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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Bugünden itibaren saat 10 dan 13 e, 15 ten 

19 a ve 21 den müddetsiz olarak müzakerelere 
devam edilmesi kabul edildi. 

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının Heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kerelere devam olundu. 

inikada fasıla verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Görentaş 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk * 

İkinci celse 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihası üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

İnikada fasıla verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
Fikri Apaydın İhsan Oülez 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

Üçüncü celse 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kerelere devam olundu. 

23. . I I . 1957 Cumartesi günü saat 10 da top
lanmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

2. — HAVALE BDÎLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
*1. — Kütahya Mebusu ihsan Şerif özgen'in, 

Tapu ve Kadastro Okulu mezunlarından Tapu 

ve Kadastro teşkilâtında çalışanların aylık dere
celeri hakkında kanun teklifi (2/450) (Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine) 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 10,15 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Attilâ Konuk (Antalya). 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Kocaeli mebusluklarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nın, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvelle

rin İktisat ve Ticaret Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin ge-
riverilmesine dair takriri (2/302, 4/279) 
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Yüksek Reisliğe 

Devlet mmeurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı JKanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvellerin iktisat ve Ticaret Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 2/302 

23.2.1957 O : 1 
sayılı kanun teklifimin iadesi için gereken mua
melenin ifasını saygılarