o zamanın muhalefet sözcüsü Sa
yın Adnan Menderes'in başkanlık ettiği ve bütçe 
gerekçesinde fiyatların yükseldiğini söyliyen bir 
hükümetten böyle bir hareketin sâdır olması bek
lenmezdi. Nedir o sâdır olması beklenmeyen ha
reket? 

Hâdise Gelir Vergisi Kanununun 1951 den 
itibaren tatbikini âmir bulunan hükmün o sene 
memurlara ve ücretlilere tatbik edilmemesini Hü
kümetin istemesi idi? Bu kalemi de ilâve edin... 

1950 ve 1951 yılları içinde yurdumuza gelmiş 
ve gelecek olan 250 bin* göçmenin iskân ve iaşe
lerinin de nazara alınmadığı bütçeden anlaşılmak
ta idi. Bunu o zaman tenkidimizde belirtmiştik. 

İşte arkadaşlar, Osman Bölükbaşı ne samimi
yetsizlik yapmış, ne küçük politika yapmış. Sa
dece bir hesap yapmış. Hesaba- kızıyorsanız ondan 
da vazgeçelim. 

Bütçe açığı demek, iki şey ifade eder: Vari
datı şişirirsek, masrafı az gösterirsek bitti o za
man; yüz milyon açık var, dersin. Hakiki 
masrafları bütçeye koymadığın için hakiki açık 
300 milyon da olur, beş yüz milyon da olur. 
Bir memleket için hayati bir ihtiyacın karşı
lığını bütçeye koymamak ta hakiki bir büt
çe açığıdır. Bu bütçeyi kâğıt üzerinde hesabi 

• olarak denkleştirmek gayet kolaydır. Bütün 
mesele hizmetleri gereği şekilde ifa etmek- | 
tedir. Şimdi soruyorum bu, Bölükbaşı'ya mil
let' nasıl itimadetsin diyen Kirişcioğlu arka- | 

daşıma; Bölükbaşı'üm şu hareketlerinde man
tık, akıl ve izan bakımından tenkit edecek bir 
yer varsa lütfen ikinci defa kürsüye gelsin. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Ne kadar 
kendini beğeniyorsun, Osman Bölükbaşı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır,', 
hesap, Sadettin Bey, yahu ticaretle meşgulsün, 
hesabı bilmez misin? (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) Yahu bukadar rakamların konuştuğu 
bir işte bukadar gürültü yapılmaz. Sadettin 
Bey bir şey söylemedim, ben vakaları söyledim." 
Bunlar mantıksızsa, abes ise vicdanında hük
münü ver. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — 1951 se
nesinin hesabı katisi-görülmüş.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kar
deşim, ben konması icabedenin bu bütçeye kon
madığını söylüyorum. Hesabı Katiden bahset
miyorum. 

REİS — Rica ederim karşılıklı konuşmayın. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Şimdi sen 

yok iken Halk Partisi çattı sana. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 

şey söyleyeceğim iki taraf ta incinecek.. 
Şimdi gelelim diğer noktalara : 
Bütçe müazekerelerinde bulunuyoruz. Biz 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu ola
rak Hükümetin gerek rejim mevzuundaki tu
tumunu, gerek iktisadi meselelerdeki tutumu
nu, karınca kararınca vesikalara, vakıalara 
rakamlara dayanarak şurada izah ettik. Kar
şımıza çıkılıyor, nesep dâvası açhbyor. Eğer 
nesep dâvası açacak olursanız sizin liderle
ri de Halkçıların arasında görmek icabe-
der. Müsaade buyurun, burada kapatılmış bir 
partinin muhasebesi mi yapılıyor? Burası tas
hihi karar yoliyle, iadei muhakeme yoliyle bir 
dosyayı tetkik eden bir heyetin çalıştığı yer mi
dir? Bir parti kapatılmış, haklı veya haksız 
kapatılmış, bunu bir tariz mevzuu yaptnaya kal
kışmak abes bir şeydir. 

Bir noktayı daha hatırlatmak istedim. Mah
keme kararlarını Meclis kürsüsünde münakaşa 
mevzuu yapmakta fayda mülâihaza ediyorsanız...! 

KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Burada 
münakaşa yapmak yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — öyle 
ya, tariz ediyorsun cevap vereceğim. Bir suçla 
beni itham ediyorsun. 
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Zaman zaman Başvekil kendi vicdani kana

atine göre beğenmediği hâkimler hakkında, hâ
kimlere bâzı sözler söyler. «İşte hâkim dediği
niz budur, mahkeme dediğiniz budur, bak şu 
ilâma.» der. burada okur. Onun için bu hak ise, 
aynı hakkı kullanarak bizini de söyliyecek şe-

* yimiz olabilir. Benim bir muhalif milletvekili 
olarak bu kürsüde mahkeme kararlarını tenkid 
etmem, onlara tariz yapmam memlekette ada
letin istiklâlini zedeliyecek bir hareket telâkki 
edilmiyebilir. Çünkü ben hâkimi kulağından 
tutup sebepsiz yere sokağa atacak bir adanı 
kudretine sahip değilim. (»Soldan, gürültüler) 
Yani muhalifin, bir hâkimi keyfine göre soka
ğa atmak kudretinin olmadığını ifade ediyorum. 
(Soldan, gürültüler) Hâkim üzerinde baskı ya
pacak siyasi kudretim yoktur, diyorum. Ama 
hâkim üzerinde baskı yapacak siyasi kudret sa
hiplerinin-bu kürsüye gelip de işine gelmiyen 
mahkeme kararlarını ele alıp burada hâkimlere 
tarizlerde ' bulunması üzerinde durulacak çok 
mühim bir noktadır. .Rejimin mahiyeti hakkın
da çok mühim bir noktadır. (Sağdan, bravo, ses
leri, alkışlar) 

Sonra Millet Partisi kapatılmış.. İnkılâp 
esaslarına, Cumhuriyet esaslarına muhalefetten 
kapatılmış.. Ben Cumhuriyetçi Millet Partisinin 
Genel Başkanıyım. 

REİS — Osman Bey... Bu sözlerinizin mevzu 
ile alâkası var mı ? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla).— Cevap 
veriyorum, Reis Bey.. Kirişçi oğlu'mm konuşma
sını zabıttan okursanız tamamen haklıyım. Mü 
saade buyurun dâ iki kelime ile cevap vereyim; 

Ben Cumhuriyetçi Millet Partisinin Genel 
Başkanıyım. Onun mesul adamıyım. Benim 
Millet Partisi mevzuu ile tek alakam vakthle 
o partiye meusubolmamdan ibarettir. Celâl Ba 
yar'in, Adnan Menderes'in vaktiyle Halk Par
tisine mensubolmaları gibi. Sonra ben, hakkın
da hüküm verilmiş, mahkûm edilmiş bir adam 
da değilim. Bu tarafını da belirteyim. 

Bir kabahat suçundan, bir parti kapatılmış. 
Suçun mahiyeti de bu kürsüden tahrif ediliyor. 
Mahkeme kararında şunu diyor: Programın fa
lan maddesi Cemiyetler Kanununun falan mad
desine muhaliftir. Şahısların efalinden dola}Ti, 
inkılâp aleyhtarlığından dolayı" değil, kurulduğu 
zaman Hükümete takdim edilen programın Ce-
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miyetler Kanununa aykırılığının, Demokrat Par
ti iktidarının üçüncü iktidar yılında yani Millet 
Partisinin kuruluşundan beş sene sonra hâkimin 
kanaatine göre anlaşılmasından kapatılıyor. 

NÜSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Dosyalar var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hangi 
dosyalar canım, bre Kirişcioğlu?... 

Sonra müsaade buyurursanız soruyorum size: 
Bir siyasi teşekkül feshedildi diye o siyasi teşek
küle mensubolanlar medeni ve siyasi haklarından 
iskat mı edilmiş olurlar? Mahrum mu edilmiş 
olurlar? 

Halk Partisi devrini burada zaman zaman zu
lüm devri, istipdat devri olarak gösterirsiniz. 
Sizin liderlerinizin birinci plânda mesuliyet ve 
vazife aldığı bir devir hakkında bu sözleri söyler
siniz. Onları medeni ve siyasi haklardan mah
rum etmeyi düşünüyor musunuz? Binaenaleyh 
herkes kanun çerçevesinde kalmak şartiyle mede
ni ve siyasi haklarını kullanır, parti kurar, bina
enaleyh bu nevi tarizler yersizdir ve bu Meclisin 
seviyesine uygun değildir. 

Bölükbaşı kendi partisi içinde dikta kurmuş. 
C. M. P. nin siyaseti büsbütün memleket için 
tehlikeli olmuş. Ne yapmış Bölükbaşı da dikta 
kurmuş'? Diktayı kimler kurar Kirişcioğlu? Hu
kukçusun, bilirsin, tarihi ^ okumuşsundur. Dikta 
nizamını insanları doyurmak ve korkutmak 
kudretine sahibolan iktidar mevkiindekiler ku
rabilir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Ben 
muhalefette bir vatandaşım. Vazife kabul etme
mek için kongrede ısrar etmeme rağmen koca 
bir kongre «senin hizmetinden memnunuz, ka
lacaksın» demiştir. Ben kabul etmekle fedakâr
lık yaptım. Diktatörlük yapmadım. (Sağdan, 
barvo sesleri) (Soldan, gürültüler) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Diktatörü 
kendi içinizde arayın. 

NÜSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Sen bağırma bari Ahmet Bey. Bütçe Encüme
ninde mütemadiyen not alıp sual soran, bu su
retle avurdu avurduna geçen sen değilmisin ri
ca ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ahmet 
Bilgin arkadaşımız Bütçe Encümeninde müza
kereleri takip için grupumuzca seçilmiştir. Bir 
grupun tenkidi hazırlaması için o grupun encü
mendeki mümessili sual.de sorar, arkadaşlariy-
le istişare de eder, bundan tabiî ne var ki.... Ar-
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kadaşımızm gördüğü teşriî vazifeyi benim dik-
tatörlümü izah için kullanıyor Kirişçioğlu, Dik
ta rejimi kurdu diyor. (Soldan, gürültüler) 

NUSRET KlRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Os
man Alişiroğlu neden istifa etti f 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen 
Alişiroğlu'nun istifasından bahsediyorsun (Hür
riyetçileri işaretle) şuradaki ehli imam neden is
tifa etti? 

REÎS — Beyler çok rica ederim muhavere 
şekline girmesin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hiç alâ
kası yok, münasebeti yok? Millet Partisine, 
Cumhuriyetçi Millet Partisine, oradan Osman 
Bölükbaşı'ya, oradan topuna birden taarruz tak
tiği. Neler söylüyor Kirişçioğlu? Vaktiyle Mil
let Partisi zamanında Demokrat Partinin ikti
dar karşısındaki tutumundan bir muvazaa oldu
ğu kanaatine varanlar bunu söylemişler, hesabı
nı benden mi soruyorsun? (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Nusret Kirişçioğlu, müsaade buyu
run. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ceva
bını vereceğim Kirişçioğlu, ağzın baklava gibi 
tatlanacak şimdi. 

Ben Millet Partisinin Genel Başkanlığını 
yapmadım. Sadece umumi idare heyeti âzası 
idim. Millet Partisinin Genel Başkanlığını ya
pıp Demokrat Parti Liderinin İnönü ile muva
zaa halinde bulunduğuna dair teşkilâtına ta
mimler gönderen, mütaaddit makaleler yazan, 
nutuklar söyliyen insan sizin listenizde şeref 
mevkiini alarak mebus olmuştur. Hesabını bana 
değil ona sor. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Şahsı namına söz istiyen Kirişçioğ-
lu'na Nizamnamenin 95 nci maddesine göre söz 
veriyorum. 

NUSRET KlRÎŞCÎOĞLU (Zonguddak) -
Muhterem arkadaşlarım, demin ifade ettiğim 
cümleyi aynen okuyorum. Kelimesi kelimesine 
ve cümle cümle. Yani Millet Partisinin kapan
ması hâdisesini. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Zabıt 
var elimde. 

NUSRET KlRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Lütfen müzakereyi takip buyursa idiniz. 

REÎS — Rica ederim, Heyeti Unıumiyeye hi-
tabedin. 

NUSRET KÎRÎŞOÎOĞLU (Devamla) — 
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Okuyorum, (Cumhuriyetçi Millet Partisini ku
ranlar çok eskiden yani, Demokrat Partinin 
mâkul muhalefet tarzım muvazaa olarak vasıf
landırarak «Millet Partisi» şeklinde birleştir
dikleri günden beri) kimse Cumhuriyetçi Millet 
Partisini kuranlar, Osman Bölükbaşl. 

Bunun Millet Partisi hakkında verilen ka
rarla ne alâkası var? Ben Millet Partisinin ka
panma sebepleri üzerinde burada bir münaka
şa yapmadım. Bunu yapmam. Mahkeme karar
larını burada münakaşa etmek benim âdetim 
değildir. O âdeti kendilerinde arasınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, «Diktasını kurduk
tan sonra» şeklinde söylediğini söze itiraz bu
yurdular. Ben bir fiilî*- vakıayı burada tesbit 
etmek için söyledim. Cumhuriyetçi Millet Par
tisi kurulduğu zaman bence kıymetli insanlar 
bu parti safında yer almıştı. Bunların hepsi 
gölgele kaldı. Cumhuriyetçi Millet Partisi de
yince Osman Bölükbaşı, Bölükbaşı deyinc« 
Cumhuriyetçi Millet Partisi akla gelir oldu. 
Kendisinden çok daha kıymetli olduğunu kabul 
ettiğim bâzı arkadaşlarımızın hakikaten o par
ti içinde Osman Bölükbaşı'ya nazaran geri de
recede birakılmasınm üzüntüsü beni bu şekilde 
ifadeye sevk etmiştir. 

REÎS — Hikmet Bayur daha evvel sataşıl* 
(lığından bahsettiği için sözü ona veriyorum. 
Ondan sonra söz sizindir, Bölükbaşı. 

Hikmet Bayur. 
IIÎKMET BAYUR (Manisa) — Bir açıkla

maya fırsat verdiği için Bölükbaşı'nın bu sa
taşmasına memnun oldum. Arkadaşlar bu mem-

v lekette iktidarın bir defa olsun seçimle değiş
mesi mücadelesinin temeli üzerinde durduk, 
çalıştık. Çünki şimdiye kadar, asırlardan beri 
seçimle iktidarın değiştiği vâki değildjir. Bu 
mücadeleyi yaparken bir an geldi ki Demok
rat Partinin hareketlerinde bir gevşeklik gö
ründü. Bunu hiçbir kimse inkâr edemez. Yani 
înoııü ile görüşüldükten sonra bir muvazaa 
şekli göründü. Yine o partinin içinde bulunup 
ondan ayrılanlardan bu iddia bize intikal etti. 
Rahmetli Mareşal ve Kenan Öner*le yeni bir 
parti kurmaya karar verdik. Esas düşünce ne 
idi'; eğer Demokrat Part i yumuşayacaksa, mü
cadelesini tam yapmıyacaksa onun yerini ala
caktık esas böyle bir parti kurulsundu, esas ga
ye bu idi. Kenan öner ' in, Mareşal'm hepimizin 
samimî amacı budur. 
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.HASAN. KANGAL. (Tokad) — Kenan öner 

büyük adamdı, karıştırma. (Soldan, ona bir şey 
demedi ki,. seşliH, gürültüler.) 

HİKMET BAYUIİ fDevamla) — Demokrat 
Parti madem ki, mücadeleyi yumuşatmıştır, ha
zır bulunalım diye biz bu işe giriştik. Ama on
dan sonra bir zaman geldi ki,-Demokrat 'Parti 
iktidara geçti, yani mücadelesi müsmir oldu. 
1952 den itibaren de ekonomik hamlelere başla
dı. Bundan sonra ona böyle muhalefet etmek 
doğru değildi. Bu, bir, 

İkincisi: BU Millet Partisinde neden dura
madık? Bunu da izah etmek lâzımdır. Partililer 
müstemirren geri gitmek fikrine düştüler. Ata
türk inkılâplarını baltalamak ve geriye gitmek, 
eskileri yükseltmek ve yeniyi küçük düşürmek... 
Bunu önlemek için şehir, şehir dolaştım. Ama 
bu çalışmalarım para etmedi. Programda bulu
nan bir şey feria tefsir edildi. Türk gelenekleri
ne bağlılığı istiyerek geriye avdet etmek istedi
ler. Biz de dedik ki, bu istikamette çalışmayın 
biz bu esası kabul ederken bugünkü yaşıyan ge
leneklere, Cumhuriyetin kurduğu esaslara bağlı 
olalım. Osmanlı İmparatorluğunun 300 yıl süren 
çöküntü devrinin adetlerine ve geleneklerine 
bağlı olamayız... Bunun üzerine kavga çıktı. Biz 
de ayrıldık. Şimdi burada birdüziye demokrasi
den bahsediyorlar. Acaba kendileri demokrasi 
ile ilgili midirler ? 

1953 te yapılan son kongrede 6.-7 defa baş
kanlık oya konuldu. Vasfi Raşit Seviğ her de
fasında kazandı. O zaman seçim nisabı dolmadı, 
yeniden seçim yapacağız, diye diye tam yedi 
defa seçim yapıldı ve yedinci defasında Hazım 
Bozca seçilmiş ilân edildi. Bu namuslu seçim 
diyenlerin verdikleri utanılacak bir örnektir. 

Dahası var: Pamukoğlu söz istedi. Artık 
kimseye söz verilmiyecektir, dediler. Güzel. Fa
kat Başkan H. Bozca dedi k i : Bölükbaşı güzel 
sesleriyle bize partinin durumunu anlatsın ve ev
velki karara rağmen kendisine söz verildi. Bu 
mu demokrasi? Hakikati bilesiniz diye anlatıyo
rum. Geriliklerle mücadele ederek oradan çık
tım. Ondan sonra Demokrat Partiye ben §ahsen 
müracaat etmedim. Fakat ekonomik hareketleri
ni beğenmeye başladım. Bana Demokrat Parti 
müracaat etti. Ben bağımsız olarak listeye gir
dim ve daima haklı tenkid yapacağımı da bil
dirdim. O zaman Başbakanın bana söylediğini 
ifade edeyim: «Ben de namuslu muhalefete has-
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retim; çok memnun olurum bunu yaparsanız.» 
Dedi. (Sağdan, devamlı gürültüler) Ben de bu
nu yapacağım daima. Mesele budur, bunun için 
konuştum. 

REİS — Buyurun, Osman Bey. 
*OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben şuna, buna sataşmak için 
bir şey söylemedim. Sadece bir ahlâki prensibi 
tebarüz ettirmek istedim. (Sağdan, bravo sesle
ri, alkışlar.) (Soldan, gürültüler.) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yahu 

milletvekilisiniz. Hepinizde manen bir hâkimlik 
vasfı vardır. Dinleyin, sonra ne söyliyecekseniz 
söyleyin. Biraz evvel kürsüdeki,beyin hikâyele
rini, masallarını ne güzel dinliyordunuz. Bir de 
karşıdaki adamın ne söyliyeeeğini dinleyiniz. 
(Soldan, gürültüler,) 

REİS — Müsaade buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Hodri 

meydan. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hodri 

meydan, fikir için söylenmişti. A Sadettin, se
ninle hodri meydan yapmak ne haddimize? 

REÎS — Osman Bey, rica ediyorum, karşı
lıklı konuşmayın, söylenenleri sem'i itibara al
mayın, sözünüze devam edin. Ben onlara ihtar 
ediyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yani 
size yardım için yapıştırıyorum. (Gülüşmeler) 

REİS — Ben de sana yardım ediyorum. (Gü-
lüşümeler) -

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, buraya çıkan zâtın ne kadar 
müşkül mevkide olduğunu hepiniz gördünüz. 
Yıllar boyunca teşkilâtına tamimler yazmıştır, 
yıllar boyunca makaleler yazmıştır. D. P. ikti
darla muvazaa halindedir, demiştir. Bu zat üç 
yaşında bir çocuk mu idi ki, Demokrat Parti
den ayrılan Ali ile Veli'nin kulağına muvazaa 
vardır, demesi üzerine inanıp da kaleme sarıl
mış olsun, (öyle demedi, sesleri.) 

Müsaade buyurun, muvazaa sözü onlardan 
bize intikal etti, diyor. Yani onların şahadeti 
ile ben bu yola girdim diyor. Bunun ifade etti
ği zaafı hatırlatıyorum. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Siz de bunun 
içinde idiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İçinde 
idik, içinde idik Hikmet Bey. Allah kimseyi si-
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zin mevkiinize düşürmesin. (Sağdan bravo ses
leri) ( Soldan gürültüler) 

Muvazaa sözünü •bu kürsüye getirip de bizi 
müşkül mevkie sokacağını zanneden arkadaşa 
şunu ifade etmek isterim : Eğer bu mevzu haki
katen hâlâ haysiyetlerinizde bir ceriha gibi kanı
yorsa evvelâ içinizde bulunan zatla hesabınızı 
görün, yaranızı o sarsın, dedim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — O bizim içimizde değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Liste
nizde ihtiram mevkii verdiniz. Yakınlık olmasa 
listeye girer mi insan? Rica ederim, Adnan Bey, 
liberal bir adam komünist partisinin listesine gi
rer mi? (Soldan gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Halk Partisiyle iştirak yapar mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem Başvekili işitemedim. Beni bu kıymetli 
sözlerinden mahrum etmesinler. 

REİS — Ben sana söylîyeyim ^Halk Partisi 
ile teşriki mesai eder mi, dedi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Osman 
Bölükbaşı, kimse ile teşriki mesai etmemiştir. 
Onu Adnan Menderes çok iyi bilir ama, sırası 
geldi bir şey söyledi. (Gülüşmeler) 

SABRİ DİLEK (Trabzon) — Etmiyeceğinizi 
de söyliyebilir misiniz? 

OSMAN ÖÖLÜKBAŞI (Devamla") — Biz bu
raya istikbal hakkında noter senedi imzalamaya 
gelmedik. (Gülüşmeler) 

Müsaade buyurursanız yıllarca, millî şefim di
ye öpüp elini eskittiğiniz İsmet İnönü'ye siz bu 
lâfları söylersiniz de bir de başkaları için istik
bali garanti altına almak istersiniz. Şartlar de
ğişir, belki bizde değişiriz. (Sağdan alkışlar, 
bravo sesleri) \ 

Sonra, muhterem Hikmet Bayur, burada bir
takım sözler söyledi, Millet Partisi kongresinde 
seçim şöyle oldu, böyle oldu dedi. Burada bir 
partinin kongresinin münakaşası mı vardı? Eğer 
parti kongreleri konuşuluyorsa, mademki, Riya
set müsaade etti... 

, REİS — öyle bir müsaade yok. Hâdiseyi 
izah sadedinde bir iki kelime söyledi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade elerseniz ben de o kadar izah edeceğim. 

Rica ederim, kürsüden yaka paça delegelerin 
hangi kongrelerde indirildiğini, hangi kongrele-
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rin tertiplerle idare edildiğinij kongreden bir gün 
evvel kimlerin iskat edildiğini* hatırlarsırfız. 

• (Sağdan bravo sesleri) (Soldan gürültüler) y 
Hikmet Bayur belki elli bin kere söylemiştir^ 

; Demokrat Parti sahte haysiyet divanı kuran par-
t, tidir, diye. Eğer haysiyetle o kadar alâkalı ol-
: sa idi, kendi bünyesinde demokrasiyi tatbik et-

miyen ve sahte haysiyet divanı kurmakla itham 
: ettiği bir partinin listesine girmek gibi Allahm 
•• kimseye nasibetmesini istemediğim bir küçüklü-
:' ğü irtikâbetmezdi. (Sağdan bravo sesleri, alkış--
i 1ar) 

Halk Partisi ile iş birliği!.. İnönü burada, Be-
' nim ona yüz yüze söylediğim sözleri belki kimse 

"' gıyabında söylememiştir. Kendisini nasıl tenkid 
; ettiğimi, kendi rızamı, hakkında neler söylediği

mi İnönü bilir. Bir gün demiştir ki, herkesi ik
il na 'ettim, bu Bölükbaşı'yi ikna edemedim. O de
li recede kanaatimin adamıyım. Ben filânın kahve-
'• sini içmekle, filânın yemeğini yemekle kanaati 
' tebahhur edecek adamlardan değilim, (Bravo 
* sesleri, sağdan alkışlar) 
l Sonra bir noktaya- gelelim. 
] BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (tstan-
; bul) — Yani menfisin. . 
*- OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 
•ı kanaatim tebahhur etmez; kanaatim sabittir jli-
: yorum, menderes. Yani senin gibi (Sol elim' çe-
. Virerek) Böyle dönmez diyorum. (Sağdan bra-
f vo sesleri, sürekli alkışlar) 
' BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-/ 
• bul) — Benim kanaatimin nasıl döndüğü iradei 

milliyece sabittir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Men

deres sıkıştı mı irtica ile itham ettirip kapattır
maya muvaffak olduğu partinin din esasına da
yandığını söyier. Fakat her nedense akıl ile, 

; mantık ile i^pat edemediği şeyler oldu mu .«ez-
manııı tebeddülü ile ahkâmın tegayyürü inkâr 

: olunamaz.» diyen Mecellenin kaidesine sığınır. 
Ama ne değişmiş, ne olmuş.. Onu izah etmez. 

REİS — Osman Bey, Kirişçioğlu'na cevap 
vermek üzere söz aldınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, Reis Bey, Başvekil de söz atmasın. 

Demokrasi varsa Başvekille farkımız yok. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Olmasa böyle konuşabilir miydin? 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa

ade buyur, müsaade buyur, Adnan Menderes. 
Adnan Menderes müsaade buyur. Adnan Men
deres! 1946 da Cebeci meydanında hapisaneden 
çıktığım zaman söylediğim sözü içinizde hatır-' 
hyanlar var. Aynen'şu sözü söyledim : «Arka
daşlar! Dün sabah Sorgun Hapisanesinden çık
tım, şimdi size hitabediyorum, iftiranın değil 
hapisanesine, mezarına girsek gam yemiyeceğiz. 
Çünkü dâvamızın Kâbesi olan büyük Türk mil
letinin kalbine girdik.» Bu sözü söyliyen senin 
himayende söylemiyordu. Kendi imânına daya
narak, ve.her şeyi göze alarak söylüyordu. «Al
kışa kulağını açıp, milletin feryadına kulağını 
kapıyan sağır zihniyet sana hitabediyorum.» di
ye bağırdığım günlerde beni himaye edecek hiç
bir kuvvetin yoktu, Menderes. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sen mi beni himaye ettin"? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yok, 
ettim demiyorum. Müsavata razı mısın? (Gülüş
meler.) (Soldan, gürültüler.) Yani demokrasi 
olmasa söyliyemezsin, dedi de demokrasi yok 
dediğin günlerde neler söylediğimizi hatırlattık. 
(Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Çok rica ederim arkadaşlar, şu Meclisin kür
süsü filân partinin lideri o yere lâyık değildir, 
daha lâyıkı vardır, diye bir münakaşanın ele 
alınacağı bir yer midir? 

Efendim, Bölükbaşı'dan daha kudretliler var , 
imiş de onlar lider olmamış? Hani siz sıkıştınız 
mı iradei millîye diyorsunuz? Bizim partinin de 
iradei millîyesi .böyle tecelli etmiştir. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar, gülüşmeler) (Soldan, ne 
mânâsız sözler sesleri) 

Efendim, Cemil Bengü Bey hâlâ hızını ala
mamış, sataşma ile meşgul. 

REİS — Sataşan yok. Devanı edin, lütfen. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sene

lerden beri Adnan Menderes sizin genel başka
nınızdır. Onun genel başkan olması sizin içiniz
de adam olmadığına mı delâlet eder? (Sağdan, 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Şu mülâhaza, bu 
mülâhaza; filân zatın falan .vazifede bulunma
sını daha tabiî, daha mâkûl gösterebilir, madem
ki millî irade, millî irade diyorsunuz, partilerin 
millî iradesine karışmayın. Eğer karışmak ni
yetinde iseniz, Anayasaya muhalif çok kanun çı
kardınız, bir kanun daha çıkarın, muhalefet li-
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derlerini siz tâyin edin. (Sağdan, bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

REİS — Osman Turan. (Yok sesleri) 
Mehmet Hazer. (Yok sesleri) 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. , 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar; ben, asıl mevzua 
gelmeden bir iki noktayı tavzih etmek istiyo
rum. 

Arkadaşımız Abdullah Âytemiz, Emekli Ka
nununun 39 ncu maddesinin Temyiz hâkimleri
ne teşmili, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 47 nci 
maddesine muhaliftir, dediler. 

Arkadaşlar, evvelâ 47 nci maddeyi okuya
yım, madde 47. vekillerin vazife ve mesuliyet
leri mahsus kanunla tâyin edilir. «Arkadaşlar 
görüyorsunuz ki ; 39 ncu maddenin 47 nci mad
de ile bir alâkası yoktur . Ben alâkalı nıadde^ 
ye geçeceğim». Madde 56: «Hâkimlerin evsafı, 
hukuku, vazaifi, maaş ve muhassasatları ve su
reti nasp Vi\ azilleri kanunu mahsus ile tâyin 
olunur.» 

REİS — Çok gürültü oluyor, beyler... 
A. FAHRİ AĞAOĞLU (Devamla) — Bu 

maddenin sarahati karşısında 39 ncu madde ve 
hattâ doğrudan doğruya hâkimlerin azli için bir 
kanun dahi yapılsa Teşkilâtı Esasiyo Kanunu
na muhalif düşmez. 

Diğer bir cümle arkadaşlar : «39 ncu mad
denin mevcudiyeti Temyiz Mahkemesine tesir 
edilebilecek gibi bir vehme yol açar» dediler. 
Mütaakıben Osman Bölükbaşıda «Ben hâkimlere 
tesir edecek siyasi bir kuvveti haiz değilim» 
ve bundan Demokrat Parti iktidarı hâkimlere 
tesir edecek kudrete maliktir, gibi bir mâna çı
karmak istedi. 

Arkadaşlar, ben de uzun müddet hâkimlik 
yaptım. O tarihte Hükümet hâkimleri azledebi
lir veya bir yerden bir yere nakledebilirdi. Ama 
hâkimler yine müstakildi. 

Yine o zamanlar Hükümet İskân Kanunu 
hükümlerine göre her hangi bir vatandaşı ço-
luğuyla çocuğuyla bir yerden bir yere sürebilirdi. 
Kanunen hâkimler de bu akıbete mâruz kalabi
lirlerdi. Yani ;Hükümet isterse hâkimi azleder 
ve sonra da sürebilirdi. Fakat bunların hiçbiri
si de hâkimlerin istiklâline tesir etmemiştir. 

Daha eski zamana gideceğim. Sultan Hâmit 
kanunu esasiyle aldığı salâhiyetle her hangi bir 
vatandaşı, her hangi bir yere sürebilirdi, Fiza-
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n'a sürebilirdi; Taife sürebilirdi; Sudan'a sü
rebilirdi. Hâkimler de bundan müstesna değil
di. Ama buna rağmen hâkimler müstakildi. Ve 
müstakil olduklarına dair de birtakım vakıalar 
geçmişjtir. Burada uzatmamak için bahsetmiye-
ceğim. 
. Muhterem arkadaşlar; ne yapıyoruz? 39 ncu 

maddeyi müdafaa edecek değilim. Bununla ne 
oluyor? Hâkim, memur emekliye sevk ediliyor. 
Meselâ hâkimi ele alalım; maaşını alacak, da
ha mühimi hâkim avukat olabilir, arkadaşlar. 
Hâkim, hâkimliğe muhtaç oldukça müstakil de
ğildir. Dâva buradadır, arkadaşlar. 

Siyasi kuvvetin hangi dâvada ve ne şekilde 
müdahale ettiğine misal göstersinler. Büyük 
Millet Meclisi bunun hesabını sormaktan aciz 
değildir. Ceza Kanunumuzda bunun müeyyide
si vardır. Hâkime tesir eden suç işlemiş olur. Ve 
cezasını görür. 

Muhterem arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 4 ncü maddesine göre, «Milletin ye
gâne ve hakiki mümessili Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. Büyük Millet Meclisi, kanunla 
mahkemeler teşkil eder; mahkemeler ilga eder; 
yeniden kurabilir. Bütün bu kanunları da Hü
kümet tatbik eder.» 

Nitekim Halk Partisi zamanında mahkeme
ler ilga edildi; yeniden kuruldu. Temyiz Mah
kemesi iki defa ilga edildi; kuruldu. Kimse şu 
dâva dolayısiyle şu şekilde mahkemeye tesir 
edildi diyemez ve böyle bir şey olmamıştır; ar
kadaşlar. 

Şimdi asıl mevzuuma geçiyorum : 
Muhterem arkadaşlar; 
Partimizin iktidara geldiği günden bugü

ne kadar Devlet varidatı üç misline çıkmıştır. 
Bunun sebebi hakikaten iktisadi >ir kalkınma 
mıdır, yoksa muhaliflerimizin devamlı ve ıs
rarlı tenkidleri doğru ve haklı mıdır? 

Yapacağımız kısa ve basit bâzı mukayese
lerle cevap kendiliğinden çıkacaktır. 1938 se
nesinde tedavüldeki paramızın miktarı 229 
küsur milyon lira iken 1949 senesinde bir mil
yar liraya yaklaşmıştır. Beş misle yaklaşan bu 
artış nispetini eşya fiyatlarında da aynen gör
mek mümkündür. Filhakika, gıda maddeleri 
dâhil bütün maddelerin ortalama fiyatı 1938 
senesinde 21 iken 1946 da 92, 1949 da 108 ol
muştur. 

Bu devredeki maaş ve ücretlerde ise vazi-
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yet cidden fecidir. Meselâ en yüksek maaş tu
tarı 1938 de 433 lira iken 1946 da 531 liradır, 
Asgari maaş derecesi ise 43 liradan ancak 
71 liraya çıkanlabilmiştir. Eşya fiyatlanndaki» 
beş misle yakın olan artış nispetine mukabil 
maaşlarda ve ücretlerdeki artış nispeti sadec* 
yüzde otuz civarında.kalmıştır. 

Partimizin kurulmasından sonradır ki, me
murlara düşünmek lüzumunu, hissetmişler ve 
1947 senesinde bir ayarlama yapmışlardır. Bu
na göre en yüksek maaş tutarı 631 liraya ve en 
az maaş tutarı da 108 liraya çıkarılmıştır. 14 
Mayıs inkılâbına kadar devam eden durum bu
dur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Görülüyor ki, burada da fiyat artışlarının 

beş mislinden fazla olmasına mukabil maaşlar
daki zam miktan bir misli dahi değildir. Üc
retlerde, emekli ve yetim aylıklarında işe vazi
yet daha fenadır, daha fecidir. O günlerin 
fecaatini ve çektikleri ıstıraplan maaş ve üc
ret sahiplerinin unutacaklarını zannetmiyorum. 

Bir de zamanımıza bakalım : 
Halen tedavüldeki para miktarı iki buçuk 

milyar lira etrafmdadır. 1949 senesine nazaran 
iki mislinden az fazlasına yükselmiştir. Devlet 
varidatı üç misline, eşya fiyatlan ise vasati bir 
buçuk misline yükselmiştir. 

Çeşitli intibak, kadro, ödenek, tazminat, iaşe 
bedeli, zamlar ve ikramiyelere ait kabul ettiği
miz kanunlarla Ve Gelir Vergisi Kanununun tat
biki ile maaş ve ücretlerin, emekli ve yetim aylık
larının eşya fiyatlarındaki artış nispetinden bir 
misli kadar fazla bir zam görmesi temin edil
miştir. Bunun kâfi olduğunu iddia etmiyonız. 
Ancak, düne nazaran, bu, ne büyük bir muvaf
fakiyettir? İnsaf ile üzerinde durmak ve düşün
mek lâzımgelir. Memleketimizde Birinci Cihan 
Harbinden beri eşya fiyatları karşısında bozul
muş olan maaş ve ücret muvazenesini iktisadi si
yasetindeki muvaffakiyeti ile ancak, partimizin 
düzeltebileceğini cesaretle iddia edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Umumiyetle 1938 den 1950 senesine kadar 

zirai istihsalimizde hiçbir ilerleme yoktur, geri
leme vardır. Birçok seneler açlık tehlikesi geçi
rilmiş ve hattâ bâzı seneler Şark vilâyetlerimiz
de ve dağlık bölgelerde yüzlerce vatandaş açlık
tan ölmüştür. Bunun sebebi basittir, açıktır. O 
zamanki iktidar müstahsili himayjL edeceğine 

495 



î : 43 22.2 
müstahsili ezen bir siyaset takibetmiştir. Sebep I 
budur. O seneler iğinde ceza evlerinin çiftçilerle 
nasıl dolup taştığını, türlü sebep ve bahanelerle 
çiftçilerin nasıl ezildiğini unutmak mümkün mü
dür? . 

19(J1 senesinden itibaren ise her sahada istih
salimiz süratle artmaya başlamıştır. Bu artış 
yüzde yüze yakın ve daha fazladır. Bir senelik 
istihsal fazlasının değeri sabit fiyat esasına ve 
194S fiyatlarına göre beş milyar liradan fazladır. 
Bunun yanında dış tediye açığımız ne olabilir? 

Muhterem arkadaşlar : 
Kısa bir zamanda elde edilen bu muvaffakiyetin 

sebebini, partimizin takibettiği isabetli siyaset
ten başka yerde aramak hatadır. Çiftçiyi hima
ye eden fiyat ve kredi politikaları memleketin 
kavuştuğu huzur, emniyet ve itimat gibi sebep
lerdir ki, istihsalimiz ve hattâ nüfusumuz sür
atle artmış bulunmaktadır. İstihsalin artmasın
da en mühim âmil fiyat politikasıdır. Bundan 
yedi sene evvel Hükümet, muhaliflerimizin ve 
sözde iktisatçıların arzularına uymak gafletini 
göstermiş ve meselâ buğday fiyatını yirmi ku
ruş civarında tâyin etmiş olsaydı, ne istihsal ar
tar, ne tedavül ve ne de istihlâk artardı, ve bu 
memlekette hiçbir şey de yapılamazdı. Zahirî bir 
ucuzluğa mukabil yakın mazimizde gördüğümüz 
darlık, iflâs, harabiyet ye perişanlık halleri de
vam ederdi. 

Muhterem-Menderes'in ve arkadaşlarının yal- I 
nız bu hizmetlerinin mânası, ehemmiyeti ve fay- ! 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Tekirdağ mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) * 
REÎS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nunun heyeti umumiyesi üzerinde müzakereye 
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dalan her geçen gün daha iyi takdir edilecek de
recede büyüktür. 

Muhterem arkadaşlar : 
Memleketimizin şartlarına asla uymıyan bil

gilerle/nazari tahakkuk ve tatbiki kabil olmıyan 
birtakım plân ve program teraneleriyle, parti
mizin azimli icraatını baltalarcasma mütemadi
yen tenkid eden muhaliflerimiz, istihsalimizdeki 
bariz ilerlemeyi, memleketin düne nazaran bu
gün içinde bulunduğu refah seviyesini, iştira ve 
istihlâk gücünü ve memleketin çehresini değiş
tiren muazzam inşaatı ^caba görmüyorlar mı? 

Millî iktisat meselelerinde münasebetler, ne
ticeler ve kanunlar hâdiselere göre değişir ve yi
ne de katî olmaz. Muhtelif memleketlerin iktisadi 
hâdiseleri ve şartları "elbette birbirine benzemez. 
Iktisaden kuruluş halinde olan bir memleketin 
hâdiseleri ve şartları ise tamamen hususiyet arz 
eder. O halde nasıl olur da istikrara kavuşmuş 
olan Garp memleketlerinin iktisadi hâdiselerinin 
ve bunlara müessir olan içtimai ve tabiî âmillerin 
ve şartların senelerce müşahede ve tetkikinden 
sonra bulunan münasebet ve neticelere göre 
memleketimizin iktisadi hayatına istikamet ve
rilmesini istiyebilirler? 

REÎS — Efendim, evvelce vermiş olduğunuz 
tarara göre öğleden sonraki mesai müddeti dol-
nuştur. Akşam saat 21,00 de toplanmak üzere 
Celseyi kapatıyorum. Söz yine Abdtirrahman 
Fahri Ağaoğlu'nundur. 

! Kapanma saati: 19,02 

devam ediyoruz. Söz Konya Mebusu Fahri Ağa-
oğlu'nundur. 

A. FAHRÎ AĞAOÖLU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, akşamki konuşmamda bir senelik 
istihsal fazlasına taallûk eden sözlerimin yan
lış anlaşıldığını anladım. Önün için o kısmı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21 

REÎS —• Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Hakkı Kurmel (Kayseri) 
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tekrar e4eceğim. Ve bültende ona taallûk eden 
rakamları da okuyacağım :. 1951 den itibaren 
her sahada istihsalimiz süratle artmaya baş
lamıştır. Bu artış yüzde yüze yakın ve daha 
fazla bir artıştır. Bir senelik istihsal fazlası
nın. değeri sabit fiyat esasına ve 1948 fiyatla
rına göre beş milyar liradan fazladır demiş
tim. Şimdi de bütün rakamları okuyacağını. 
1949 senesi yurt içi gelirleri 8 milyar 993 mil-
yon liradır. 1950 de 10 milyar 420 milyon li
radır. 1951 de 12 milyar 12 milyon liradır. 
1952 de 13 milyar 49 milyon liradır. 1953 te 
14 milyar 495 milyon liradır; 1954 te 13 milyar 
171 milyon liradır. 1955 te 14 milyar 378 mil
yon liradır. Btunun be§ senelik tutan, 1950 se
nesi ni saymıyorum, 1951,1952,1953,1954,1955 
olmak üzere beş senelik tutarı 22 milyar li
radır. Bu 22 milyar lira câri fiyatlara göre 
değil, 1948 in sabit fiyatlarına göredir. Buna 

.1956 için tahminen 5 milyar ilâve edersek 27 
milyar lira eder. işte diyorum ki, bu-miktar 
karşısında dış tediye açığımızın kıymeti bir 
hiçtir. 

Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum : 
Muhterem arkadaşlar : Bir memleketin is

tihsali kısa bir zamanda yüzde yüz kadar art
mış olursa ve Bununla mütenasip ve mütena
zır olarak memleket baştan başa. bir kalkın
ma ve inşa hanesi içinde bulunursa bu fe
na mıdır? Muhaliflerimizden sormak istiyo
rum. 

Evvelce müstâhsil kendi yiyecek ve tohum
luk gibi zaruri ihtiyacından artan cüzi bir 
miktarı pazarlara götürürken istihsalin bir 
misli artmış olması sebebiyle pazararlara. gö
türülen miktar 4 - 5 misli artmıştır. Böyle bir 
inkişaf karşısında tedavül ihtiyacım karşılamak 
için para miktarının artırılmasında millî eko
nomi bakımından büyük faydalar bulunduğu
nu bilmiyen yoktur. 

Muhaliflerimizden tekrar sormak istiyorum : 
İstihsaldeki tezayüdüıi tabiî ve hayırlı bir 

neticesi olarak, tedavüldeki, iştira ve istihlâk 
gücündeki büyük artış bir memleket için nasıl 
fena olabilir? İstihsalin artmasında, ̂  iktidar 
partisinin isabeti aşikâr olan siyasetinde ken
disine yardım etmek icabetmez mi? 

Bir parti veya 3 parti halinde olsun, var
lıkları mahdut bir zümreye dayanmaktan ileri 
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gidemiyen muhaliflerimiz, partimizin muvaffa
kiyetli ye en ziyade öğülmeye lâyik olan mad
di ve mânevi icraatını baltalarcasma inkâr ve 
tenkidettikçe, malûm ve muayyen mevzularda 
halkın arzusunun . daima zıttma fikir birliği 
yaptıkça, millet nazarında düşmekte oldukla
rının bilmem farkında oluyorlar mı? 

Bugün bâzı maddelerde istihsal veya it
hal düne nazaran çok fazla olduğu halde bir dar
lık hissedilmektedir. Bu da ihtiyacın ve tat
min imkânlarının çok artmış olmasındadır. Sa
dece bu hal nasıl bir ilerleme ve yükselme 
içinde olduğumuzun açık bir delilidir. Bundan 

* hep beraber memnun olmalıyız. 
Buğdayın 115 kuruşa, şekerin 5 liraya, bir 

teneke gazın 60 liraya ve bir top kaput bezinin 
80 liraya satıldığı ve memleketin açlıktan ve 
yokluktan 'kıvrandığı günlerle bugün nasıl bir 
olabilir? Bu fiyatların bugünkü seviye ile mik
tarını düşünelim. Dehşet içinde kalmamak müm
kün değildir. Bir de şimdiki hakiki fiyatlara 
bakalım. Sevinmemek mümkün değildir. 

Kendisine o günleri yaşatan, idaresizlik yü
zünden bir tarafta'buğdaylar çürütülürken, di
ğer tarafta açlıktan ölüm vakalarında sadece 
seyirci olduğu görülen, birçok masum vatan
daşları 'kurşuna dizdiren hapseden ve süren ay
rıca vicdanlara da tasallut eden ve bugün de 
fikirlerinde ve tasavvurlarında bdr değişiklik 
olmadığını «ara sıra sözleriyle ve yazılariyle gös
teren bîr partiye ve o parti ile fikir birliği ya
pan diğer partilere, bu milletin geçen faciaları 
unutarak hiçbir zaman itimat etmesine imkân 
var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar; bir memlekette istih
sal ve tedavül ihtiyacı düşünülmeden tedavül
deki para miktarı tesbit edilirse, o memlekette 
istihsal azalır. Zahirî bir ucuzluk ve bolluk için
de o memleket hakiki bir yokluğa ve iflâsa doğ
ru gider. Memleketimizde birçok seneler bunun 
acı misallerini gördük, 'iktisadi siyaseti böyle 
olan her yerde olduğu gîbi bizde de 1939 sene
sinden sonra Hükümet artan masraflarını kar-
şılıyabilmek için, mifiî igelirin kısırlaşmış olma
sından dolayı, tedavüldeki para miktarını 5 
misline yakın artırmış, fakat ne çare ki para
mızın kıymeti de bu nispette düşmüştür. 

Demek ki bu artmada fayda değil zarar var
dır. İktisadi kalkınma içinde olan memleketler
de ise istihsal artar, ihtiyaçlar artar, iştira ve 
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istihlâk gücü artar, hayat seviyesi süratle yük
selir, bu sebeple de eşyanın ve emeğin kıymeti 
de yükselir. 6 seneden beri paramızın eşyaya 
nazaran kıymetindeki farkın seyri bu bakım
dan tamıamen normaldir. Burada normal olmı-
yan ve üzerinde durulmak icabeden yalnız bir 
mesele vardır ki o da paramızın ecnebi paralara 
nazaran değeridir. Bunda büyük 'kalkınma ham
lemizin ve artan ihtiyaçlarımızın gerektirdiği 
büyük ölçüdeki ithalât zaruretinin bir âmil ol
duğu söylenmektedir. Kısmen bu doğrudur. Fa
kat asıl mühim âmil ithalâtta, ihracatta, seya
hatte, dış nakliyatta, büyük ölçüde suiistimal
lere müsaidolan kambiyo müracaat sistemidir. 
Bizde bu sistemin kabul edildiği 1930 senesin
den beri bir muvaffakiyet elde edilememiştir. 
26 senelik bir tatbikat ile ve dış tediye muva
zenesinin lehimizde olduğu senelerde dahi iyi 
netice vermemiş olan ve Türlü suiistimallere yol 
açtığı söylenen bir sisteme artık nihayet ver
mek zfanıanı gelmiştir. Para ve kıymetli evrak 
her tedbire rağmen kaçar, kıymetini itimattan 
aldığı için de, her türlü tedbir itimadı zedeler. 
Bilhassa kıymeti düşürme ihtimali dâhilinde ve 
hariçte itimadı büsbütün ref'eder. Nitekim 
aradan on sene geçmiş olmasına rağmen yedi 
Eylül kararlarının zararlarını hâlâ çekmekte
yiz. Kambiyo murakabe, sistemi aynen devam 
ettikçe bu zararların da devam edeceğini zan
nediyorum. Kambiyo nıürekabe sisteminde ve 
buna bağlı oîan dış ticaret rejiminde tam bir 
inkılâp yapmak lâzım ve zaruri olduğu kanaa
tindeyim. Hükümetin nazarı dikkatini celbet-
mek isterim. Bu münasebetle mühim bir mese
leye de kısaca temas edeceğim. 

Hukuki mevzuatımız, sayıları binleri geçen 
çok karışık bir manzume halindedir. Bu halde 
vatandaşların veya âmme hizmeti görenlerin 
vazife ve salâhiyetlerini hakkiyle bilmelerine 
imkân yoktur. Bu yüzden lüzumsuz birçok ih
tilâflar çıkmakta ve kaza mercilerinin işleri de 
artmaktadır. Hem işler uzamakta hem de ada
let rencide olmaktadır. Böyle bir sistemde de
mokratik bir idarenin iyi bir şekilde kurula
bileceği de şüphelidir. Bilâkis demokrasinin düş
manlarından olan bürokrasi kuvvetlenmektedir. 

Vaktiyle bir başvekilimizin söylediği gibi, 
Devlet teşkilâtı a dan z ye kadar bozuk olma
makla beraber çok defa Devlet dairelerindeki 
muamelelerden halkın ve haklarındaki muame-
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lelerden de memurların memnun olmadıkları 
bir hakikattir. Dâva ve şikâyet mercileri, sa-
yılamıyacak kadar çok dâva ve şikâyetlerle kar
şılaşmaktadırlar. Bu işlerde tahminen 150 sene
den beri devam eden ıslahat ve inkılâplara rağ
men muvaffak olamadık. Bunun birinei ve mü
him sebebi; bir milleti, millet yapan unsurlar
dan bâzılarını terk veya ihmal ederek çok fena 
bir taklit yolunu tutmuş olmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Partimize aidolmıyan bu hatalar muvacehe

sinde programımız bütün işlerimizde bizi mu
vaffakiyete götürecek bir mükemmeliyeti haiz
dir. 14 Mayıs seçimlerinden evvel partimiz adı
na bürokrasi ile mücadele edileceği de vait ve 
ilân edilmiştir. Hukuki mevzuatı tek metin ha
line getirmeye çalışmak beyhudedir. Hem mak
sadı temin etmez, hem de yeni bir kuruluştan 
daha güçtür. Birkaç sene içinde mevzuat yine 
karmakarışık bir hal alır. Biz yeni bir kuruluşa 
muhtacız. Hayatın seyrini ve ihtiyaçları vaktin
de takibedememek ve çok karışık mevzuat man
zumesine sebebolmak, hukuku eşkâl ve mera
sime tâbi tutmak suretiyle birçok hakları şekle 
feda etmek gibi büyük mahzurları olan mektup 
hukuk sisteminde yeni bir kuruluşta muvaffa
kiyetin imkânsız oldhığu söylenebilir. Gayri 
mektup hukukta bu mahzurlar yoktur. 

Eski Roma'da basit bâzı kanunlardan sonra 
meşhur Roma hukuku gayrimektup hukuk ha
linde inkişaf etmiş olduğu gibi islâm hukuku da 
aslında gayri mektuptur. Asırlardan beri ve ha
len de İngiltere'de gayrimektup hukuk cari ol
maktadır. En ileri milletlere nazaran dahi ingi
liz demokrasisi, adliyesi, idaresi, maliyesi ve ta
lim ve terbiyesi her halde daha mükemmeldir. 

Bütün hukuki münasebetlerde adalet, insaf, 
itimat, doğruluk, vazifeye bağlılık, kolaylık, iyi
lik, hürriyet ve hürriyete riayet ve ademi teca
vüz gibi kıymetleri her yerde ve her zaman ca
ri olacak sağlam esaslara istinadettirilmek, hu
kukta ve cezada kuvvetli müeyyideler kabul et
mek şartiyle, devletin kuruluşundan başka içti
mai, iktisadi, siyasi ve dinî münasebetlere ve 
hürriyetlere, seçim esaslarına adliyeye, maliyeye 
ve idareye ve mülki teşkilâta kâfi derecede yer 
verilmiş ve icra ve kaza mercilerince riayet ve 
tatbik edilmesi mecburî olan bir esas teşkilât 
kainimi yapabiliriz. Bu takdirde ceza ve vergi 
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kanunlan gibi basit birkaç kanun ve senelik 
bütçelerle ve sair hususlarda gayri mektup hu
kuk sistemi için de memleketi daha iyi ve daha 
mükemmel bir şekilde idare etmek mümkündür. 

Ancak bu surettedir ki, memurlar ve hâkim
ler daha iyi yetişirler. Hükümetin çalışması da 
daha verimli olur. Vatandaşlar da hak ve vazi
felerini daha iyi bilirler. Ve yine bu suretledir 
ki vaktiyle bizden çok geri olan ve ıslahata da 
çok sonra başlamış bulunan, fakat milliyet un
surlarında muhafazakâr kalarak ve İngiltere'yi. 
numune alarak, kısa bir zmanda medeniyet âle
mi seviyesine yükselmiş olan, Japonya'dan bel
ki daha kısa bir müddet içinde ve hakiki mâna-
siyle muasır medeniyet seviyesine yükselmenin 
daha iyi ve daha emin yolunu da bulmuş olu
ruz. Temenni ederim ki, iktisadi kalkınma ve 
memleketin imarından sonra bu en büyük şeref 
de partimize nasiboisun. 

Muhterem arkadaşlar : 
Muhaliflerimizin türlü şekillerde fena gös

termek için sarf ettikleri gayretlere rağmen ik
tidarımızın altı senelik muvaffakiyet derecesi 
bâzı hallerde yirmi - otuz seneye bâzı hallerde 
de birkaç asra sığmıyacak kadar büyüktür. Ka 
bul etmek lâzımgelir ki, bu muvaffakiyetler ko
lay olmamıştır. Nasıl ki, din ve vicdan hürriye
ti mevzuunda yapılan hizmetler ve elde edilen 
muvaffakiyetler de kolay olmamıştır. Bütün bu 
muvaffakiyetlerde, çoğu muhalefetten gelen ne 
derece çetin güçlüklerle mücadele ettiğimiz ma
lûmdur. 

Mazide memleketi baştanbaşa harap ve ba
kımsız bırakan, en mukaddes hak ve hürriyetle
re dahi tasallut eden bir zihniyeti unutmadığın
da ve bizimle beraber olduğunda şüphem olmı-
yan milletin büyük ekseriyetinin bugün de aynı 
zihniyetle mücadele içinde olduğumuzu gördür 
ğüne eminim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Daha bir sene evvel orta mekteplerde din 

derslerinin kabul edileceğinin ilân edilmesi üze
rine, her taraftan halk teşekkür ve tasvip tel
grafları gönderirken üç muhalif partinin birbir
leriyle görüşüp konulmadan nasıl aynı zihniye
ti temsil ettikleri ibretle ve basiretle üzerinde 
durulup düşünülecek hâdiselerdendir. 

Bütün güçlüklere rağmen azmi kırılmıyan, 
gece ve gündüz demeden ve yılmadan milletin 
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emniyeti, huzuru, refah ve saadeti için çaiışan 
Muhterem Başvekilimize ve, kıymetli mesai ar
kadaşlarına teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; 
.1957 senesi bütçesinin millet ve memleket 

için hayırlı ve Hükümetimiz için de başarılı ol
masını Allah'tan niyaz ederek ve hepinizi de 
hürmetle selâmlıyarak sözlerime son yeriyorum. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Çok sevgili 

arkadaşlarım; bütçenin teknik tarafları üzerinde 
uzun uzun konuşmalar yapıldı. Muvafakatin ve 
muhalefetin fikirleri bittabi matbuat vasıtasiyle 
efkârı umumiyeye ilân edilecek ve edilmektedir. 
Yalnız bendenizin dikkatimi çeken bir husus var; 
o da şudur: 

Muvafakat hatipleri, diyelim ki, şahısları adı
na konuşuyor. Hükümet erkânftıdan bir arkadaş 
çıkıyor memlekette yapılan muazzam işlerden, 
muvaffakiyetlerden bahsederken, pek haklı ola
rak, sol taraftan alkışlanıyor, fakat sağ taraftan 
hiçbir ses çıkmıyor. Onları mazur görürüm, çün
kü çekemiyorlar ve inanamıyorlar. Muhalefetten 
bir arkadaş çıkıyor, memleketin battğını, iflâs 
ettiğini ilân ediyor; bu defa bakıyorsunuz sağ 
taraftan alkış tufanı yükseliyor. Bu arkadaşlara 
memleketin bu feci âkibetlere sürüklendiğini söy
ledikleri zaman, eğer hakikaten inanıyorlarsa, 
alkış tutmak değil sükût durmaları, elem duy
maları lâzımgelirdi. (Sağdan, ağlamak lâzım ses
leri) Bu memleket kimin"?.. Hepimizin arkadaş
lar.. Peşin olarak şunu ifade edeyim ki, muhale
fet saflarında bulunan arkadaşların hiçbirisinin 
memleketseverliğinden, vatanperverliğinden asla 
benim şüphem olmadığı gibi, hiçbir arkadaşımın 
da şüphesi olmadığını müsaade ederlerse kendi
lerini temsilen arz etmek isterim. Bununla bera
ber şunu da ilâve edeyim ki, insanın ef'alini ni
yetleriyle' muvazi olarak yürütmesi icabeder. 

Sevgili arkadaşlarım, 1950 den sonra Türk 
milletinin iradesini temsil eden Demokrat Parti 
iktidarı mümkün mertebe bu memlekete hizmet 
ederken, bilhassa muhalefetin lideri sayılan Halk 
Partisi, Demokrat Partinin bu hizmetlerini kös-
teklemiştir ve onun daima muvaffakiyetlerini her 
bakımdan zedelemeye ve muvaffakiyetsizliğe sü
rüklemeye çalışmışlardır. Kimin bu memleket? 
Demokratların mı? Hayır hepimizin bu memle-
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ket?.. Eğer bu gemi karaya oturursa hep beraber, 
kurtuhırsa hep beraber olacağız. Nedir bu ih
tiras?... 

Muhterem arkadaşlar, bu misalleri çoğaltabi
liriz. Netice şudur ki, memleket kalkınmaları hiç
bir zaman kolay olmamıştır. Kalkınmasını tamam
lamış, bizden 100 - 150 sene ileride olan memle
ketler bugün eğer kendilerine yeter durumda bu
lunuyorlarsa mutlaka başka memleketlerden yar
dım temin etmişlerdir. Ve mümkün mertebe on-
ladan istikrazda bulunmuşlardır. Pek tabiî ola
rak biz de ecnebi kapitale ihtiyaç göstermekteyiz. 
Kendi kendimize asırların ihmaline uğramış 
olan şu memleketi imar etmek hususundaki çır
pınmalarımızın hiç olmazsa muhalefet tarafın
dan % 1 olsun tasvibe mazhar olmasını gönül 
ne kadar arzu ederdi. Maateessüf bütün bu 
yapılan işler içerisinde hiçbirinin tasvibe maz
har olmadığını görmek hakikaten bize çok acı 
gelmektedir. Biz ecnebi sermayeye muhtacız, 
dedik. Hemen muihalefet erkânı; «Hayır, ec
nebi sermaye bu memlekete zararlıdır.» dedi. 
Hattâ 1950 seçimlerinde o kadar ileriye gittiler 
ki; «Demokrat Parti memleketi satıyor.» dedi
ler. 1954 seçimlerinde halka hitabeden Cumhu
riyet Halk Partililer şöyle demişti : «Vatandaş
lar, eğer günün birinde sizin bahçeleriniz, em
lâkiniz bir ecnebiye satılırsa bunu * raüstabat 
görmemelisiniz.» 

Ne oldu netice? Pek tabiî olarak millet hük
münü verdi; eski hükmünü daha, müeyyit bir 
şekilde ifade etti; evet, muhalefet yarı yarıya 
indi. 

Biz memlekette bu kalkınmayı yaparken el
bette ki, zaman zaman sıkıntılara katlanmaya, 
icabederse kayışlarımızı sıkmaya mecburuz ar
kadaşlar. Evet biz ecnebi sermayeyi bu memle
kete istediğimiz kadar alamıyorsak bunda, be
nim kanaatime göre muhalefetin çok büyük 
rolü vardır. Çünkü Türkiye'ye sermaye yatır
mak istiyen her hangi bir sermayedar evvelâ 
Türkiye'de bir kapital emniyeti hissetmek mec
buriyetindedir. Fakat geçmiş iktidarın ecnebi 
sermayeye karşı göstermiş olduğu soğukluk ve 
halen de ecnebi sermayenin bu memlekete gir
mesine karşı göstermiş olduğu muhalefet mem
lekete tatmin edilecek bir sermayenin girmesine 
mâni olmaktadır. Sebebi şu : Halk Partisinin 
Varlık Vergisi, istanbul Defterdarlığının ifade 
ettiği Varlı^ Vergisi faciası. 

mı ö : â 
Bu memlekette sermaye yatırmak istiyen bir 

ecnebi - Allah göstermesin diyeceğim, eğer Halk 
Partisi iktidara gelirse - benim orada yatırdı
ğım sermaye ve bunun akibeti ne olur, diye dü
şünmeye mecburdur, arkadaşlar. 

Şimdi bütün bunlar ele alınıp tahlil edildik
ten sonra, eğer bu memlekete ecnebi sermaye
yi istediğimiz kadar eelbedemiyorsak bunun ve
bali muhalefetin yaptığı haksız, mesnetsiz isnat 
ve iftiralardır. Sonra, sevgili arkadaşlarım, şüp-
üıesiz ki, muhalefet, demokrasi icaplarının ya
hut da demokrasinin en mühim bir uzvu ve rük
nü olmak lâzımgelir. Muhalefetin yapması ica-
beden bir kısım vazife ve vecibeler vardır. Bu 
vazife ve vecibeler eğer hissî bir istikamete sevk 
edilirse ve hissî sebeplerle yerine getirilmezse 
elbette ki, bunun reaksiyonu kendilerini de iyi 
bir mevkide bırakmaz. Kendileri de bundan 
müteessir olurlar. Eğer iktidarı bir cismi ca
mitten ibaret sanıyorlarsa aldanıyorlar. Zaman 
zaman 1954 seçimlerine ^adar her tarafta iste
diği gibi toplantılar yapılıyordu. Bu toplu
luklar esnasında haysiyet ve şerefler ihlâl edi
liyordu. Buna muvazi olarak matbuatımız da 
maalesef haysiyet ve şerefleri paymal ediyor
du. Burada hassaten Cihad Baban 'ı zikredebi
lirim. Bir gazeteci arkadaşı aleyhindeki yazışım 
okudum. Bu yazının ifade etmiş olduğu mâna
nın bir kadınlı, kızlı mecliste söylenmesine im
kân yoktur. Bunu 50 bin kişi belki bu gazete
de okumuştur. 

Arkadaşlar, muvafık ve muvafık demiyorum, 
muvafakat muhalefet bütün matbuatımızın bu 
mevzuda almış oldulu istikamet ile vatandaş 
haysiyetini korumak için bizi bu Matbuat Ka
nununu çıkarmaya şevk etmiş bulunuyor. Her
kes bu kürsüde istediği gibi konuşuyor. Yarın 
herhangi bir hakarete mâruz kalacağım korku
su yoktur. Muhalefetin de korkusu yoktur. Bu
rada objektif olarak herkesin konuşmalarından 
istediğini alır, istediğini almaa. Çünkü elli, yüz 
bin tirajlı bir gazete müdafaadan âciz bir va
tandaşın haysiyetsizliğinden.. Artık bahsedemez. 

NADİR NADÎ-(istanbul) ~ ispat hakkı. 
AHMET GÜRKAN (Devamla) — işte bu

nun içindir ki matbuat hakkında çıkarılmış 
olan bu kanun çok yerinde ve isabetli bir ka
nundur. 

Sonra muhalefetin kendine göre vazifeleri 
vardır. Muhalefet mühim mevzularda toplanır 
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re bu mevzular hakkında kendisinin takibe-
deceği hattı hareketi ve istikameti bir karar
la ilân eder. 

Meselâ; muhalefet, bizim lâiklik mevzuun
daki anlayışımızı tasvibedip etmediklerini asla 
ilân* etmiş değildir. (Sağdan, programamız var 
sesleri) Evet programlarınız var. Ama tefsire 
muhtaç. 

Biz lâikliği; daha evvelki arkadaşlarımızın 
da ifade ettikleri gibi; devletin dine ve dinin 
de devlete taarruz ve tahakküm etmemesi mâ
nasına alıyoruz. Yani devlet dine tahakküm 
etmez, din de devletin alacağı kararlara mü
dahale etmez. Devlet kanunlarını çıkarırken 
zamanın icaplarına uyar ve ona göre hareket 
eder. 

Biliyorsunuz bu prensip, Fransa'da Fransız 
ihtilâlinden doğmuş bir prensiptir. Fakat bu
nun aslı Şarktan Garbe gitmiş bir prensiptir. 
Bunun aslı islâm dininin kendi nefsinde mün
demiç olan bir prensiptir. Çünkü, islâm dini 
derki, sizin dininiz sizin, bizim dinimiz bizim. 
Sonra siz misal mi istiyorsunuz? Yavuz Sultan 
Selim bir gün karar veriyor. Diyor ki, ne ka
dar tebaam varsa hepsi Müslüman olmak mec
buriyetindedir. Buna Şeyhülislâm Zembilli Ali 
Efendi hayır, diyor. Bu emir islâm ahkâmına 
aykırıdır, Müslümanlıkta dine, kanaate işkence 
yoktur diyor ve fetva vermiyor. O zaman Hıris
tiyanlar içinde bir tek Müslüman bulmaya im
kân yoktur. 

Haçlı seferleri geldi, Kudüsü işgal etti. Ve 
50 seneye yakın Kudüs'te kaldı. Haçlı seferleri 
oraya geldikleri zaman Garbh askerlerin üze
rinde iç çamaşırı yoktu. Çünkü bunlar iç ça
maşırım giymesini dahi bilmezlerdi.'Garplılar, 
Arap lisanında olan kitapları almışlar, kendi 
dillerine tercüme etmişler. 

RElS — Ahmet Beyefendi, beyanlarınızın * 
bütçe ile münasebetini riyaset tesis edememekte
dir. Sadet dâhilinde konuşmanızı rica ederim. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Bütçenin 
heyeti umumiyesinde Diyanet, Maarif işleri de 
vardır. Binaenaleyh konuşmalarım tamamen 
bütçe ile alâkalıdır. Eğer bunu muhterem Heye
tiniz alâkalı görmüyorsa pekâlâ sözümü keseyim. 

RElS — Devam buyurun. Yalnız kısa konuş
manızı rica ederim. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlar, benim maruzatım şudur: Lâiklik 
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mevzuunu sanki din nehyeder gibi bilerek dine 
karşı antipatisi olanların dine karşı sempatisini 
celbetmek için bir iki kelime söylememe müsaa
de ediniz. 

Şimdi, 17 nci asırda Fransız ihtilâlini hazırlı-
yan Ansiklopedistler bunu, (Sağdan, 18 nci 
asırda, sesleri) (17 nci asırda hazırlanmış; 18 
nci asırda neşredilmiştir.) eserlerinde kabul et
mişlerdir ki; bütün bu fikirleri Şarktan aldık
larım açıkça beyan etmişlerdir. O halde hakiki 
Müslümanlıkla lâiklik çatışmaz bilâkis uyuşur. 
Bunu Fransa'da büyük ihtilâl bize göstermekte
dir, Zira o ihtilâlin prensipleri Hıristiyanları 
haçlılar seferinden vazgeçirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti ik
tidara gelir gelmez mekteplerde din derslerini 
kabul etti. Bu hususta Halk Partisinin hiçbir 
kararı yoktur. (Sağdan, gürültüler) Sevgili ar
kadaşlar, ben hiçbir kimseyi katiyen ta'netmek 
niyetinde değilim. Yanlış fakat samimî fikirle
ri kendi kanaatime göre tashihe çalışıyorum. 
Yoksa hiçbir kimseyi kendi vicdani kanaatlerin
den, inancından dolayı muaheze etmek aklım
dan bile geçmez sevgili arkadaşlarım. Şimdi bi
zim, din mevzuunda, mânevi sahada almış oldu
ğumuz bütün tedbirlerde daima sakit kalmış
lardır. Sebebi nedir? Çıksınlar, desinler ki, or
ta mekteplerde din derslerinin okunmasını par
ti olarak istemiyoruz. Ses yok) söyliyemezler. 
(Sağdan, bize ne, sesleri) Bize ne ölür mu. Bir 
partinin fikrini, Türk Milleti ve kendi parti 
mensuplarının bilmesi lâzım. (Sağdan, gürültü
ler) Sevgili arkadaşlarım, galiba nasıra basıyo
ruz. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Allah Allah... 
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Onun için 

rahat durmuyorlar. Şimdi mesele şu, gerek on
ların cephesinden bakalım, gerek bizim ceprie-
mizden bakalım, hangi cepheden bakarsak Caka
lım, bizim üzerinde titrediğimiz şu vatanın ima
rı, kalkınması yolunda alınmış olan tedbirleri, 
kendilerinden istirham ediyoruz, hepsini topye-
kûn inkâr etmesinler. Hiç olmazsa şu fabrika 
kuruldu ne iyi. Fakat bunun kuruluşunda şu 
kusur vardır, rantabl değildir, kendi kendini 
idare etmez. (Sağdan, biz de bunları söylüyo
ruz, sesleri.) Bunları konuşalım, bunları dinle
yelim. Fakat böyle yapmıyorlar, buraya geliyor
lar, bütün yapılan işleri külliyen inkâr ediyor
lar. Sevgili arkadaşlarım, benim istirhamım şu-
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dur: Muhalefette bulunan arkadaşlarımız biraz 
insaflı olurlarsa tahmin ediyorum ki. memlekete 
daha fazla hizmet etmiş olacaklardır. (Sağdan, 
bizim senin tavsiyene ihtiyacımız yok, sesleri.) 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, al
kışlar) 

RElS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) —' Muhte

rem arkadaşlar, bütçenin heyeti umumiyesinde 
Maliye Vekili izahatını verdi, muhalefet müta
lâalarını bildirdi, mensubu bulunduğum C. H. P. 
si de tenkidlerîni yaptı. Tabiî bunlar üzerinde 
durmıyacağım, sizi de fazla yormıyaeağım, yal
nız bâzı temennilerde bulunacağım. (Soldan, sağ 
olun, sesleri) 

Bâzı memleket meseleleri vardır ki, bunları 
bir partiye mal etmek doğru değildir. 

Şimdi Teşkilâtı Esasiye Kanununun ikinci 
maddesinde der ki: «Türkiye Devleti Cumhuri
yetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve İnkı
lâpçıdır.» 

7& nei madde ise: «Hiçbir kimse mensubol-
duğu felsefe, içtihat, din ve mezhebinden dolayı 
muaheze edilemez. Asayiş ve umumi muaşeret 
âdabına ve kanunlar hükümlerine aykırı bulun
mamak üzere her türlü dinî ayinlerin yapılması 
serbesttir.» Demektedir. 

Partiler programlarında da buna benzer aşa
ğı - yukarı bâzı farklarla tarifler vardır. Bu ol
duktan sonra ilân keyfiyetine benim alçlım er
miyor. 

Bir de şunları okuyacağını: 
«3 Mart 1340 gün ve 430 sayılı Kanunun dör

düncü maddesi; 
Maarif Vekâleti yüksek diniyat mütehassıs

ları yetiştirmek üzere darülfünunda bir ilahiyat 
Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hide-
matı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memur
ların yetişmesi için de ayn mektepler kuşat 
edecektir. 

3 Mart 1340 gün ve 429 sayılı Kanunun be
şinci maddesinde, cami ve mescitlerin idaresini 
imaim - hatip, vaiz, müezzin, kayyım ve sair 
müstahdemin tâyin ve azli ile vazifeli ve dördün
cü madde teşkilâtı hakkında nizamname yap
mak ve altıncı maddeye göre müftülerin mercii 
olmak üzere birinci madde de' dinî mübini islâ-
mın bundan maada itikâdat ve ibadâta dair bü
tün ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı 
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dnîyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrmda 
bir Diyanet işleri Reisliği makamı tesis edilmiş
tir» demektedir. 

Eskiden çıkan bu kanunlarda dini baltala
mak yok. Şimdi şahsiyata girmek veyahut şu 
veya bu tesirle içimden kabul ettiğim her han
gi bir meseleyi başka şekilde ifade etmek ade
tim değildir. Yalnız bir iki misal söylememe mü
saadelerinizi rica edeceğim, inkılâp ve lâikliğin 
kabul edildiği devirlerde bunları yanlış anlıya-
rak bir gayretkeşlikle din aleyhinde açık ve sa
rih olarak bulunan Ve hattâ içtimai hayat kai
delerine aykırı fikirlerle müsamahakâr bulu
nanların 1951 den sonra gazetede din lehinde 
yazılarını gördüm. Hayret ettim. Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 13 ncü maddesinde milletvekil
leri seçildikten sonra bütün milletin vekilidir 
der. Kötü söylememesi tavsiye edilirken diğer 
bir kısım halk aleyhinde söyliyenlerin kendi 
hareketlerini mazur görmemek lâzımdır. 1951 
seçimlerinde bir yerde bulunuyorum. D. P. ye 
mensup birisi çıktı, dinsizler, imansızlar ve sai
re, diye savuruyor, halk içinde dolaşıyorum, do
laşırken birisi dedi ki : «Bu sözler fazla oluyor» 
«Sen galiba Cumhuriyet Halk Partilisin» dedim. 
«Hayır Halk Partili jdeğilim. Ben Demokrat Par
tiliyim ama benim kardeşim Halk Partisinden» 
dedi. «Halk Partisine sövünce bana da sövmek 
demektir» dedi. 

Bazan güzel fikirler beyan ediliyor. Hepimiz 
bu memleketin evlâdıyız, bu memleketin kalkın
masını arzu etmiyen bir kimse bulunamaz. Hiç 
mi bir şey yapılmadı mı ? Bir gün bu yapılan iş
lerden bahsedilmedi, deniyor. 

Muhterem İnönü'nün istanbul il Kongresin
de söyle'diği nutku okumayanlar, o nutku okur
larsa, orada bâzı mütalâalar dermeyanı ile köp
rüler, barajlar ve fabrikalardan memnun olma
maya imkân yoktur, dediler. Bunu okumıyan al
sın okusun. 

Burada Kıbrıs meselesi ve Orta - Doğu hak
kında Sayın Başvekil izahatta bulunurlarken 
Muhterem inönü kendisini iki defa alkışladı. 
Ve hattâ bir gazete, katî biliyorum ama, diğer 
bir gazete daha katı söyliyemiyeceğim, bunu yine 
tenkîd ettiler. Demek ki iyi görülmezse en iyi 
yapılan bir iş bile tenkidediliyor. Muhterem ar
kadaşlarım, hakikati saklamamak lâzımdır. Fab
rikalar, barajlar, köprüler yapılıyor. Bunu gö
rüyoruz, inkâra malıal yok ve inkâr etmiyoruz. 
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Ama arkadaşlarımız, bunun noksan olduğunu gö
rüyorsanız ne yapmak lâzımgeldiğini gösterin di
yorlar. Son kanunlar çıkmadan şöyle konuşulu
yor, böyle konuşuluyor denildi. Deminki arz et
miş olduğum misaller gösteriyor kî millet, iyi ko
nuşan hakkında da, kötü konuşan hakkında da 
hükmünü veriyor. Bunda şüphe ve tereddüde 
mahal yok. Bugün, trende ve her hangi bir va
sıtada giderken memurlar şikâyet ediyorlar : Al
dığımız maaşla geçinemiyoruz, diyorlar. Trende 
biletlere bakanlar, mütemadiyen şikâyetçidirler. 
Meselâ Ankara'dan Kayseri'ye varıncaya kadar 
üç lira alıyor. Bir yemek trenle 7 lira en aşağı-
sıdır. Peynir ekmek alsın,, trende yesin denirse 
yine bu üç lira ancak kâfi gelir, belki de gelmez. 

Sonra bu zavallılar lojman meselesinden şi
kâyet ettiler. Lojmanda oturmaya hakkı olan
lar değil de yüksek memurlar oturuyormuş. 

Biz bu memleketin evlâdıyız. Meselâ cam bu
lamıyoruz. Geçen gün bir çocuk bizim evin ca
mını kırmış. Gelmiş yalvarmış; ben bu camın 
yenisini alıp getireyim demiş. Parasını biz vere
lim dedik, fakat cam bulamadık. 

Sonra; ilâç bulunmuyor. En lüzumlu şeyler
den biri olan mürekkep de, kalem ve kâğıt da 
bulunmuyor. Geçen gün görlüm; halk kâğıt al
mak için dizilmişler. 

Geçenlerde sordum da bilmünasebe arz ettim; 
kahve içmiyebiliriz. Ama kâğıt, kalem çok lâzım. 
Bizim çocuk baba bana para ver, birisi bana kâ
ğıt kalem bulacak. Bâzı şeyler yok denince, in
san hakikaten inanamıyor, çünkü ben defter me
selesini kendim takibetmediğim için bilmiyorum, 
fakat çocuk gelip de defter bulamadım deyince 
iş meydana çıkıyor. 

Muhterem arkalaşlanm, fabrika yaptırmanıza 
müteşekkiriz, baraj yaptırmanıza müteşekkiriz. 
Ben de sızlanıyorum, bizim kasabaya bir _ fabri
ka yaptırılsın diye.. (Gülüşmeler) Yaptırın mü
teşekkir kalalım. Malatya'ya şeker fabrikası ya- _ 
pildi, buna teşekkül' etmemeye imkân var mı? 
(Alkışlar) Ama fabrikanın pancar ihtiyacı 30 bin 
dönüm yerden temin ediliyormuş, 60 bin dönü
me ihtiyacı varmış. Bunu temin etmek lâzımdır. 
Yol yoktur, nakil masrafları kâfi gelmiyor. Kilo
da çapa masrafı 2 kuruş, 2-kuruş da nakliyat, ge
riye 6 kuruş kalıyor. Bu, diğer masraflara kâfi 
gelmiyor, diyorlar. Hakîkaten hesabedildiği tak
dirde bunun kâfi gelmemesi lâzımdır. 
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Memleketin ihtiyacı karşısında ne yapmalı

yız? Bu hususu hemen arz edeyim. Geçenlerde 
söyledim. Sayın Başvekil muhalefet liderlerini 
davet etsin. Yanlış anlaşılmasın, Başvekil muha
lefet liderlerini davet etsin diyorum. Çünkü mu
halefet tarafından vâki davet karşılık görmedi. 
Ama bu seferde millete bizden akıl almak için 
çağırdılar derler. Çünkü herkesin dili ona da 
döner, denilecek. Bunu bilmiyecek kadar da de
ğilim. Nitekim Tayfur Sökmen arkadaşımız da 
yazdı. Başaramadılar bizi çağırdılar, denir diye 
düşünmek doğru değildir. O zaman böyle diye
cek olurlarsa onlarla ben mücadele ederim. 
Memleket meselesinde başka türlü düşünmek 
doğru değil. 

Bu lâyiklik meselesi çok ele alınıyor. Haki
katen dinimizin aşikâr emirleri lâyıklıktır. Ve 
zaten eksik olsun noksan olsun, Halk Partisi de 
buna taraftardı ki, din derslerini ilk mekteple
re koydu. İlahiyat Fakültesini o zaman açtı 
ama sonradan tekemmül ettirmek lâzım. Din de
nince yalnız namaz kılmak ve oruç tutmak me
selesi akla gelmez. Dinin fenne, terakkiye ait 
hükümlerini de öğretmek lâzımdır. Bunları Di
yanet İşleri bütçesinde daha etraflı bir surette 
arz edeceğim. Yalnız burada birkaç misal gös
termek istiyorum. Bir ayette : «Beytülmaldan 
taayyüş etme, günde bir zırh yapmakla maişeti
ni temin et. Davut Aleyhisselâm'a demiri mum 
gibi yumuşatmak kudretini verdim» diyor. İla
hiyat Fakültesindeki, İmam - Hatip okulların
daki talebelerin evvelâ ellerinde okuyacak" ki
tapları yok. Bu meselelerden hiç haberleri yok. 
Bunları öğrenmeyince de dinden haberleri yok 
demektir. O zaman geriliğe gidiliyor, gerilik 
fikri hâsıl oluyor. 

Ben birkaç vilâyeti gezdim, oraların bâzı 
imamları ile görüştüm. Hiçbir şey bilmiyorlar. 
Ondan sonra da «ben jaiz lira maaşla idare ede
miyorum.» diyor, «Elimde olsa ben seni hiç imam 
yapmam; çünkü dinen senin imam olman caiz 
değildir.» dedim. 

Adam bulmak lâzımdır. 40 bin köye imam 
verilse. Bunun bir faydası yoktur. 

Çünkü o zaman hepimiz de o imamlara bo
yun eymek mecburiyetinde kalırız ki, gerilik 
denen şey o zaman hâsıl olur. 

Hükümet dine karışırsa; halk aynı dine sa-
lik olsa bile hükümlerine riayet etmediğini san
dığı bâzı kimselere tazyik yapacaktır; tazyik 
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yapılmakla hem din hükümlerine aykırı hare
ket etmiş olacak, hem de muayyen kimselerin, 
Hükümet olmak vasfını taşıyacak vazifesini bi
taraflıkla yapması, vasfiyle kabili telif olmaz; 

Din öğrenmek. istemeyene zorla din öğretil
mez. Öğrenmek istiyene de öğretmek iğin Hükü
met-çalışmalıdır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu
nu âmirdir. 75 nci madde; demin arz ettim. 
.Türklerin hukuku âmmesi faslında ve din hür
riyeti de dâhildir. Orada çeşitli hürriyeti okur
ken, söz hürriyeti, fikir hürriyeti, diye bahse
derken, din hürriyetine taalluk eden kısımlar
dan bahsetmek bu kanuna muhalif olmaz. 70 nci 
maddede vicdan hürriyetinden bahsediliyor. 
Bundan daha geniş şekilde Diyanet işleri büt
çesinde bahsedeceğim. imam, hatip ve müezzin
lere Maarif Vekâleti bakmaz. Bunları Diyanet 
taleri Reisi tâyin eder. Fakat, Maarif Vekâleti 
idaresindeki imam - hatip, okulu mezunları ca
miye gidip imamlık ve müezzinlik yapmıyorlar. 
Memur oluyorlar. Çünkü, lise mezunu vasfını 
haiz oluyorlar. Memur olmak varken giderde ca
miye imam olur mu? Kadro koyarak tâyin lâ
zım, yoksa cahiller yanlış namaz kıldırır. (Gü
lüşmeler) Bunlardan fayda yerine umumiyetle 
memlekete zarar hâsıl olm*. Yani inkılâpla, lâik
liğin dine aleyhtar olmadığını şu suretle arz edi
yorum. Elbette ben de Cumhuriyet Halk Parti
sine mensubum. Parti programında bu vardır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu da meydandadır. Şim
di bâzı memurlara fazla mesai ücreti veriliyor. 
Aeık söyliyeyim, hangi mebus kuvvetli gelirse 
tuttuğu kanun çıkıyor. Agâh Erozan arkadaşım 
polisler hakkında bir kanun getirdi ve İlk defa 
o kabul edildi. Bunu hepimiz de istiyorduk, is
temediğimizden lâfını ediyor, değiliz. Bu polise 
emreden mahkeme başkâtibi niçin bunu almasın? 
Gtece yarısına kadar cürmü meşhut için nöbet 
bekler, öbür-taraftan^ kaza mal müdürü diyecek 
ki, sayım işleri için gece yarısına kadar meşgul 
oluyorum. O da istiyor, Onun için Personel Ka
nununu çıkarmak bütün memurların kıdemini 
tetkikle esaslı bir şekle sokmak lâzımdır. Zanne
diyorum ki, Personel Kanunu 1957 senesinde çı
kabilir. 1957 senesinde de çıkmıyacak. Beş ikra
miye veriliyor, bu ikramiye maaştan sayılmıyor. 
Hesapedilirse bir buçuk aylık maaş alıyorlar, 
demektir. Tatmin için Personel Kanununun da 
bir an evvel çıkarılması lâzımdır. 

Bir de Âmme idaresi Enstitüsü vardır. Bu-

.1957 C ^3 
nunla meşgul olanı hemen hemen görmedim. Me
selâ, Türkiye'nin idari teşkilâtı hakkında tetki-
kat yapacak, raporunu verecektir, öyle köyler 
vardır ki, biri bir kazaya, diğeri ötekine yakın
dır. O, bir kazaya üç saat olduğu halde 12 saat
lik kazaya bağlı bulunmaktadır. Üç saat olan 
köy de beriki kazaya bağlıdır. 

Devairde iş çıkarmak ve bir de kadro mese
lesi vardır. Daha kaç memur alınması lâzımdır 
ki, bu -işler görülebilsin. Bu tetkikatı da Âmme 
idaresi Enstitüsünde okuyanlar yapıyor. İran, 
Afganistan ve sair dış memleketlerden geliyor-
larmış, 25 kadar talebesi varmış. Bunun bütün 
masrafları da Birleşmiş Milletler Teşkilâtından 
ödeniyormuş. Bu hakikaten iyi bir şey. Bunu te
kemmül ettirmek ve bundan istifade etmek lâ
zımdır. Bir idare teşekkül ediyor. Gidip bakıyo
ruz, bir odanın mefruşatı ile bir mektep yapılır. 
Bunlar hep masrafa boğuluyor. Daha kullanıla
cak mefruşat atılıyor, yenisi almıyor. 

Millî Korunma Kanununun, komisyonda da 
mütalâalarımı serd etmiştim, bir de sözlü soru 
dolayısiyle bu mevzuda konuştum, ilk defa âni 
bir tesiri görüldü ve bu tesir geçtikten sonra her 
şey saklandı. Köylü malına fiyat koymamak lâ
zımdır. Çünkü, köylü malını köyünde satmaz. 
Malım köyde beş liraya satmaz, kasabada 4 lira
ya satar. Hattâ bunun şöyle bir misaline de 
rastladım. Bir köye giderken karşımdan hayva
nı odun yüklü birisi geldi. Odunu kaça sataca
ğını sordum, bir fiyat söyledi. Peki odunu bu
rada yık, parasını ben sana vereyim, hayvana 
da şu adamı bindir, dedim. Kabul etmedi ve 
hayır, ben odunu kasabaya götüreceğim dedi. O 
böyle alışmış. Bir de nark kondu dendi. Yağ 
bulunmaz, mercimek 50 kuruştan iki liraya çıktı. 
Bu yağsızlıktan ve yokluktan değil, Millî Korun
ma Kanunu olduğu için kasabaya götürüp mah
sulü serbest satmaya korkuyor, fiyatı serbest bı
rakmak lâzımdır. Benim naçizane kanaatim bu
dur. (Doğru doğru sesleri) 

Muhterem iktisat ve Ticaret Vekili mal bu
lunmuyor, ithal edilemiyor. Fiyat yükseldiğin
den bu oluyor. Biraz dabu husus mâni oluyor. 
Buyurdular. 

Şimdi Millî Korunma çıkarıldı da ne yaptı. 
Tabiî soruma cevaben büyük muhtekirlere yük
sek bir mahkûmiyet verilmedi. Büyük muhtekir-' 
ler yakalanmadı. Başvekil, Vekiller kapıyı arka-
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sına kadar açmak lâzımdır- Kendimi tanıtmak 
İçin söylemiyorum. Ben müddeiumumi iken ka
pıyı hiç kapatmazdım, ne olur ne olmaz, mübaşir, 
odacı içeri girenleri sokmaz diye.. Kapıyı arka^ 
sına kadar açmak lâzımdır. Icabederse muhalefet
ten bir milletvekiline sen de şu kadar bağlıyor
sun, derdin nedir diye davet edip sorulursa her
halde kötü bir hareket olmaz. Bilâkis daha iyi ha
reket olur. 

Bir gün bir köylü ile konuşurken bizi kimse 
birşey bilmez der amay biz hepsini biliriz dedi. 
Bugün köylü ile irtibatı bırakmamak lâzımdır. 
Asıl mesele de burada geçen gün Hürriyet gazete
sinde ikinci sayfada Devli Telgraf gazetecinden 
naklen şöyle yazıyor: ingiliz. gençliği tereddi 
ediyor. Bu tereddiye de iki misal gösteriyor. 
Birisi metroda saçını taramış. Bakınız ne kadar 
dikkat ediyorlar. Bâzah ben de tarıyorum, bura* 
da. Demek ki, iyi bir şey değildir. (Gülüşmeler) 
İkincisi; otobüste bankınotla bir ^anq tırnağının 
arasını temizliyormu§. 

Bir de bize gelelim: İzmir'de trene bindim. 
Talebeler de doldular, öyle çığlık kopardılar ki, 
sağır kulağım sakat oldu. (Gülüşmeler) Anka
ra'da bâzı fakültenin önünde otobüse biniyorlar, 
hepimiz de görüyoruz. Hepimizin hususi otomobili 
yok ya. Otobüsle gidip geliyoruz. Ya Gazi Eğiti
me ya Tıp Fakültesine yahut da diğer fakültelere 
giden talebeler hep bir ağızdan gürültü ediyor 
lar. Geçen gün otobüse l̂ nmek için sıradayım; 
birisi durmadan ileri itiyor. Buyurun önce siz 
binin, sonra biz binelim dedim, ilk mekteplerden 
başlıyarak yukarıya doğru gençlerimizi daha iyi 
yetiştirmeliyiz. Hayata atılınca çalışmasını doğ
ruluğu bilsin. 
. Bugün Zaferde okudum. Gazeteye kabahat 

, bulmuyorum. Buna göre Malatya'da 2 bin kişi 
Demokrat Partiye geçmiş. Demokrat Parti de 
bu memleketin partisi, geçsin. Ama bu haber ya
lan. Şunun için yalan: Bilhassa bir köyü misal 
olarak arz edeyim^ bu Çörmü köyüdür. Tıp Fa
kültesinden geliyordum, birisine «Selâm verdim» 
Aleyküm selâm dedi. Nerelisin diye sordum. 
«Darendeli'yim» dedi. Neresindensiniz?.. «Çörmü 
köyünden.» Beni tanıyormusun dedim. Jlayır 
dedi. ismimi söylersem bilirmisin dedim. Ben 
Nuri Ocakeıoğlu'yum. Sen iyi adamsın ama 
Halk I*ftrtüisin dedi. (Gülmeler) eliyle işaret 
ederek bizim köyde dört tane C. Halk partili 
var dedi. Simdi bu köyde Halk Partili yok ki, 
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125 tane Demokrat Partiye geçsin. (Alkışlar, 
gülmeler) Ama bunun sırrı vardır, hikmeti var
dır. Şimdi üç adam vardır, sırasına göre C. Halk 
Partili olur, sırasına göre Demokrat Partili ölür. 
Her iki parti teşkilâtı da bunlara sarılır. Bunlar 
Hükümete hoş görünmek, menfaat temini için 
bir havadis veriyorlar, bu havadis neşrediliyor. 
Meselenin bütün esası budur. Şimdi bunlar bu 
partiye geçiyorlar, şu partiye geçiyorlar, sanki 
partide kimse kalmadı, hepsi Demokrat Parti
li veya C. H. P. li oldu denen havadislere 
hangi tarafın liderleri olursa olsun, inanma* 
maları, işi inceliyerek hakikati öğrenmesi lâ
zımdır, çünkü bu memleketin zararına oluyor, 
Şimdi bir köyden misal getireceğim, fakat faz
la uzattım galiba. (Devam, devam sesleri) 

RElS — Nuri Bey yazılı konuşmadığınıza 
göre konuşma müddetiniz dakika ile mukayyet 
değildir, istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. 

NURİ OCAKCIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, Reis Bey yazılı değil konuşmanız diyorlar 
ama, yine de sizleri fazla rahatsız etmiyeyim. 

Şimdi bir köyde 350 si C. Halk Partili, 50 si 
Demokrat Partili. Muhtar da C. Halk Partili. C. 
H. P. namzedi dini siyasetten ayırdık diyor. 

Demokrat Parti namzedi gidiyor, camileri 
yıktılar, minareleri yıktılar, şöyle yaptılar böy
le yaptılar diyor. Muhtar diyor ki, yahu bu söy
lenenler doğru değil, ama kim inanır. (Gülüş
meler) O köyde 350 demokrat oluyor, 50 si C. 
Halk Partili. (Gülüşmeler) 

O köye vardım, hepsi dediler ki, kandırdılar, 
reyimizi verdik, ama pişman olduk dediler. (Gü
lüşmeler) 

Şimdi bunlar mütehavvil şeyler. İşin esasını, 
köylünün niçin partiye girdiğini, neden o parti
ye rey verdiğini bilmek lâzımdır. 

Ben Konya'da iken dâva nakledildi, Aralan 
_Köy muhakemesi bize geldi. Biz o zaman daha 

işe başlamadan muhtelif yazılar neşredildi. 65 
mevkuf var. Bunların evraklarını akşamdan eve 
götürdüm, sabaha kadar okudum. 

Ertesi günü geldi, içimizde bulunan bâzı ar
kadaşlar çok iyi bilirler ki, kendilerine yani D. 
P. li avukatlara iltifat değil, hattâ hürmet ettik. 
Suçluların T. C. K. 146 ncı maddeye görek şevk 
edildiğinden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 200 ncü maddesine göre mevjçufen duruş
maları yapılmak iktiza eder. Derhal 65 kişinin 

— 505 — 



t •: 43 22. i 
tahliyesine karar verdik, arkadaşımız çok endi
şe duydu, belki bundan bir zarar gelir diye. Hal
buki .adalet meselesinde şahsi zarar mevzuubah-
solamaz. Hâkim hükmünü verirken maaşı dü
şünmemesi lâzımdır, ama ne yapsın evde çoluk 
çocuk ekmek ister. 

Temyiz Mahkemesi azaları için 25 sene müd
deti doldurunca tekaüde Hükümet lüzum gös
termiş, Yüksek Meclis de kabul etti. Kabul edi
len kanuna göre bir şey denilemez, ama zaten 
nihayet 15 - 20 sene hizmet edecek ki, Temyiz 
Mahkemesine âza olabilsin. Ben işittiklerimi 
söylüyorum. Sabahleyin işine giderken hâkim 
karısına eğer tekaüt olduğuma dair bir şey işi
tirsen hiç üzülme diyor, böyle idman yaparak 
gidiyor. Bu doğru değildir. Muhterem Adliye 
Vekilinin daha gördüğü lüzum varsa bu lüzumu 
tamamlasın, ondan sonra bu kanunun "ilgası için 
bir kanun getirsin. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, Fransız edebiyatçılarından La Bm-
ye're'İn bir sözü ile konuşmama başlamak isti
yorum. Bu zat, «Karakterler» isimli kitabının 
başında der ki : «Her şey söylenmiştir ve in
sanların mevcudolduğu ve düşündükleri 6 hin 
şu-kadar seneden beri yeryüzünde yeni hiçbir 
şey yoktur.» Galiba doğru... Türkiye'de millî 
iradenin hâkimiyetinin temin edildiği, bu ira
deye müstenit Hükümetin, memleket ve mil
let hayrına bütün ceht ve gayretini sarf etti
ği 6 sene, şu kadar aydan beri bu kubbenin 
altında muhalefetin söylediği sözlerde yeni hiç
bir nida, hiçbir ses bulunmadı arkadaşlarım. 
Bütün konuşmalar daima bir inkâr, bir ret 
esasına dayanmaktadır. Her şeyi inkâr, Tür
kiye'de kurulmuş demokrasi rejimini, hürri
yet rejimini inkâr... • 
, HASAN KANGAL (Tokad) — Var mı de
mokrasi? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Arz edece
ğim. Sosyal ve iktisadi kalkınmayı inkâr, De
mokrat Partinin . samimîyetini ve memleket 
nef 'ine çalışmak azmini inkâr.. Hulâsa her ne 
yapılmışsa, her ne gayret sarf edilmişse hepsi
ni inkâr etmeyi şiar edinmiştir. Hattâ benim, 
şahsan insaflı ve samimî tanıdığım Ekrem Ali-
can gibi tetkikli, kültürlü.arkadaşım da ken
dini bu pisikoza kaptırmış bulunuyor. Bunu 
elemle müşahede ettik. 

!. 1967 ö : 3 
I Görünüşte bizdeki muhalefet çevresi geniş-
j lemistir arkadaşlarım, Halk Partisinin, öteden" 
- beri alıştığımız muhalefeti vardı. İnkârı sem

bolize eden bu partidir, Bölükbaşı burada yok, 
Cumhuriyetçi Millet Partisi de sonradan öyle 
oldu. Fakat bizim içimizden, Demokrat Par
tinin havasını teneffüs ettikten sonra ve onun 

j royleriyle mebus seçildikten sonra bu reyleri 
haksız bir iktisap şeklinde yepyeni bir partiye 
mal eden arkadaşlarımızın da bu inkâr politi
kasına katıldıklarım görmekle müteessiriz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Benden Ser
vet* . Somuneuoğlu'na selâm, söyle. 
... BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Selâmınızı 

zat/iliniz kendiniz söyliyebilirsiniz. 
REİS'— Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt

fen. Devam buyurun, efendim. 
BEHZAT BİLGİN. (Devamla) — Efendim, 

ben burada şahsi kanaatimi arz ediyorum. Bçn 
şahsan bir parti değiştirmek lüzumunu hisset-
sem mebusluktan istifa eder, öyle değiştiri
rim. Bu bir tampereman meselesidir, tabiat me
selesidir. 

Efendim; muhalefet partileri terikidde bu
lundular. Tenkid hiç şüphesiz bir haktır. Bu 
sabah Hürriyet Partisine mensup bir arkadaş, 
İsmail Hakkı Akyüz'ün çok, yerinde belirttiği 
gibi tenkid sanatın gıdasını teşkil" eder. İk
tidarın da bu gıdadan istifade etmesi lâzım-
gelir. Ancak çok yerinde olarak ifade ettik
leri gibi bu tenkid gıdası bir süt gibi sâf olarak su
nulmalıdır. Bunun içine tahanımür fermanları 
kasdı mahsusla katılacak olursa, bu sâf ol
ması lâzımgelen gıda ekşir, bozulur ve bir gı
da olmaktan çıkar. 

İşte muhterem arkadaşlarımızın, her üç par- -
tiye mensubolan muhterem arkadaşlarımızın 
tenkidlcrinin hüsııükabule..mazhar. olmamala
rının sebebi içlerine bu tahammür ferman
larının katılmış olmasıdır. Bu tenkid gıdası
nın, safiyetini maalesef iptidadan beri kaybet
miş olmasıdır. Yoksa bu tenkidler içinde mü
şahedeler eksik değildir. Yalnız şunu söylemek 
lâzımgelir ki, bu müşahedeler esasen muhale
fetin inhisarında olmıyan müşahedelerdir. Bi
zim Bütçe Encümeninin müzakerelerini taki-
betmiş olan arkadaşlarımız, encümende kendi 
kendimizi ne şekilde tenkid ettiğimizi, hangi 
hususlarda işin iyi gitmediğini nekadar açık 
bir surette belirttiğimizi görmüşlerdir. 
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NUSRET KÎRlŞCÎOÖLU (Zonguldak) — i 

Malûmatı oradan topluyorlar. 
MEHMET HAZER (Kars) — Orası itiraflar 

odasıdır. 
' BEHZAT BtLGlN (Devamla) — Demek ki, 

zatıâliniz encümeni Meclis dışı telâkki ediyor
sunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Orada itiraf 
ettiklerinizi burada söyliyemiyorsumız. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — İtiraf 
değil, müşahede. Burada da söyliyece-
ğiz. Hattâ Bölükbaşı için de nihayet De
mokrat bir âzanm bir sözünü işhadetnıek lü
zumu hâsıl olduğunu gördük. Mesele şu ar
kadaşlar : Memlekette bâzı. isler noksandır, 
aksaktır. Şu Veya bu müşahedeler yapılabilir. 
Fakat bu tenkidleri yapmakta iki yol var
dır : Birincisi, murad haricinde herne noksan
lık görülürse bundan Hükümet mesuldür, Hü
kümetin hareketinin neticesidir. Bu, muha
lefetin tenkididir. Noksanlık noksanlıktır, ak
saklık aksaklıktır. Fakat bunlar Hükümet ta
rafından istenilen, iltizam edilen ve onun se-
bebolduğu şeyler değildir. Bunların devamı
na Hükümet muhalefet kadar dahi razı olmaz. 
Aksaklığın devam etmemesindeki Hükümet 
menfaati muhalefetin menfaatinden daha fazla
dır. Bu aksaklıkları bertaraf etmek için Hükü
metin bizim kadar çalıştığına eminiz. Ve kendi
sine noksanlarını bildirdiğimiz zaman iyi netice
ler elde ettik. Tenkid inkâr yoluna saptığı za
mandır ki, zayıflar ve" muhalefet bu suretle ken
di menfaatini de ihlâl etmiş ölür. 

Bir noktada Ekrem Alican arkadaşımızın 
teııkidlerine temas edeceğim. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Başaramaz- ' 
sın... • 

BEHZAT BİLGÎN (Devamla) — Ben Ekrem 
Alican'm bilgisini takdir ederim-. İktisat bilgisi... 

HASAN KANGAL (Tokad) — Ona da aklın 
ermez... 

REÎS — Müsaade edin Hasan Bey... 
BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — Hattâ bir 

bakıma şu sıralarda ne aradığına şaşıyorum. 
Çünkü bu partiye girmeden önce bizim kendi 
parti grupümuz içinde, partimiz mensubu ola
rak... 

RElS — Lütfen efendim, siz devam buyu
run. 

.1957 0 : 3 -
HASAN KANGAL (Tokad) — Muhterem 

Reis Bey, Ekrem Alican'a hitabederken bize sa
taşmasın. 

REÎS — Sataşmadı, efendim. 
BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Yine teri-

kidlerde bulunduğunu hatırlatıyorum. Gurupu-
muzda serbest tenkid yapıldığını bilir. Çünkü 
Ekrem Alican arkadaşımız bizim mebusumuz 
olarak da tenkidİerini yapmıştır. Tenkid etmek 
için hiçbir arkadaşın'bizim partimizin dışına çe
kilmesine ihtiyaç yoktur. Ama ne yapacağını 
kendi daha iyi bilir. Yeni partisi içinde bulun
ması, ne bizim için ne de memleket için zararlı
dır. Cevap... Başaramazsınız dedilerdi de onun 
üzerine Ekrem Alican arkadaşımıza sempatimi 
belirtmiş olmak için bunları ifade ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşım bütçede parti
zan görüşle söze başladı. Ve bütçenin denkliği
nin hakiki bir denklik olmadığını ifade ettiler. 

Biz bunu Hürriyet Partisinin bir resmî sloga
nı olarak Bütçe Encümeninde de Feridun Er-
gin'in ağzından dinlemiş bulunuyorduk, zaten. 

Şimdi, bütçe denk değilmiş, fakat denktir 
diyormuşuz. Böyle bir samimiyetsizliğe Demok
rat Parti iktidarının neden mecbur olacağını 
bize izah etselerdi; buna bir zerre ihtimal yer
mek mümkün olurdu. Fakat Bütçe. Encümeni 
Muhterem Reisinin bu sabah çok . veciz olarak 
izah ettiği gibi bütçenin zaten denk olmak mec
buriyeti yok. Bütçe, denkliği bir emri ilâhi de
ğildir. Denk olmasa da olur. Birçok bütçeleri
miz zaten denk değildi. Hattâ bu seneki bütçe
miz de, Ekrem Alican'm dediği gibi üç yüz mil
yon, dört yüz milyon, liralık bir açık olduğunu 
f arzediniz. Bu açığı Hükümet aynı hizmetleri ifa 
etmek üzere bir istikrazla karşılıyamaz mı idi f 
Dört milyarlık bir bütçe içinde 200 - 300 milyon 
liralık bir istikrazdan iktidar âciz midir? Ha
yır, 300 - 400 milyon lirar bu memleketteki '"ta
sarruftan kolayca toplanabilecek bir meblâğ
dır. Hattâ Hükümet iştira gücünü bu suretle, 
Alican'm istediği gibi azaltmış da olurdu. Ama 
yapmadı. 

Bir kere yapmaya ihtiyacı yoktu, bütçe denk 
olduğu için. Diğer taraftan başka bir sebeple 
de yine bu yola gitmezdi. Çünkü Hükümet bu 
kaynağı kendine tahsis etmemektedir. Bu kay
nağı hususi teşebbüsün ve devlet iktisadi teşek
küllerinin ihtiyacına tahsis etmiştir. Bu tasarruf 
kaynağımı devlet, hususi ve devlet iktisadi te-
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şekküllerinin elinden alırsa o zaman bütün mc-
nabi, eski iktidar zamanında olduğu gibi devlet 
inhisarı altına girmiş olur. 

Bir bütçeyi denk getirmek imkânı varken 
ve Hükümet kemali samimiyetle bütçeyi denk* 
tir mülâhazasiyle getirdiği zaman neden bütçe 
denk olmasın? Böyle bir hilede ne menfaat ola
bilir? Kaldı ki, encümenimizin mazbata muhar
riri rakamlar üzerinde izahat verdi. Tekrar et
meme lüzum yoktur. Bütçedeki denklik ve büt
çedeki tahminlerin ne kadar hakikate yakın, ne 
kadar en ileri memleketler için dahi şayanı tak
dir nispetlerde varidatın tahakkuk ettiğini ra
kamlarla açıkça görmüş bulunduk. Binâenaleyh 
bu tenkid yerinde değildir. Alican bunda sami
mî değildir. 

İkincisi, enflâsyon ve fiyat tereffüieri mese
lesi: 

Şimdi Alican pekâlâ bilir ki, bu bulunduğu
muz senelerde, bütün dünya memleketlerinde, 
Amerika'da, ingiltere'de bir enflâsyon temayü
lü mevcuttur. Biz bu temayülün Türkiye'de de 
mevcudolduğunu kabul ederiz; Bendeniz şahsan 
konuşuyorum. Yani Amerika ve İngiltere'de ol
duğu gibi ve ayni sebepler ilcasiyle... Fakat bu, 
Hükümetin arzusu ile değildir. Ve bu temayül, 
bankmot basmak temayülü hiç değildir. İktisadi 
şartların ilcaatı ile enflâsyonist bir, bir tema
yül mevcuttur. Fiyatların tereffüünde, diğer 
memleketlerde olduğu gibi, burada da mevcut
tur. 

Şimdi arkadaşım veya arkadaşlarımız derler 
ki; bunun sebebi Hükümettir. Fiyatlar yükseldi
ği zaman Hükümet mesuldür. Bunun böyle ol
madığını bilirler. Neden Türkiye'de hadis olan 
mühim bir vakayı gözden uzak tutuyorlar? Aca
ba Türkiye'nin 1954 senesinden beri ağır bir 
kuraklık şartı içinde bulunduğunu arkadaşları
mız bilmiyorlar mıf Bu kuraklığın Türkiye'ye 
neye mal olduğunu hesabedecek durumda değil
ler midir? 1953 mahsulü, rekor bir mahsul ol
muştur. Ondan sonraki mahsul kaybımız dört 
beş milyon ton civarındadır. Hububat ihracatın
daki kaybımızı da hesabedecek olursak senede 
bir. buçuk milyon ton civarındadır. Bunun tu
tarı 300 milyon lira eder. Hiç kimsenin önliye-
miyeceği sebeplerle bir anda 300 milyon liralık 
bir dolar imkânı kaybolursa o memlekette şart* 
larıh eski durumda bulunduğuna hükmetmek 

mümkün olur müf Bunun cevabım vermeleri 
lâzimgelir. 

HASAN KANGAL (Tokad) ~~ Ai cevabını. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşım; biz burada mübarezeye, pehlivanlığa 
çıkmadık. Ben arkadaşımın konuşmalarım ke
mali zevkle dinlemiştim, cevaplarını da dikkat
le dinliyeceğim. Burada yaptığımız fikir mü
cadelesidir. 

Muhterem arkadaglanm, diğer bir tenkid de 
Meclisin tasarrufa riayetsizlik gösterdiği, bunun 
akislerinin personel masraflarında tezahür etti
ği tenkididir. Personel meselesinin muhtacı 
ıslah olduğunda hepimiz mutabıkız. Hükümet' 
de mutabık ki, zaten bunun için bir kanun sevk-
etmiş bulunuyor. Personel masraflarında belki 
ufak tefek tasarruflar mümkün olabilir. Türki
ye personel rejiminin her halde yalnız ücret ba
kımından değil, bilhassa organizasyon bakımın
dan muhtacı ıslah olduğu muhakkaktır. Ama 
personel rejimindeki masrafların da artışının 
mucip sebeplerini Ekrem Alican bilmiyor mu? 

Şimdi bilfarz öğretmen sayısı 1950 de 34 822 
iken 1956 da 44 965 oluyor. 10 bin artmıştır. Bu
nun dışında 30 liralık maaşla çalışan öğretmeli
lerin 1949 a kadar olan bu ücretlerinin bugün 
barem seviyesine yükselmiş olduğunu Ekrem Ali
can bilmektedirler. Eski rejim karşısında bunlar 
maaş bakımından hemen, hemen gâyrimevcut 
öğretmenler telâkki edilebilir. Onların yekûnu
nu da katarsanız 25 küsur bin* bir tezayüt yalnız 
şu ilk öğretmenler mevzuunda vâki olmuş bu
lunmaktadır. 

Şimdi öğretmenler böyle olunca tabiî perso
nel masrafları artacaktır. Ekrem Alican öğret
menler artmasın diyemez. O da bizler gibi öğ
retmenlerin artmasını ister. İlk okul öğretmen
leri böyle, orta okul öğretmenleri böyle, lise öğ
retmenleri böyledir. 

Ekrem Alican, hastanelerin artmasını iste
miyor mu! Bugün artan hastanelerin adedleri-
ni saymıyorum. Bunlar zaten gerekçede uzun 
uzadıya vardır. 

Sağlık merkezlerindeki, hastanelerdeki inki
şaf tabiî doktor artışını zaruri kılar. Ekrem 
Alican şahıs* olarak, Hürriyet Partisini kas-
detmiyorum, doktorlar artmasın diyemez. 

Tapu kadastro komisyonlarını artırıyoruz. 
Tabiî ona göre personel de artıyor. Millî mü-
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dafaanm personelini azaltacak mıyız? Bunu 
kimse istemez. Mühendisler böyle, doktorlar 
böyle, ziraatçiler böyle. Bunlar zaruri rakam
lardır ki, bunlar üzerinde esasen bir tasarruf 
ameliyesi akla gelmez. Tabiî aded itibariyle. 
Ama belki bir tasarruf yapılabilir; zecri bir 
hareketle tensikat yapılır. Meşrutiyet devrin
de olduğu gibi bir tensikat yapılabilir. Bunu 
mu istiyorlar? Biz bunu istemiyoruz. İstemi
yoruz, çünkü; bu bütçe meselesini bu şekilde 
halledip şu veya bu tasarruf için içtimai bir fe
lâkete taraftar değiliz., Bu memurlar çalışıyor
lar. Hususi sektörde daiha iyi imkân bulup ora
da çalışmak istedikleri zaman kendiliklerinden 
ayrılıyorlar. Biz bununla iftihar ediyoruz. Ve 
diyoruz ki, evvelâ memleketin iktisadi arma
türü tamamlanacak ve yeni i§ sahalariylc ken
diliğinden mesele hallolacak. Yoksa bütçede 
zecri bir tasarrufu bir memur tensikatı ile hal
ledip 10 binlerce vatandaşın sefaletini bu mem
lekete reva görmüyoruz. Mesele bu. Bunun 
ötesinde arz ettiğim gibi idarede reorganizâsyon 
ihtiyacı bariz. Personel Kanunu var. Bunun 
üzerinde ciddî bir organizasyon, ciddî tetkike 
müstenit bir reorganizâsyon lâzım, salâhiyet
leri ayarlıyacak, mesuliyetleri tâyin ve tesbit 
edecek, nıerkeziliği tahdit ile mahallî idarelere 
salâhiyetler ve imkânlar tevcih edecek ıslahat.. 
Zaruri ve yapılacak şeyler bunlar. 

Ondan sonra arkadaşımız yatırımların gecik
mesi mevzuuna temas ettiler. Buna da memnun 
olalım arkadaşlar. Yatırım mevzuunda Halk 
Partisi ilk önce yatırımları bir istihza şeklinde 
ifade etmekte idi. Bizim yatrıımlar, seçim ya
tırımları idi, kâğıt üzerinde yatırımlardı, pro
paganda fabrikalan, seçim fabrikaları idi. Halk 
Partisi çok şükür bugün fabrikaların çoktan 
tahakkuk safhasına girdiğini görmüştür. Dün 
istihza eden Halk Partililer bugün,' neden geç 
kaldı diyorlar! 

Hürriyet Partisi ki, bizimle beraber bu ya
tırım işine başlamışlardı, onların da tenkid et
mesine ne diyelim? Alican gecikmeden bahset
ti. Olabilir. Bu kadar mühim işlerin, hepsinin 
saati saatine ortaya çıkmasını kendisi hiç tasav
vur ediyor mu? Bu işler Amerika'da bile bu 
şekilde çıkamıyor. Bu milyarlık işlerin hepsi
ni tasarlıyalım ve 1956 senesinin 25 Aralığında 
falan tesisin bitmesi lâzımdır ve bitecektir. Bu 
olur mu? Pek tabiî gecikmeler olmuştur, neden 
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olmuştur? Deminki misalimi kendisine hatırla
tacağım. Son üç sene içinde alettevali 300 mil
yon ihracat gelirini kaybetmiş olursanız bu gi
bi gecikmelerin pek fazla uzamamış olmasına 
hayret etmek lâzımgelir. İşler gecikebilir. Za
ruri sebeplerle sekiz, on af gecikme olabilir. 
Ama birer, birer tamamlanıyor. Fakat biz bu 
işlerin hiç yapılmadığı devirleri de biliyoruz. 
Alican sen de biliyorsun! Demokrat Partiden 
Hürriyet Partisine geçilince bunlar unutuldu 
mu? 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Ne fay
dası var maziden bahsetmenin? 

BEHZAT GİLGÎN (Devamla) ~ Neden ne 
faydası var? Bütün bunların söylenmesi icab-
eder. Osman Bölükbaşı muayyen bir maksatla 
söyledi: İktidar çok müsait şartlarla işe başladı. 
Altın istoku, döviz istoku, bilmem çok müsait 
şartlar içinde işe başladık, Amerikan yardımı 
ve saire değil mi? 

Ya sizin zamanınızda altın istoku yok mu 
idi? 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Biz 
biriktirdik, siz harcadınız. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Güzel, bu 
sözünüze cevap vereceğim. Döviz de biriktirdi
niz değil mi? 

REİS — Behzat Bey çok rica ederim, sualli 
cvaplı konuşmayınız. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bir defa 
biriktirdiğiniz 214 ton altının 100 tonunu ve dö
vizlerin 1947 - 1950 seneleri arasında rahat ra
hat sarf ettiniz ve bunun karşılığından memle
kete bir tek fabrika çarkı ithal etmediniz. (Sol
dan, bravo sesleri) Memlekette bir tek baraj 
yapmadınız, bilmiyorum memlekette kaç kilo
metrelik yol yaptınız, bunu öğrenmek isterim. 

Ne kadar döviz vardı, ne yaptınız? Bütün 
bunları istihlâk maddeleri için harcadınız. Evet 
kısmen harcamak lâzımdır. Harb yılları içinde 
istoklar tükenmiştir, elbette bu mahrumiyet de
vam edemez. Ama memleketin istihlâk ihtiyacı 
karşılanırken memleketin yarınını düşünmek, 
yatırımları temin etmek icabeder, sizin aklınıza 
gelmiyen noktalar bunlardır. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Kâğıt fab
rikalarını siz yaptınız, Karabük fabrikasını siz 
yaptınız, demiryollarını siz yaptınız. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet, arz 
edeceğim. Demiryollarını ben hiçbir zaman in* 
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kâr etmedim, Halk .Partisi zamanında hiçbir 
şey yapılmamıştır, iddiasında bulunmadım. 

Atatürk devrinde, demiryolları yapıldı, Ka
rabük fabrikaları yapıldij iftihar ederiz bunlarla, 
bizim bahsettiğimiz devir, bıv devir değildir.^ 
inönü devridir, 1938 den 1950 ye kadar geçen 
zaman içinde memleket iktisadiyatına tek bir 
değer ilâve , edilmemiştir, tek bir çivi çakılma
mıştır. (Sağdan, harb yıllarında ne yapılır, ses
leri) 

Bunlar mazeret midir? 
Şimdi Ekrem Aliean'm siyasi tenkidlerine 

geçiyorum : Evvelâ iktisadi kalkınma, sonra hür
riyet deniyormuş. Bunu Ve buna zeyil olan na
hoş fıkrayı Ekrem Aliean'm bulmadığına ben 
eminim. Üslûp onun değil, karakter onun değil. 
Hiçbir zaman kendisini böyle mütecaviz görme
dik. Nasılsa oraya girmiş. Bu nasılsa, giriş arka
daşımızı müstahak olmadığı bir geri almaya se-
beboldu. Bir sözün geri alınması şerefli bir şey 
değildir. Bunu tavzih etmek isterim. Söz iki 
türlü geri alınır; bir defa mânası - nedir? Bunun 
mânası nahak yere sarf edilmiş, doğru olmadığı 
kabul ve itiraf edilen bir hükümden rüeu etmek, 
nahak yere bir iftiradan bir isnattan rüeu et
mektir. Daha amiyane tâbiri var; onu söyle-
miyeceğim, iki türlü konuşma vardır. Yazılı ve 
irticalen.. Konuşurken bir insan arzu etmediği, 
düşünmediği bir sözü tam kelimeyi bulamadığı 
için sehven; sarf eder, sonra bundan rüeu eder, 
bu şerefli bir şeydir. Tavzih eder. Halbuki! ha
zırlanmış, yazılmış, tekrar okunmuş bir "yazının 
içinde bir kelime veya cümlenin geri alınmasını 
kabul etmenin şeref verici bir vaziyet olmadığı
nı zannederim. Kendisini bu vaziyete düşürdük
leri için hakikaten müteessir oldum... 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Üzül
meyin., 

BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Yakışmı
yor, Mustafa Ekinci.. 

RElS — Behzat Beyefendi, mütemadiyen 
şahıslara hitabederek konuşuyorsunuz. 

BEHZAT BÎL0İN (Devamla) — Hitabedi-
yorlar, ben de hitabediyorum. 

Sonra dediler ki; «Maddi refahın asıl yara
tıcısı hürriyet ve demokrasidir.» evet, zaten Tür
kiye'de maddi refah bunun delili değil mi? Hür
riyet ve demokrasinin bu memlekette mevcudol-
duğunun bir delili de budur. Çünkü, bu memle-
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kette hürriyet ve demokrasi mevcudolnıadığı 
müddetçe o maddi refahtan mecburen mahrum 

. kaldık. Hürriyet ve demokrasi (Ekrem Aliean'm 
sözü gibi), bir maddi refah temin etti ve bunu 
ancak hürriyet ve demokrasi rejimi temin 
eder ve etmiştir. Şimdi arkadaşlarım buraya gel
mişken kısaca temas edeceğim, şu hürriyetsizlik 
iddiasından esasen partilerinin isminin bir se
bebi de bu, yani memlekette hürriyet yok da 
bunlar temin edecekler... Hürriyet nerede yok? 
Niçin yok ? Köyde mi yok ? 

NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Sizin elinizi 
sıkan vatandaşı jandarma dipçikle ayırdı mı? 
Bizim ayırdı. 

BEHZAT BÎLÖİN (Devamla) — Misal zik
rediniz, o zaman Dahiliye Vekilinden sorarız 
(Sağdan, gürültüler, gülüşmeler), Yalnız siz 
değil biz de köyleri dolaşıyoruz. Köylerimizde 
vatandaşlarımız, istedikleri partinin, istedikleri 
teşekkülün âzasdırlar. Şehirlerimizde de öyle
dir, her yerde öyledir. Vatandaşın bir huzursuz
luğu yoktur. 

Vatandaş istediği fikrin müdafiidir. Huzur
suzluk, vatandaşlara temsil etmek iddiasında 
olanların şahsî huzursuzluğudur. Onlar istiyor
lar ki serbestçe hakaret etsinler, sövsünler, ha-
hakikatleri tahrif etsinler. Onların istedikleri 
hürriyet bu. 

Sonra, toplantı hürriyetinden bahsettiler. 
Kanunun ilk tatbikatında belki aşırı tatbik şe
killeri olmuştur. Fakat Vekil Bey teminat ver
dikten sonra... (Sağdan, hangi teminat sesleri). 

Efendim; Dahiliye Vekili; mebus takibedil-
mez dedi. Bunun bir mânası vardır. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Da
hiliye Vekilli koridorda Reisi kovaladı. 

BEHZAT BÎLĞÎN (Devamla) — Ben şahsi
yet ile uğraşmam Beyefendi. Siz istediğiniz za
man kürsüye gelir, konuşursunuz. 

REÎS •— Rica ederim; siz sözünüze devam 
buyurun. 

BEHZAT BÎLĞtN (Devamla) — Toplantı 
hürriyeti, basın hürriyeti. Neden basın hürriyeti 
yok? 

Nadir Nadi makale yazmaz, başkaları yazar, 
ben yazarım.. (Sağdan, ne kadar para alıyorsun, 
sesleri) Bunu soyliyen arkadaş kimdi, bilmiyo
rum. Bu süflî iddiaya kemali nefretle kendisi
ne iade ederilm. Bunu kendi gazete çevrelerinde 
aravabiHrîer. Nadir Nadi makale yazmaz, çün-
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kü hürriyet yoktur, deniyor. Ben yazarım, fa- | 
kat Ulus da yazar. Hüseyin Cahit için hürriyet 
var. 

İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Hem de neler yazıyor. 

BEHZAT BtLĞlN (Devamla) — izmir'de 
Sabah Postası 'nda Orhan Rahmi'de yazar, onun 
için de hürriyet vardır. Binaenaleyh arkadaşı
mız effetsinler, bu, hürriyetsizlikten gelmiyor. 
Biz Nadir Nadi arkadaşımızın çok kıymetli I 
mekalelerinden mahrum kaldık, bütün okuyu- I 
culan da mahrum kaldı. Fakat bu sadece bir 
nümayiş, bir boykotajdır. | 

NADÎR NADÎ (istanbul) — Boykotaj değil. 
BEHZAT BlLĞlN (Devamla) — Ben şahsi 

mütalâalarımı arz ediyorum. Hakikaten vatan
daşlar mahrum kaldılar. Ancak arkadaşımız is
terse bu mahrumiyetten onları kurtarabilir. 
Bundan dolayı hiçbir zaman hiçbir ukubete 
uğramaz. I 

ClHAD BABAN (izmir) — Yapma Behzat 
Bey.. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Siz de bu 
kanunla hapse girdiniz galiba.. I 

CÎHAD BABAN (izmir) — Üç heş değil, 
tam otuz defa... I 

BEHZAT BlLCilN (Devamla) — Hapis ©e-
zasLbir suç işliyenlere verilir.. 

RElS — Rica ederim Behzat Beyefendi, ar
kadaşlarla karşılıklı konuşmayın. (Soldan gürül
tüler) 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Suç işlemi-
yen bir vatandaş için ceza mevzuubahis olamaz.. 

ClHAD BABAN (izmir) — Bile bile böyle 
konuşuyosûn, Behzat Bey Allah aşkına.. 

BEHZAT BÎLGtN (Devamla) — Ben bildi
ğimi, inandığımı söylüyorum, kanaatimi, söylüyo
rum. Delillerini ortaya koyuyorum. İşte Ulus 
diyorum, işte diğer muhalif gazeteler diyorum, 
işte Falih Rıfkı diyorum. Ben şunu iddia ediyo
rum ki, kanaatler makale halinde yazılabilir. 
Esasen hiçbir makale yazmaksızm dahi bir gaze
te fikrini beyan etmek mevkiindedir. Ve buna 
hiçbir kanun mâni olamaz. 

ClHAD BABAN (izmir) — Yapma Behzat 
Bey, Basın Kanunu ne oldu?.-. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Ben şah
san Basın Kanununun çıkmasından memnun olan 
bîr arkadaşınız değilim. Çıkmamış olmasını (Sağ
dan niçin müdafaa ettin sesleri) I 
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| NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
| Sebebini izah et. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — O zaman
ki müdafaalarımı zabıt ceridesinden alır okur
sunuz ve sebebini öğrenirsiniz. Ne şekilde kabili 
tatbik bir hale getirdik, ve ıslah" ettik, öğrenirsi
niz. Bir kanun, komisyonları boykot etmekte, 
protesto etmekle düzelmez. Meclis azasının vazi
fesi kanun üzerinde imali fikir etmektir. Aleyhin
de iseler aleyhte olan;.lehinde iseler lehinde olan 
görüşlerini bildirmelidirler. 

NADİR NADÎ (istanbul) — O kanunu yan
gından mal kaçırır gibi çıkardınız. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Bu kanun 
çıktığı zaman zatiâliniz burada olsaydınız, kanu
nun müzakeresinde hazır bulunurdunuz. 

Şimdi arkadaşlarım; bakınız bu zihniyete. Me
bus arkadaşımız aynı zamanda gazetecidir. Ken
disini yakından alâkadar eden bir meseledir. 
Gazeteci olmasa mebus olarak alâkadardır. Ka
nunun hangi tarihde görüşüleceği malûmdur. 
Hangi komisyonda görüşüleceği malûmdur. 
Komisyona gelmek lüzumunu hissetmemiştir. 
İsterse gelir; isterse gelmez, buna bir diyeceğim 
yok. Fakat ondan sonra kalkıp der ki, yangın
dan mal kaçırır gibi kanun çıkarıldı. Hususi 
davetiye ile mi, beyefendiyi celberecektik? Bir
az insaf lâfını. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Meclisi 
iki ayda bir ziyaret eden kimsenin bunu söy
lemeye hakkı olmamalıdır. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — iç Tüzükte 
bir değişiklik kâfi, bunun için. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Sonra Ek
rem Alican zirai kredilerin... (Hep bütün bu 
tenkidlerde maalesef biz Hürriyet Partisini ve 
sözcüsünü; Halk Partisinin peyki haline gelmiş 
görüyoruz. Halk Partisi ne demişse bu arka
daşlarımız onları tekrarlamaktadırlar) 

MUSTAFA EKÎtfCÎ (Diyarbakır) — Peyk 
olacak adamJ ar yoktur burada. Kendine gel. 
Benzetme. 

YUSUF AZlZOĞLU. (Diyarbakır) — Biz 
şahsiyet sahibi insanlarız. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Zaten ben 
burada arkadaşların şahıslarından bahsetme
dim. Ben burada bir partinin peyk olmasından 
bahsettim. Bunu ister kabul ederler, ister et
mezler. Peyk olduktan sonra olmamak insanın 
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elinde değildir. Bu karşılıklı cazibe meselesi. 
Kuvvetli bir cazibesi olan zayıf cazibeliyi ken
dine çeker. îster istemez bu cazibenin tesiri al
tında kalmışlardır, ve onun dışına çıkmamışlar
dır. 

SABAHATTİN ÇIRACIOĞLU (Bursa) — O 
senin hüsnü kuruntun, hüsnü kuruntun. 

BBHZAT BİLGİN (Devamla) — Bir delil 
daha: Zirai kredi hakkında arkadaşımız bizim
le beraber idi ve müdafaasını yaparlardı. Şim
di bu kredinin istihlâk kredisi olduğunu iddia 
ettiler. Bu iddianın yapılacağı en gayrimüsait 
an bu an idi. Bile bile mevzubahsetmedikleri 
büyük kuraklıktan sonra arkadaşımız çıkıyor, 
diyor k i : Cifttçiye ödediğiniz paralar yerine 
sarf edilmemiştir. Bunlar bir istihlâk kredisi 
halini almıştır. Şunu bilmek lâzım arkadaşlar; 
zirai itibar mahiyeti itibariyle şahsi bir kredi
dir. Bu yüzde 60 tarlaya, sarf edilirse, yüzde 40 
da şahsi ihtiyaca sarf edilir. Bunun dışına çık
manın imkânı yoktur. Zirai kredinin yüzde 100 
tarlaya sarfını temin ötmiş ne bir memleket 
vardır, ne de bunu temin etmeğe lüzum görmüş
lerdir. Şahsi bir itibardır, ama bir memleket 
bir su baskını, bir kuraklığa, felâkete mâruz 
kalırsa o zirai kredi evleviyetle istihlâk mahi
yetini alır. Alması da bir sosyal vacibedir. Ama 
gayet tabiî Cumhuriyet Halk Partisi öyle dedik
ten sonra Hürriyet Partisi için akan sular du
rur. 

Şimdi; gelirlerin tevziinde arkadaş muvaze
nesizlikten bahsetti. Muhakkak ki, ve arkada
şımız bilir ki, bu muvazeneyi temin etmek için 
Demokrat Parti büyük gayret sarf etmiş ve 
Gelir Vergisi tadilini arkadaşımız ile Demokrat 
Parti iktidarı birden teklif etmişlerdir. Yani 
kendisi Demokrat Partinin fikriyle beraber ol
muştur. Muamele Vergisini kaldıran kanun lâ
yihası üzerinde kendileriyle- birlikte çalıştık. 
Bütün gelirlerin adaletli tevzii hususunda De
mokrat Parti her zaman "gerekli tedbirlerini al
mıştır. İmkân nispetinde daima almış olacağını 
da arkadaşımız pekâlâ bilirler ve takdir eder
ler. 

Kiminin milyon kazandığından ve kiminin 
de az kazandığından bahsettiler. Af buyursun
lar, kendilerine yakıştıramamj demagojik bir 
söz, kolay darf edilecek bir sözdür? Bu söz na
sıl sarf edilir? Burada enflâsyondan şikâyet et
tiler bütün muhalefet partileri, öbür taraftan 
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da Halk Partisi mebuslarında Sırrı Atalay ar
kadaşımız buraya çıktı, ne dedi; buğdayın fi
yatı 30 kuruştur, elli kuruş verilmesi lâzımdır, 
dediler. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Sebebini 
söyledi. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet. Ama 
bir'insan hem enfilâsyondan bahseder, hem de 
buğdayın 50 kuruşa çıkarılmasını isterse bu, olsa 
olsa demagoji olur. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Düştüğünüz 
enfilâsyonun fasit dairesinden dolayı bunu bu 
şekilde söyledi. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Şimdi tevil 
ediyorlar. Bu, Sırrı Atalay'm değil Halk Par
tisinin demagojiğidir. Kasım Gülek Adana'daki 
konuşmasında ne diyor? Pamuk için aldığınız pa
ra çok azdır. Çünkü pamuğun bedeli dolar 280 
kuruş hesabiyle size ödeniyor. Bunu deblokaj 
kuru üzerinden ödeseler o zaman 560 kuruştan 
gidecek ve elinize bir misli fazla para geçecek. 
İşte bu demagojidir. Bunun altında müstetir olan 
mâna biz iktidara gelirsek size deblokaj kuru 
üzerinden ödiyeceğiz demektir. Öbür taraftan 
pamuk çiftçisine gidecek, 300 mü alıyorsun bu az 
sana 600 kuruş vereceğim diyecektir. Deblokaj 
kuru ile, yani ikinci bir devalüasyona gidecekler. 
Pamuk mahsulünü deblokaj kuru ile satacak, tü
tünü deblokaj kuru ile satacaklar, yani iki misli 
bir fiyatla... Bu Türk lirasının kıymetini yarıya 
düşürmek ve ikinci bir devalüasyon yapmaktır. 
Bunu istiyorlarsa açıkça söylesinler, neden söy-
miyorlar? Bunu samimî olarak söylesinler. Öte
kisi hem samimiyetin aksi ve hem de .demogojhsin 
ta kendisidir. (Soldan, bravo sesleri) 

CİHAD BABAN (İzmir) — Deblokaj dövizi 
bu maksatla mı Behzat Bey? 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Onu Kasım 
Gülek Beye sormak lâzımgelir. Fakat Kasım Gü
lek istiyor ki, pamuk müstahsillerine pamuğun 
bedelini öderken deblokaj kurunu nazarı itibara 
alarak, iki misli ödensin. Pamuk ihracettikleri 
zaman gelecek olan doları da 280 den 560 üzerin
den ihracatçıya tediye etmiş olsun. Tütün için 
ve üzüm için de bu yapılsın. 

CİHAD BABAN (İzmir) — Gidiş o gidiş. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Ekrem Ali-

can bir tenkid daha yaptı. Bu tenkid üzerinde 
biraz duracağım. 30 kuruş fiyatla 9 bin ton şe-
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ker ihracettik. Bunu tenkidettiler. Bendeniz 
şahsan çek müteessirim ki, 9 bin ton yerine 60,90 
bin .ton şeker ihracedemedik. İnşaallah gelecek 
seneler bu imkân bulunur. 

CİHAD BABAN (îzmir) — Çok kârlı bir iş 
olur. * 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Zatı âliniz 
iktisadi meselelerle pek o kadar meşgul değilsiniz. 

CÎHÂD BABAN (îzmir) — İddiam yok ama 
sizin kadar anlarım. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Biz profe
sör değiliz. Bu yüksek iddialar bâzı kimselerin 
inhisarmdadır! 

Bu yeni bir -iddia değildir. Hububat ihracet-
tiğimiz zaman şunu dinledik. Bir buçuk milyon 
ton hububat ihracedilirken sevinmek lâzımgelir-
ken Halk Partisi ne diyordu? «Müstahsıldan 30 
kuruşa alıp 20 kuruşa satıyorlar; bu yüzden 
100 milyon lira Toprak Mahsulleri zarar edi
yor. Feci âkibet.. Şimdi şeker için söylenenler 
bu edebiyatin devamıdır. Neden feci âkibet. Şe
ker ihracetmişsiniz elinize 3,5 milyon dolar dö
viz geçmiş. Fakat bunun dâhilde 10 milyon lira
lık bir rüsubu oluyor. Ama sorarım .arkadaşıma; 
Türkiye'nin döviz bakımından bu kadar sıkışık 
bir durumda'olduğu bir zamanda.. (Sağdan, ne
den sıkışık bir durumda sesleri ve gürültüler) 

JtEİS — Müsaade buyurun, müdahale etme
yin, efendim.' ' 

BEHZAT BİGİN (Devamla) — Bunu söyle
dik arkadaşlar... Türkiye'nin döviz bakımından 
bu kadar sıkışık bir zamanında 10 milyon lira
lık bir rüsuba karşı 3,5 milyonluk dolara sa-
hibolması iyi bir şey midir; kötü bir şey midir?.. 

Arkadaşımız söylesin. Ben iyi bir şey oldu
ğuna kaaniim. Hattâ on bin ton yerine 100 bin 
ton ihracedilse ve 100 milyon rüsubu kalsa iyi 
bir şey olurdu. Bu rüsup iki üç sene devam 
eder, onu millî ekonomi masseder, temessül eder. 
Fakat dolara ihtiyacımız var. Başka memleket
ler bunu başka türlü mü yapıyorlar, başka tür
lü mü ihracediyorr&r? Belçika'sı, Holânda'sı, 
Küba'sı, onlar da ihraçta prim verirler. Bırakın 
şekeri, diğer ihracettikleri maddelere bile prim 
verdiklerini arkadaşlarımız bilmiyorlar mı? 
Amerika'nın buğday ihracettiğini bilmiyorlar 
mı? Amerika'nın ütilize edilmiyen ve bizim de 
istifade ettiğimiz on milyonlarca ton buğday s 
nereden geliyor? Devlet satmalıyor, ihraç fiya-
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tından tamamen yüksek bir fiyatla müstahsilin 
elinden Devlet satınalmaktadır. Bunların zara
rını Devlet üzerine almakta. Türkiye zengin bir 
memleket değildir. Amerika gibi zengin bir dev
let bile buğdayı koruma lüzumunu hissetmiş ve 
buğdayı primlendirmiştir. Arkadaşlar, bizde de 
gelecek yıllarda inşallah yine bu ihracat yapı
lacak. Bu iş için sulama tesislerimiz ve siloları
mız hazırlanmaktadır. Buğdaya, şekere ihracat 
primi vermek iktisadi bir hata mıdır? Yoksa ik
tisadi bir basiret midir? Bunu arkadaşım bilir, 
fakat temas etmedi, belki daha sonra itiraf ede
ceğini göreceğiz. 

Şimdi arkadaşlarım, bizdeki iktisadi kalkınma
ya nihayet Halk Partisinin de iştirak ettiğini, ve 
bu zarureti kabul ettiğini hep beraber gördük. Baş
ka türlü- yaptnıya imkân yok, çünkü eserler 
meydanda. Fakat bu kalkınmaya itiraz da oldu. 
Arkadaşlar her nedense kalkınma denince bu
nun bahsini yalnız şeker fabrikası, çimento fab
rikası olduğunu farz ettirmek isterler ve onun 
üzerinde dururlar. Fakat çok iyi bilirler ki, Tür
kiye'nin kalkınmasında en mühim~merhale ka
rayolları ve sulama işleri olmuştur. Fakat kara
yollarından bahsetmezler. Bu memleketin* sathı 
ne şekilde, değişti, vatanımız ne şekilcLe yol şe-
bekeleriyle bütünlüğe kavuştu, ne şekilde yol 
emniyetine erişti, bunları söylemek istemiyorlar. 

Şimdi burada elimde, arkadaşım Muammer 
Beyin lûtuflariyla aldığım Beynelmilel Yol Fe
derasyonunun çıkardığı bir mecmua var. Bu, 
yolculukta yeni rekor serisi, yol inşaatında bü
tün memleketlerde 9 senede, her sene bir evvel
kinden ileri bir rekor teşkil •ettiğini tesbit eden 
beynelmilel bir mecmuadır. Burada, Almanya'
nın 570 milyon dolarla başta olduğu tesbit edili
yor. Rakamları aynen buradan alayım: Bu ara
da Türkiye'nin mevkiinden de bahsediliyor. 

Şimdi, bakınız arkadaşlar; Finlandiya .n,m 
bu yol inşaiatına tahsis ettiği para 46 milyon 
dolardır. Bunlar 1956 senesine aittir. 

r-
Fransa'nın, tahsis ettiği para 470 milyon do

lardır. 
İngiltere'nin tahsis ettiği para 278 milyon 

dolardır. . 
Yunanistan'ın tahsis ettiği para, ki burası 

için da*ha ileridir dediler, daha fftela gelişme 
vardır dediler, bunların tahsis ettikleri para 
12,5 milyon dolardır. 
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İtalya'nın tahsis ettiği para 209 milyon do- I 

lârdır. 
İsveç'in tahsis ettiği para 200 milyon dolar- ] 

dır, 1 
Türkiye'nin tahsis ettiği para 119 milyon 

dolardır. 
Bu mecmua, 100 milyon dolardan fazla tah

sisat ayıran, temin etmiş olan memleketlerin 
listesini yaparken Türkiye'nin Almanya'dan 
sonra beşinci mevkide bulunduğunu gösteriyor. 
Okuduğum rakamlar bunları ifade edecek ma
hiyettedir. f 

Türkiye'nin 1956 senesindeki yol faaliyeti,, 
bu seneki faaliyet geçen senekinin % 50 fazla
sıdır. Bundan, muhalefetin, bizim gibi bir ifti
har payı çıkarması lâzım mı, değil mi? Bunu 
söylemesi icabeder mi, etmez mi? Bir Bütçe mü
zakeresinde bunları ifade etmeleri daha hayırlı 
bir şey değil midir? Elbette evet. 

Şimdi sulama işleri, barajlar, silolar üzerin
de durmıyaeağım. Bunlar hepsi ayrı ayrı üze
rinde durulacak meseleler. Ben yalnız şu nok
ta üzerinde duracağım. Arkadaşımız, tediye mu
vazenesinden bahsetti. Muvazeneden bu şekilde 

* bahsetmek gayet ^olaydır. İhracatımız, ithalâtı* 
mız şu kadar diye'bahsetmek pek kolay bir şey. 
Fakat/hesabetmek lâzımgelir. .İhracatımız bu 
miktarda görüldüğü Halde bu rakam her şeyi 

• " izah eder mi? İthalâtımız bu kadar mı olacak? 
IstihsaJ ve istihlâkleri Ekrem Alican neden he
saba katmıyor? Elinde istihlâk istatistikleri 

1 var. Bir memleketin refaha kavuşup kavuş
madığını gösterecek en büyük müş'ire, en mü-

. kemmel delil istihlâkteki artıştır. Eğer bir * 
memleketin istihlâki artıyorsa hayat seviyesi 
yükseliyor demektir.. Eğer istihlâki geriliyorsa 
- nüfusu da arttığı hâlde - hayat seviyesi dü
şüyor demektir. Arkadaşımız bu istatistiklerle 
alâkadar değiller. Ama biz biliyoruz. Şeker 
istihlâki 120 bin tondan 280 bin tona çıkmıştır. 
160 bin ton bir artış, önümüzdeki senelerde ne 
olacağını hesaba katmıyor. 160 bin,ton bir ar
tış var Ekrem Alican... -

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — 120 bin ton
dan kaç tona çıktı dediniz ? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — 280 bin 
tona. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) —- Yanlış. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Ben yu- J 

varlak hesap söylüyorum. •" 
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i EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Yuvarlak 

değil, yine yanlış. 
j BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bakınız 
f arkadaşlar, işte bir zihniyet, ben bütçe rakam

larını tahlil konuşması yapmıyorum s (sağdan 
öoo sesleri), arkadaşların konuşmalarında na
zara almadıkları noktalar üzerinde duruyo
rum. Belki 280 bin değil de 270 bindir, yeya 
250 bindir. Bunun ehemmiyeti yok. Ehemmiyeti 
olan büyük artış hâdisesi. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Nasıl ol-
f maz, muhakeme yürütüyorsun. 280 değil, 245 

bindir. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — A efendim 

yürüteceğim muhakemeyi dinlesene. Peki 245 
bin olsun, kabul edelim. Yâni 245 bin ton olur
sa benim söylediklerimin bir kıymeti olmı-
yacak mı? (Sağdan olacak olacak, sen devam 
et, sesleri). Madçm ki, bunu, istihlâk ediyoruz, 
ihtiyacımız var demek. Şeker fabrikalarımız ol
masa ve bu 125 bin ton şeker, ithâl edilse 30 
kuruş fiyatla da olsa 37 buçuk veya 40 milyon 
lira eder. İşte şekerden temin edilmiş olan 
bir nevi gayrimer'i ihracat. Bunu takdir etme
leri lâzımgelir. 

İkincisi; mensucat. Vereceğim rakam yu
varlak rakam olacaktır. Çünkü balans üzerine 
konuşmuyorum. 2 00 000 metre olan mensucat 
istihsali şimdi, ben 545 milyon metre yazmı
şım, yanlışsa Ekrem Alican tashih öderler, 345 
milyon metre bir artış. Vatandaşların bu is
tihlâki de bir ihtiyaç karşılığıdır. Bu da 600 
milyon Kralık bir ithâlden bizi kurtarmıştır. 

Yani 600 milyon liralık gayrimer'i ihracat 
bedeli. 

Çimento : Çimento istihsalini ben 388 bin 
ton olarak aldım. 960 bine çıktığını kaydettim. 
Hattâ yuvarlak rakam olarak diyelim ki, 400 
bin tondan 900 bin tona çıkmış olsun. 70 bin 
tonunu kendilerine hibe etmiş oluyoruz. Yi
ne 500 bin tonluk bir artış demektir. Bu da 60 
milyon liralık bir döviz tasarrufudur. Yine 
bu da bu miktar bir gayrimer'i ihracata teka
bül eder. 

Çelik ve çelik hadde mamülâta geçelim. 
Bunların istihlâk ve istihsal artışlarında hâsıl 
olan rakamları bulalım. Çelikte 100 milyon 
lira, hadde mamullerde 50 milyon lira, keres
tede de 120 milyon liralık bir artış hesabe-

• dili*. 
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Bunları topladığımız zaman arkadaşlar 1950 ı 

den buyana Türkiye'nin istihlâk hacmmdâki 
genişlemeden dolayı, Türkiye'nin, k&ıdi ima
lât ve mahsullerinin temin ettiği genişleme 
dolayısiyle, bir milyara yakın bir ithalât kül
fetinden kurtulduğunu,* bil milyara yakın gay-
rimer'i ihraç imkânına kavuştuğunu görürüz. 
Bunu arkadaşlar bilirler. İşte bütçeyi'tenkid 
ederken bu bilgilerini gizledikleri için sami
miyetten ayrılmış olmak mevkiinde kalıyorlar. 

Şimdi diğer bir noktaya geçiyorum. Bu, dar
lık meselesi, darlık pisikozudur. Bu nazik bir 
bir meseledir, bir memlekette darlık olur, bâzı 
maddeler bulunmıyabilir. Bu bütün memleket
lerin başından geçmiş bir derttir. 

İngiltere'de harb içinde ve harbden sonra bir
çok ihtiyaç maddeleri, hakiki ihtiyacı karşılı-
yamıyacak miktarlar üzerinden halka dağıtıldı. 
Hiçbir muhalif mebus çıkıp da, bize bir tek şeker 
veriyorsunuz bununla çayımızı dahi içmeye im
kân yoktur, dememiştir. 

Kendi İngiliz kumaşlarım dışarıya çıkarıp 
döviz teminine çalışmışlar fakat halkları, ken
dilerine senede bir kat kumaş verildiğinden do
layı şikâyet etmemişlerdir. Siyasi partiler de 
şikâyet etmemişlerdir. O kadar etmediler ki, bi
rinin başladığını öbürü devam ettirmektedir. 
Oradaki muhalefet böyle hareket ettiği zaman 
sebebi nedir acaba? Sebebi gayet basit. Bu fiyat 
mevzuu, bu ihtiyaçların temini mevzuu hakika
ten bir hastalıktan kurtulma devrindeki kimse
nin nekahat devrini andırır. Bir kimseye' sen 
hastasın, iyi olmıyacaksm derseniz; o kimsenin 
iyi olması çok güçleşir arkadaşlar. Muhalif ve 
muvafık elbirliği ile aslında geçici olan bu hâ
dise için bu darlık geçicidir derlerse, bu haki
kati söylerseniz, o esasen geçici olan darlık da
ha da çabuk geçer. Bunu Fethi Çelikbaş bilir, 
hem de o kadar, iyi bilir ki. Meselâ 1954 de Cum
huriyet Halk Partisi «şeker yok» diye söyleme
ye başlamıştı. O zamanın İşletmeler Vekili olan 
Fethi Çelikbaş bunu tasvip ediyor mu idi? Her 
halde etmezdi. Haklı olarak bugün dahi tasvib-
etmeıriesi lâzımgelir. Arkadaşlar söylenen her şey 

, doğru olmaz ve ulu orta her şeyi bu şekilde tek
rar etmek yine doğru olmaz. (Sağdan, peki söy
lemeyiz, sesleri) Söylemekten memnu değilsiniz | 
fakat eğer bu memleketin iyiliği üzerinde has
sas iseniz bu gibi şeyleri söylemek mecburiyetin- | 
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de değilsiniz (Sağdan söylemeyiz sesleri) Sİ2İn 
söylemekten meneden yok, zaten her yanlış şe
yi söylüyommuz. 

ŞERAFETTİN AYHAÎİ (Sinob) — 1946 da 
nerde idin Beyefendi? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, darlık var; bâzı maddelerde var. Fa
kat hepiniz biliyorsunuz ki ve hepiniz gibi mu
halefet de biliyor ki bu darlık daimî değildir 
ve geçici periyodik bir darlıktır. Yani vakit va
kit o madde gelir; darlık kalkar. Sonra azalır 
ve tekrar gelir. Ne gibi? Şimdi Çelikbaş dedi ki 
kurşun kalemi yok. Yalan değildir. Hakikaten yok
tur. Ticaret Vekili burada ben de şikâyetçiyim. 
Hakikaten yoktur. Ama bunu bir alarm şeklin
de tekrara ihtiyaç var mıdır? Bu bir. İki; bu 
darlık ne zamandan beri başlamıştır ve ne zama
na kadar devam edecektir? O da başka mesele, 

Pek tabiîdir ki, dövizleri bu 4erece hesapla 
temin etmek mecburiyetinde bulundukça itha
lâtta zaman zamah. darlıklar olmuş ve olacaktır. 
Arkadaşlar, biz bunları muhalefetteki arkadaş
lara anlatamıyoruz. Onların vazife telâkkileri
nin hakikaten başka olduğunu görmekteyiz. 
Ben şunu söyliyeyim; İngiltere herbe girdi ve 
bekasını temin edip edemiyeceği bir mesele ola
cak hale düştüğü bir anda Çörç%îngiliz Parlâ
mentosunda şöj4e diyor : «Size göz yaşından 
ve ıstıraptan'başka bir şey vadetmiyorum.» Bu 
bir memlekette, bir mücadele anında bâzı sı
kıntı ve ıstıraplara katlanmak mecburiyetinde 
olduğunun ifadesidir. Ama bu mecburiyeti ka
bul etmiyen insana bizim söyliyecek başka sö
zümüz olmaz arkadaşlar. Biz memleket dâva
larında hiçbir zaman gizli olmadık. Bize seç
menlerin söylediklerini biz de tedbirle mükel
lef olanlara söyledik. Hiçbir zaman' gizli olma
dık. Fakat burada konuşulduğu şekilde,, sizin 
konuşmak istediğiniz şekilde değildir. Misal 
vereceğim. Nüvit Yetkin Beyefendi konuşması 
esnasında. dediler ki : Fırınların önünde halk 
kuyruk olup bir ekmek temin etmeye mecbur 
edilirse artık o Ihalktan nasıl fedakârlık bek— 
lenir? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Yarım ya
malak söylüyorsunuz. 

REİS — Müsaade buyurun. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bendeniz 

hatırladığım nispette konuşuyorum. Buna ya-
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km bir şekilde söylediler. Zabıtlardan arzu 
ederseniz karşılaştırırız. Şimdi «Söylemedim» 
demeleri.... 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Böyle bir şey 
söylemedim, beyefendi. «Tahrif etmeyin.» dedim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Tahrif mev-
zuubahis değildir. Hatırımda kalan bir şeyi 
naklediyorum. Nihayet bu kelimelerde bir te-
favüt olabilir. Fakat mâna itibariyle dedikleri 
şudur : 

«Fırın önünde kuyruk olup ekmek bekli-
yen vatandaşlardan daha fazla fedakârlık bek
lenemez.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Resmî ilânda da 
fedakârlık etmeyin. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet resmî 
ilâıifla' da. (Soldan, cevap vermeyin sesleri) 
Esasen cevap vermeye değmez. Sırrı Atalay'a 
kim cevap verir! 

REİS — Sırrı Bey, sükûneti bozmaya devam 
ettiğiniz için birinci ihtarı veriyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür 
ederim, 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bu dola-
yısiyle millete hitaptır. Bu hitabın nasıl yapıl
makta olduğunu, nasıl tesirler yapmakta bu
lunduğunu ve darlık dedikleri şeyi nasıl kamçı
ladığını delilleftyle görmekteyij;. Ankara'da 
çay kayboluyor ama depolarda bulunuyor, işte 
Aceolpolrement bu. İstanbul'dan gelen bir ar
kadaşım söylüyor, bakkal evine altı kilo şeker 
göndermiş, neden? Şeker kalmadı, evlere be
şer; altışar kilo şeker toplamaya başlamışlar, 
başlasınlar. Şimdi istihsal bol. Beş, altı kilo
nun zararını göVmüyoruz. Fakat tamayüle dik
kat ediniz, temayül budur. Fedakârlıktan ka
çınmaya matuf her hususta bir nevi istifçilikle 
bu memlekette darlığa yol açmaktadır. Vaziyet 
böyle olunca.. (Gürültüler) 

REİS — Hatibin sözü duyulmuyor, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Fethi Çe-
likbaş'm bu sabah bir konuşmasının alârminist 
bir konuşma addedîşimin sebebi anlaşılıyor. Bu 
kadar nazik hususlar hakkında telâş verici spiril
de konuşmak vatan severlikle kabili telif bir ha
reket değildir. (Sağdan : Şiddetli gürültüler) 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Bu mille
ti ıstıraba sokmadan kalkınma yapma cihetini hiç 
düşündünüz mü? • 
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BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bendeniz 

maruzatımı bitirmiş oluyorum. Memlekette mu
ayyen, müşahede edilecek hâdiseler vardır. Bu 
müşahedeleri hepimiz yaptık. Biz de Bütçe Ko
misyonunda bunu yapmış bulunuyoruz. Her ko-

j nuşmada meselâ darlık me*vzuunu ısrarla ele alı-
[ yorlar. 
| HASAN KANGAL (Tokad) — Darlık yok* 

mu? 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Biz yok 

demiyoruz. Çünkü bu mevcudolduğu zaman bu 
her vatandaşın teker teker hissettiği keyfiyetler
dir. Yalnız bunu mütemadiyen tekrarlamakta, 
bir kısım kimseleri telâşa sevk etmekte muhale
fet için ve ne de memleket için bir fayda vardır. 
Dün bunu anlamış olanlardan - Hürriyet Partili 
arkadaşlarımızın bugün bunu unutmamış olmala
rı gerekirdi. Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Soldan : Alkışlar) 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Ekrem Alican. 

I HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA EKREM ALİCAN (Kocaeli) -— Muh
terem arkadaşlarım; Demokrat Pareiye mensuba-
larak konuşan mebus arkadaşlarımız nedense de
vamlı olarak muhalefetten şikâyetçi oldular. Ha
kikaten bu memlekette, bilhassa 1946 yılından 
sonraki tarihlerde, muhalefetin kaderi daima 
böyle olmuştur. Bu, bugünkü bir mesele değil
dir. 1956 dan evvel de, bugün ekseriyet sıralarını 
işgal eden arkadaşlarımızın mensubolduğu par
ti, muhalefette iken, o zamanın iktidar partisine 
kendisini bir türlü beğendirememişti. Demokrat 
Partili mebus arkadaşlarunız âdeta tarihin teker
rür etmekte olduğunu ispat edici bir istikamette 
konuşmaktadırlar. Bunun gayet müşahhas, hat
tâ konuşmaların mealinde dahi mutabakat ola
cak derecede bir iki numunesini Yüksek Heyeti
nize arz etmek isterim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen mu
halefet adına konuşamazsın. Seni Demokrat 
Parti getirdi. Çekil de öyle gel bakalım. 

REİS — Müsaade buyurun. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Behzat Bil

gin arkadaşıma, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
adına yaptığım konuşmaya bu kürsüden verdiği 
cevaba cevap veriyorum. O zaman neden Ekrem 

I Alican muhalefet adına konuşamaz ona cevap 
vermeye lüzum yoktur diye Behzat Bilgin arka-

1 daşımıza bu ikazı yapmadınız? 
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Şimdi ben ona cevap verirken mi aklınız ba

şınıza geldi? 
REÎS — Ekrem Bey, Sadettin Beye ihtarda 

bulundum. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Eğer bu 

müdahaleniz Ekrem Alican'm konuşmasındaki 
insicamı bozmak için bir taktikse bunda muvaf
fak olamazsınız. Şimdiye kadar çok uğraştınız, 
fakat muvaffak olamadınız. 

Şimdi numuneyi vereyim. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 1947 bütçesi müzakere edili
yor, o zamanın bir iktidar mebusu - adını söyle-
miyeyim - Cumhuriyet Halk Partili bir mebus, 
şöyle konuşuyor : «Arkadaşlar, dikkatinize çarp
mışlar, Demokrat Parti adına bu kürsüde oku
nan nutuk, baştan başa karamsar, her şeyi ka
ranlık göstermek üzere kayıtsız, şartsız kötü 
'görmek-ve göstermek zihniyetinin tam bir ifa
desi değil midir?.. Ciddî bir muhalif partiye 
hele daha dün bizden ayrılmış olan bu arkadaş
lara yaraşır bir nutuk mudur?.. Bana öyle geli
yor ki, bu nutuk Demokrat Parti Liderinin ve 
arkadaşlarının iki aydır, köy, köy, kasaba, kasa
ba, şehir, şehir yaptıkları, propaganda gezisi sı
rasında yaptıkları, karamsar propagandaların 
tam bir muhassalasıdır.» 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 
Nasıl bir sözün cevab\ acaba? 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Muhalefe
tin kaderinden bahsettim. Muhalefetin kaderi 
daima böyle olmuştur. P^ugün, Demokrat Parti 
iktidarı muhalefette bulunduğu zaman yaptığı 

* Meclis içi mücadele ile iftihar etmektedir. İşte 
iftihar ettikleri mesai hakkında dünün iktidar* 
partisi şu okudum şekilde hükmünü vermiş bu
lunmaktadır. -

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Ekrem 
Bey aynı mı? Vicdanına denalet ederek soruyo
rum. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Ben de 
muhterem arkadaşlarımın vicdanına hitabederek 
istirham ediyorum, dün Demokrat Parti muha
lefetinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yap
tığı tenkidlerle, bizim şu iki sene içinde yaptı
ğımız tenkidleri lütfen karşılaştırsınlar. Hürri
yet Partisi lehindeki büyük farkı, ama vicdan
larında muhasebesini yapmak kaydiyle, göremez-
lerse, o zaman gelsinler, bizi itham etsinler. 
Tenkidlerimizi yapmak için aylarca meşgul ol-

. duğumuzdan da bahsedenler oldu. Beyefendiler, 
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bu Mecliste, bir bütçeyi tenkid etmek için aylar
ca* çalışmak kabahat midir? (Soldan, kabahat de
ğil/sesleri) Bu; tek tek, Türkiye'nin iktisadi po
litikasının her safhasını gözden" geçiren bir ten- ' 
kiddir. Bizinv tenkidlerimiz buna göre hazırlan^ 
mıştır. Ve bu tenkid bit muhalif partinin yap
ması icabedenin ta kendisidir. Politikanızın tas-
vibettiğimiz kısımlarını neden görmemezlikteıı 
geliyorsunuz? Behzat Bilgin arkadaşıma da söy
lüyorum. Politikanızın tasvibettiğimiz kısımları 
da var. Fakat, tasviplerimiz kâfi değilmiş. Bu
nun bir kıstası yoktur.- Vaktiyle müstakil grup 
da muhalefet, diye adlandırılmakta idi. Bizi de 
arkadaşlarımız onun istikametinde çalışır gör
mek arzusunda iseler boşuna ümide kapılmış ol
maktadırlar. Biz; iktidar peyki halinde, muha
lefet çalışmaları da olsun, diye muhalefet yapan 
insanlar değiliz. (Sağdan, bravo, sesleri) 

O halde arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
mücerret konuşmasınlar. Behzat Bilgin arkada-
şim kalktı bâzı noktalara temas etti. Fikirle
rine tabiî olarak hürmet ederim, ve cevaplarına ' 
da vereceğim. Bunun gibi tenkid ettiğimiz hu
suslarda, Alican böyle dedi, ama böyle değil, * 
deyin, karşılıklı konuşalım. Ama muhalefetin, 
topyekûn bütün sözlerini karamsar bir istika
mette göstermek doğru olamaz. Bunun için ne
den çift kıstas kullanıyorsunuz. Neye iktidar 
için- başka kıstas, muhalefet için başka kıstas 
kullanmaya kalkıyorsunuz ? . > » 

Sebati Ataman bana cevap verdi, hakikatle 
alâkası olmıyan birtakım rakamlarla ifadeleri
mi cerh etmeye çalıştı. Bendeniz kalktım 
cevap verdim, işte rakamlar dedim. Ar
kasından arkadaşımız: yine çıktı, benim 
denk bütçe hakkındaki rakamlarım doğ
ru dur, dedi. Şimdi bunnu için bir ehlivu
kuf mu seçeceğiz. O halde iktidar için Yüksek 
Meclisin kabul ettiği kıstasları muhalefetin ten
kidleri için de kabul etmek en doğru yola var
mak imkânını sağlıyacaktır. 

Muhalefetin kaderi daima böyle olmuştur, 
dedim. 

Bakınız Sayın Reisicumhurumuzun 1946 -
1950 yılları arasındaki muhalefet liderliği za
manında, muhalefetin yaziifesine ait, bir De
mokrat Parti kongresinde söylediği sözler; 

«Biz son alman malî ve iktisadi tedbirlerin 
nasıl netice vereceğini -biliyoruz, ama bir suali 
mukadder olabilir, mademki gidişin nereye va-
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racağını biliyorsunuz, yol göstersenize denebi
lir, tekerlek kırıldıktan sonra yolu göstertnek 
para etmez ki, araba bize ait değil, onu işin me
sulleri düşünsün.» O zamanın sayın muhalefet 
lideri dahi muhalefetin vazifesi hakkında şu 
ifadeyi kullanıyordu. Biz bugün bu ifadeyi dahi 
kullanmayoruz. 

SADETTİN- YALIM (Kocaeli) — Senin kul
lanmaya hakkm yok. Hangi partiden seçildi
ğinizi bilirler orada oturuyorsunuz. Hepinizin 
istifa etmesi lâzım. 

REİS —-• Size ihtar veriyorum. Susunuz. 
EKRJ3M ALİCAN (Devamla) — Bizim görü

şümüz muhalefet partisi Meclis Grupu olarak 
bizim görüşümüz budur. Bizim görüşümüze göre; 
muhalefet, bulduğu, gördüğü^ noksanlıkları gös
terir ve yine muhalefet aklının erdiği nispette 
iktidara yapıcı fikirler telkin eder. Biz tenkid-
lerimizi bu istikâmette yaptık; bundan böyle 
de bu yolda yapmak kararındayız, 

Gegen seneki tenkidlerimizde hep bildiğiniz 
gibi 2,5 milyarlık bir devlet bütçesi teklif ettik. 

„ Bu seneki tenkidlerimiz de aynı görüşün mah
sulüdür. Sayın Mustafa Zeren arkadaşımdan 
bilhassa rica ediyorum,' bütçe tenkidimizi oku
sunlar. Burada gecenin geç. saatlerinde saatler
ce okunmuş, bütün hüviyetiyle kavranması im
kânı belki hâsıl olamamıştır, ama tenkidlerimiz 
tamamen bu istikamette olmuştur. 

Arkadaşım biraz evvel dedi ki; falan, fa
lan istihsal rakamlarında artışlar var, niye bun
ları söylemedi. (Soldan, istihsal değil, istihlâk, 
sesleri) İstihsalden de bahsetti, çimento, şeker , 

' istihsalinden bahsetti, mensucat istihsalinden 
bahsetti. Umumi istihsal mevzuundaki tenkid-
lerimde umumi olarak istihsallerimizin istikame
tini ifade ettim. Umumi indekslerimiz, istihsal
lerimizin muntazaman artmakta olduğunu gös
termektedir. Ama istihsal kollarımızla, sınai is
tihsal kollarımızda muhtelif sınai istihsal şube
lerinde, bâzı hastalıklar mevcuttur. Bunları ıs
lah etmemiz gerekir, diyoruz. Bir muhalefet 
bundan başka ne yapacaktır? Behzat Beyefen
di, zatı âliniz bilmuhalif, hattâ iktidar mebusu 
olarak ne yaparsınız, ne yapmanız icabederf •-. 
Bu kadarını isöylemiyeceksek bu kürsüye neden ' 
Çıkıyoruz? 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Bu artışın 
memlekete ne getirdiğini söylemediniz, 
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EKREM ALİCAN (Devamla) — Bu kadar 

teferruata gidersek, sabahtan akşama kadar 
Yüksek Heyetinize mâruzâtta bulunmak icabo-
der. O zaman da; «Ekrem Alican işi uzattı.» 
elersiniz. Kaldı ki, Sayın Celâl Bayar'm 1946 yı
lındaki bir pasajını Yüksek Heyetinize biraz ev
vel arz etmiş bulundum. «Muhalefetin vazifesi 
noksanları göstermektir: Tekeri kırılan arabanın^ 
mesulü kimse ^düzeltmek vazifesi de ona aittir. 
Biz mesuliyeti aldığımız andan itibaren düzel
tiriz.» demişlerdi. 

Biz de, ıslah edilmesi lâzım gelen hususları 
belirttik. Şu, şu tedbirlerin alınması lâzımdır,, 
dedik. _̂  . 

Şimdi bir noktaya daha temas etmek iste
rim; dikkat buyurnıuşsamz Behzat Bilgin Bey 
arkadaşımızın fikirleri sabit değildir. Bu mev
zuda bendenizin yaptığım tenkidleri beğenmi
yor, ama bir taraftan bir kaçamak kapı bıraka
rak sözlerini; mamafih, ben Basın Kanununun 
çıkmasına taraftar değildim, ben reorganizasyo-
nun lüzumuna kaaniim, gibi ifadelerle bitiri
yor. E . . . Alican ne dedi? Alican'm da dedik
leri budur. Eğer «mamafih» lerden sonraki, söz
leriniz, mevzular hakkındaki samimî kanaatle
riniz ise Alican'm kanaatine iştirak etmektesi
niz demektir Beyefendi... Bendenizin tenkidle-
rim üzerindeki bütün mütalâalarmızı^dinledim. 
Tenkidde karamsar olduğumu, gayrisamimî bu
lunduğumu soyuyorsunuz. Ondan sonra... Ondan 
sonra benim kanaatimi sorarsınız, ben de perso
nel kadrolarında reorganizasyona taraftarım, 
böyle bir ihtiyaç bu memleket için zaruridir? 
diyorsunuz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Siz israftan 
bahsettiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bütçe denk 
midir, değil midir,* meselesi münakaşa edildi. 
Ama Türk bütçeleri denk mi olmalıdır, denk ol
mamalı mıdır, meselesi başka bir meseledir. Ar
kadaşım onu münakaşa etti, burada. Benim (e.i-
kidlerimi lütfen okuyun. Maliye Vekili 8 . Xli . 
1956 /tarihinde Anadolu Ajansı vasıtasiyle bu 
bütçeyi Türk Milletine 4 ncü denk bütçe olarak 
ilân ediyor. 1957 bütçesi dördüncü denk büte*3 

olamaz, zira 1954, 1955 ve 1956 bütçeleri denk 
bütçeler değildirler, Biz bu fikri müdafaa ediyo
ruz. Zatı âliniz istikameti değiştiriyor; başka 
istikamete gidiyor, bütçelerimiz denk mi, olma
lıdır, açık mı olmalıdır ? Diyorsunuz, 
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Bütçe I'mcümeni Reisimiz de bugünkü kısa 

konuşmasında aynı mütalâayı boyan ettiler, ok/. 
denk bütçeciyiz, dediler. Biz de biliyoruz. !). W 
Programının 73 ncii maddesinde, denli mitçe, 
tasarruf ve samimiyet prensipleri mevcut. Ama 
buna rağmen İVmokrat Parti iktidarı olarak bu
güne kadar denk imtçoyi tahakkuk d t i ivmedi
niz. Denk büteecisiniz o başka mesele. Behzai 
Bilgin arkadaşım da bu hususu dikkatlerinden 
kaçırmış olsalar »erek. 350 milyon lira açığı
mız olsa kıyamet mi kopar dediler. Bir taraftan 
bütçenin denkliği iddia olunur, diğer taraftan 
350 milyon -açık olursa kıyamet ini kopar denir. 
Ben de onun hayreti içindeyim, saklamayın ve 
sualinizi Hükümete sorun. Açık yol^ derseniz, 
benim inadını inat derseniz; bunun altından 
kalkılmaz. Sizlere rakam veriyorum. Hükümetin 
verdiği rakamlara göre 1956 da varidat tali rami
leri 3 milyar 324 milyon lira; tahsil olunabile
cek miktar ise 2 milyar 970 milyon uradır. Şu 
halde 350 milyon liralık bir açık vardır. 
Tahsilatı sarf etmezseniz, güdümlü bütçe haline 
gitmiş olursunuz, -Gayet tabiî ki sarf etmezse
niz varidat fazlası bile sağlanabilir ve böylece; 
3 milyar 324 milyan liralık bütçe, denk olarak 
tahakkuk etmiş olmaz. 

BEliZAT BİLGİN (İzmir) — Hangi yıl 
bütçesinden 'bahsediyorsunuz? 

EKREM ALtCAN (Devamla) - - Kaldı ki, 
1954, 1955 bütçelerinin neticeleri alınmıştır. Bu 
bütçelerin de açi'kları meydana çıkmıştır. 1954 
ün 1.71 milyon lira; 1955 in 195 milyon lira. 
Denk değildir bu bütçeler. Bütün münakaşamız 
'bundan ibarettir. Bu münakaşayı başka istika
metlere. sevk etmek, münakaşa usullerine aykırı 
hareket etmektir. Bu istikamette münakaşaya 
devam edecek olursanız, lütfen bir daha kürsü
ye gelin, bu rakamlar üzerinde münakaşamıza 
devam edelim. 

Açığı istikrazla karşılıyamaz mı idik; açığı 
kapıyamaz mı idik? gibi sözlere gelince; Ola
bilirdi. O şekle sokarsınız; açık yaparsınız: o 
bütçe hakkındaki mütalâamızı beyan ederiz. 

BEHZAT BÎLG-IN (İzmir) '— 1957 bütçesi. 
EKREM ALİCAN .(Devamla) — İstikrazla 

350 milyon kapatılmıştır, derdiniz. Bugün fii
li al 'karşımızda bir denk bütçe vardır. Onun 
hakkında mütalâa beyan ediyoruz. Fiyat tenez
zülleri, tereffüleri bütün dünyada mevcut, Tür
kiye'de de bu tenezzül vardır, buyuruyor bu 

arkadaşımız. Hürriyet Partisi Meclis Grupu bu
nun mesulü olarak Hükümeti görmekte imiş, 
Hürriyet Partisinin mütalâasını beyan ettik. 
1953 yılına kadar fiyat tereffülerimiz dünya 
memleketlerine nazaran hakikaten şayanı ifti
har bir istikamet takibetmiştir. Ama 1954 yılın
dan sonra dünyadakinin tam aksine fiyatları
mız süratle yükselmiştir. 1956 yılında bizzat 
Yüksek Grupumuz ve Yüksek-Heyetiniz; hâdi
seye el koymuş ve fiyat tereffüleriınn arz et
tiği durum karşısında Millî Korunma Kanunun
da tadilât yapmak icabeder, demiş ve Millî Ko
runma Kanununu çıkarmıştır. Ama Millî Ko
runma Kanununa rağmen 1956 yılında fiyat te
reffüleri diğer yıllardakilere nazaran daha sü
ratli bir şekilde ve daha yüksek bir nispette 
yükselmiştir. Hürriyet Partisi Meclis Grupunım 
ifade ettiği hakikatler bunlardır. Bn hakikat
lere itirazları varsa, bunları ifade ederler. Yal
nız Bilgin arkadaşım diyor ki : 

«Alican bir noktayı gözden kaçırıyor, kaçı
rıyor değil de kasden görmeuıezlikten geliyor. 
Memlekette kuraklık olmuştur.» 

Orada dahi hâdiseyi görmemezlikten gelme
dik. Zirai istihsali, dış ticaret işlerini tetkik 
ederken diyoruz ki» dış ticaretimizdeki gerile
meler 1956 yılında kötü bir mahsulün idrâk 
edilmesi ile büsbütün belirli bir hale gelmiştir. 
Yani, arkadaşımın dediği gibi, kuraklığın dış 
ticaretimizde oynadığı menfi tesire de işaret 
etmekteyiz. 

Konuşmamızda bunun dışında ne yapmamız 
lâzımgelirdî? Bundan dolayı diyoruz ki, dış ti
caretimiz gerilemektedir. 

Bu duruma yüksek dikkatinizi çekmek iste
riz. Gerekli tedbirleri almak istikametinde yü-
rümelidir. Muhalefet olarak başka ne diyece
ğiz. Kaklı ki, arkadaşım 300 milyonluk hubu
bat ihracat imkânlarımız, kuraklık dolayısiyle 
elimizden alınmıştır, buyurdular. Bilmiyorum 
ihracat ve ithalât rakamlarını tetkik ettiler mi? 
Bu rakam en çok iki yüz milyon liradır. (280 
milyon lira sesleri) -1956 yılında da 84 milyon 
lira kadar hububat ihracatımız mevcuttur. En 
fazla ihraç yaptığımız 1953 yılında 280 milyon 
liralık ihracatımız olsa, fark 200 milyon lira
dır. 

İHSAN' GÜLEZ (Bolu) — 78 milyon lira
dır. 
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EKREM ALİCAN (Devamla) — Güiez ar- j 

kadaşım iyice tetkik etmiş olacak ki, 78 mil
yon lira olduğunu söylüyorlar. Bu iki rakam j 
arasındaki, fark 200 milyondur. 854 milyon li
ra 1956 yılının ihracat tutandı)'. Bu rakama 
bu 200 milyon lirayı da ilâve etsek 1 054 000 000 j 
lirayı bulur. Bizde 1953 te ihracatımız zan nede- i 
rim 1 100 000 000 lirayı geçmiştir. Yani en ge
niş mânasiyle hububat ihracatı yapmış olduğu
muzu kabul etsek bile, ihracatımızda bir geri
leme vardır. Demek istediğimiz hiç olmazsa ge- j 
riye doğru gidilmesin. Yatırımlar elbette neti- ! 
çelerini derhal veremezler. Fakat zirai .yatırım- I 
lanınız gerileme gösterdi. Diğer taraftan sınai ı 
yatırımlar da dış ticaret üzerinde1 bir netice J 
vermedi. Elbette bunlar, üzerlerine dikkatin çe
kilmesi gerekli noktalardır. Bizde bunun üzerin- j 
de duruyoruz. . J 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Pamuk ihra- | 
çatı memleket dahilindeki istihlâk dolayısiyle j 
durursa bunu da hesaba katmak lâzımgelmez 
mi ? I 

EKREM ALİOAN (Devamla) — Bunun te- | 
ferruatına girersek.. (Soldan; gülüşmeler. İh
racatın bünyesine bakmak lâzım, sesleri) İhra
catın bünyesine bakıyoruz. İhracaatın bünyesi
ne ait malûmat da elimdedir, şimdi. Arz ede
ceğim ama gecenin bu saatinde fazla teferrua
ta girmek istemiyorum. Hattâ ithalâtın dahi 
bünyesine bakmak icabeder. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki ; ithalâtımız ya- ı. 
tırımlar istikâmetinde sevk edilmektedir. Böy- | 
le değildir efendim. (Soldan; sen söyledin, ses
leri) Hayır bilâkis aksini söylüyorum. Rakam J 
verdim. İthal âtı mızdaki yatırımlar rakamların
da da temezzüller meydana gelmiştir. Bilhassa ı 
1956 yılında bu böyle olmuştur. Diğer yılları' 
da tetkik edecek olursak gerilemeler görülmek
tedir. Bu üzerinde dikkatle durulması icabeden 
noktalardandır. Arkadaşlarımız bütün bunların 
üzerinde teferruatı ile durmak mecburiyetinde
dirler. Biz durduk ve Hürriyet Partisi olarak 
sizlere bildiriyoruz. Gayrikabili ret ve inkâr 
rakamların ifadesine göre, 1953 yılından itiba
ren bir gerileme vardır. 

Bilgin arkadaşım tasarruf fikirlerimize de 
itiraz ettiler. Tasarruf mevzuunda itirazlarının { 
sonunda, ama reorganizasyonun ciddî bir t et- I 
kik mevzuu yapılmasına taraftarım buyurdu- ! 
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lar. Demin arz ettiğim gibi meseleyi kabul edi
yorlar demektir. 

Biz, bugün, kadrolarda, hizmet artışlarından 
doğacak farkların elbette olacağını kabul edi
yoruz. Bunu inkâr etmeye imkân var mı? Hat
tâ olmak mecburiyetindedir. Öğretmen kadro
larımız kâfi midir, teknisiyen kadrolarımız kâ
fi midir, doktor kadrolarımız kâfi midir? Ha
yır. Tamamen mutabıkız. Bunlar hattâ çok ar
tırılmalıdır. Ama bendenizin üzerinde durdu
ğum nokta işe vuzuh verilmesidir. Meclis mura
kabesini bu hususta teinin edelim diyorum. 1950 
yılında personel masrafları, 650 milyon lira iken 
1956 yılında 1 milyar 600 milyon liraya çıkmış. 
Bu belki haklı belki haksız. Ben Meclisin bir 
mebusu olarak bunun nasıl murakabesini yapa
cağım? Bu murakabeyi temin edecek ek cetvel
lerin bulunması lâzımdır. Dün, bu çeşit cet
veller, Demokrat Partinin tenkidleri neticesin
de, bütçe gerekçelerine kısım kısım girmeye 
başlamıştı. Bu cümleden olarak 1949 bütçesine 
19 aded ek cetvel ilâve edilmişti. Ve bunlar Dev
let idaresine ait çeşitli malûmatı güzel raporlar' 
halinde bildiriyordu. Bu cetvellerden birisi Dev
let kadrolarının miktarlarını ve bu kadroları fi
ilen işgal edenlerin miktarını gösteriyordu. Hü
kümet bu malûmatı tafsilâtlı tablolar halinde 
bizlere versin diyoruz. İki seneden beri Hükü
metten talebimiz budur. Bunlar verilmiyor. 
Bunları alacak olursak, hizmet kadrolarmdaki 
artış nerelerdedir, lüzumsuz kadro tekasüflerin
den dolayı, tasarruf fikrinin aksine olarak ih
daslar nerelerdedir0' Bunları tesbit etmek im
kânına sahiboluruz. Dâva bu. Öyle tahmin ede
rim ki, fikrimize sizler de iştirak edersiniz. Mec
lis murakabesi böyle yapılır. Karanlıkta göz 
kırpma kabilinden murakabe olmaz. Birtakım 
dairelere gider bakarım, memurları vazifeleri 
başlarından aşmış, işlerine yetişemiyorlar. Bir
takım dairelerde de memurlar, çorap örer, re
sim yapar, roman okurlar. Şu halde bu kadro 
dağıtışlarında bir bozuk taraf mevcuttur. 

Üzerinde durduğumuz reorganizasyon mese
lesi bu. Zor iş. Bunun için tenkid ediyoruz. Zor 
iş; senelerden beıi, gerek Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında, gerekse Demokrat 
Parti iktidarı zamanında geciktirilmiş bir mese
le. Bu mesele düşünülmemiş, halline gidilmemiş, 
bir kenarda umacı gibi tutulmuş. Güç iş ama 
personel masraflarımızda bütçenin yarısını geçe-
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eek bir rakama baliğ olmuş ve mütemadiyen art- s 

maktadır. Bu sene bu artış 150 milyon. Bir defa i 
bu işe sahip çıkalım, el atalım, çare bulalım. Bu i 
bir karamsar muhalefet görüşü müdür, yoksa j 
yapıcı bir muhalefet görüşü müdür? Bunu artık ! 
sizlerin takdirlerinize arz ediyorum. | 

Yatırımlarımızın gecikilmesinden bahsedildi, I 
elbette gecikme olacaktır buyurdular. Evet el- "I 
bette gecikme olacaktır. Ama benim aldığını mi- j 
salleri, böyle mazur görülebilecek cinsten kabul 
etmeye elbet inıkân yoktur. 1954 yılının Ocak 
ayında, o zamanın mesul vekili 200 milyon lira
ya 20 çimento fabrikası kuracağım diyor. Bun
ları 200 milyon liraya çıkaracağım, bunun 40 
milyon lirası, yani % 20 si peşin, gerisi fabrika
lar işletmeye açıldıktan sonra beş sene içerisin
de taksitle ödenecek, yani geriye kalan 160 mil
yon lirası. Hulâsa, o zamanın mesul vekilinin 
ifadesine göre 40 milyon liralık dövizi temin et
tiğimiz takdirde. 20 tane çimento fabrikası iki 
yılda kurulabilecektir. 

Aradan 3 sene geçiyor, 20 tane değil, 10. 15. 
16 tanesi kurulabilseydi eh günü gününe yetişe
medi denilebilirdi. Ama bize bildirilen iki yıl 
müddetten bir yıl fazlası geçtiği halde, bir teki 
dahi kurulamamıştır. 

Demek ki, bunların hiçbir hesabı yapılmamış
tır. İki sene sonra teslim etmek kaydü şartiyle 
ve kırk milyon lira ödendiği takdirde, ecnebi fir
malar teslim edecekler, tki sene değil, üç sene 
geçtiği halde, bunlardan bir teki dahi yapılmı
yor. Bu takdirde biz, programsızsınız demekte 
haklı değil miyiz! 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Bir 
noktada haklı değilsiniz. Çünkü bunlar bir ano
nim ortaklıktır; bu anonim ortaklıklar kurula
madıkları için fabrikalar yapılamamaktadır. Biz 
bir fabrika için anonim ortaklığı kuramadık dol
madı. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Çok değerli 
Sadettin Bey, biz işin teferruatı üzerinde değiliz. 
Bendeniz resmî beyanlardan bahsediyorum. Biz 
yirmi fabrika ihale edildi, ikj» ihaleyi üzerlerine 
almış olan firmalar iki sene sonra fabrikaları tes
lim edecekler, bunun için elli milyon lira serma
yeli Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketini 
kurdum, bu şirket bu iş için lâzım olan kırk mil
yon lirayı temin edecek, diyen resmî beyanla hu
zurunuza seriyoruz. Bu çeşit resmî beyanların, 
vaktiyle muhterem Demokrat Parti sözcüleri ta-
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rafından "ifade edildiği gibi, ciddiyetle kabili telif 
olmadıklarında şüphe yoktur. Bu programsızlığm 
açık delilidir. Demek ki; beyan yapıldığı zaman 
teferruatı üzerinde anlaşma yapılmamıştır. Kaldı 
ki; ,1956 bütçe gerekçesi, ki, bu gerekçe bir Aralık 
1955 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
takdim edilmiştir, «Fabrikalardan o tanesi ikmal 
edilmiş, işletmeye açılmak üzeredir» Diyor. Ara
dan 1,5 yıl geçtiği halde bu fabrikalar işletmeye 
açılmıyor. Bunlar iktidarın, Behzat Beyefendinin 
dediği gibi, birtakım zaruri sebeplerden^doğma, 
elde olmıyan esbabı mücbireden meydana gelme 
gecikmeleri değil, plansızlık ve hesapsızlıklardır. 
Bu işin organize edilememiş olmasmdan doğma 
birtakım aksaklıklardır. Bu noktaya temas ettim, 
diğer hususları da ayrıca izah ederiz.. 

HALİS TODEMİR (Oümüşane) — O zaman 
bizimle berabersiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Ne var 
onda.. 

Şimdi af buyurun bir noktaya temas edece
ğim. Ataman arkadaşım buraya çıktı, bakın de
di, Alican gayrisamimî, 1955 bütçesinde ne söy
ledi. Bilgin arkadaşıma teşekür ederim. O da 
aksini ifade etti. «Alican bizim grupumuz içeri
sinde iken de bu tenkidi eri 3rapmıştır,» dedi. De
mek ki, bu iki arkadaş birbirlerini tekzibetmiş-
lerdir. 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Tekzip değil, 
hakkınızdaki kanaatleri ayrı ayrı. Maksatları tek
zip değildir. 

REİS — Devam edin Alican Bey. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Rejim mev

zuunda, bir türlü anlaşamıyoruz. 
HALİL İMRE (Devamla) — Anlaşabilseydik 

ayrılmazdık zaten. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Bizzat ba

şımızdan geçti. Adım adım polis peşimizde idi. 
Bir nahiyeye geliyoruz, hele Trabzon vilâyetinin 
bir nahiyesinde, nahiye müdürü üç defa telefon 
başında bulunan vali muavininden emir aldı. 
Üç defa geldi. Baktı, fakat nedense toplantıyı 
dağıtmaktan vazgeçti. Tekrar geldi, zabıt tuttu. 
Biz, tuttuğun şu zaptı getir, beraberce imza ede
lim, dedik. Propaganda yapmadığınız anlaşılı
yor, dedi ve zaptı yırttı. Beş dakika sonra tek
rar geldi. Jandarmalara emir verdi, halkı da
ğıttı. Biz de Allaha ısmarladık, dedik, ayrıldık. 

Geçen gün de Yüksek Huzurunuzda okudum. 
Vatandaşların ihtiyaçlarını tesbit etmek maksa-
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î : 43 22.2 
diyle toplantılar yapılırken, zabıt tutuluyor, de
dim. Dahiliye Vekili, böyle şey ^yoktur, dedi, 
Bunları inkâr edeceğimize buna sebebolan' mev
zuatı ve tatbikatı ortadan kaldırmak en hayırlı 
yol olsa gerektin Hükümet tatbikatı düzeltsin, 
bunu Yüksek Heyetinizden de istiyoruz. Bu 
memleketin mebusları olarak vazifelerimizi yap
mamıza mâni olan ve toplantı hürriyetini orta
dan kaldıran bu kanunlarda, mutlaka ıslahat 
yapmak zaruridir. 

Darlık mevzuuna temas edelim, rejim mevzu
una bakanlık bütçeleri görüşülürken uzun boylu 
temas edilecektir. Arkadaşım, darlık mevzuunda 
İngiltere ile mukayese yaptı. Piyasa normal ola
rak ve müstemir bir şekilde beslenmez ise, bes
lenmek imkânları mevcut değil ise, istihlâk mad
delerinin tevzii imkânlarını Hükümet derpiş et
meye mecburdur. Bugün piyasaya kalem geldi, 
derler, herkes bir kuyruğun peşinde. Açıkgözler 
kalemi • alır, açıkgöz olmıyaıılar alamaz. Alanlar 
ya istok eder, yahut karaborsaya sürer. Tevzi 
düzeni külliyen ortadan kalktığı için, vatandaş
lar bu çeşit hareketlere tevessül etmektedirler. 
Ya buna göz yumacaksınız, yahut vesika usulü
ne gideceksiniz. Ama 1950 den evvel, İkinci Ci
han Harbindeki vesika usulünü çok tenkid ettik, 
aman bu usule gitmiyelim, diyorsunuz. O halde 
ihtiyaç maddelerinin açıkgözlerin eline geçip, 
ihtiyaç sahiplerini açıkta bırakmamanın çaresini 
aramalıyız. Bugün ya kahveyi hiç getirmiyelim, 
yahut aylarca evinde kahve iemiyen bir kısım 
vatandaşlar varken, her gün evinde kahvesi ek
sik olmıyanları bilelim. Mesele; ihtiyâç madde
lerini istihlâk maddelerini, eğer serbest ekonomi
nin icapları içerisinde tevzi edemiyorsak, tah-
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ditli ekonominin icaplarına uygun olarak vatan
daşlar arasında müsavi nispetlerde taksim etine 
imkânlarını bulmaktadır. İşte müşkülât burada
dır. Bu hakikaten sahipsiz kalmış bir iştir.'Bun
dan şikâyet ediyoruz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) —• Piyasada bu
lunmuyor, hiç bulunmıyacak edebiyatının taraf
tarı mısısııız? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Biz hiçbir 
şeyin edebiyatına taraftar değiliz. Kalkınmanın 
bile edebiyatına taraftar değiliz, (Sağdan, bravo 
sesleri) Edebiyatla iş olmaz. İşleri plânlı, prog
ramlı yapmalıyız. İddialarımızın sebebi budur... 
Muhalif olarak noksanlara işaret eder ve bun
ları huzurunuza getiririz. Burada da hep bera
ber düşünelim. Muhalefetten gelen her fikri 
Yüksek Heyetiniz mutlaka kötü telâkki ederse, 
demokratik idarelerin muhasematı ortadan kal-

' dirilmış olur. Konuşmamın başında da arz etti
ğim gibi, meseleleri bir taraflı olarak mütalâa 
etmediğiniz takdirde, muhalefetin tenkidleri de 
nizama girer; iktidarın icraatı da nizama girer. 
Aksi halde ilk konuşmamızda da arz ettiğimiz 
gibi demokratik idare adı altında, bir hercü-
merçtir, gider ve bu hercümerçten millet olarak 
elbette zarar görürüz. Bizim ıstırabımız budur, 
arkadaşlarım. Bunu vekâlet bütçelerine geldiği
miz zaman daha teferruatlı olarak arz edeceğiz. 

Gecenin bu saatinde sizi fazlaca rahatsız et
tim. özür dilerim. Yalnız kabahatli Behzat Bil
gin arkadaşımızdır. 

REİS — Bugün saat 10 da toplanmak üzere 
İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 00,45 
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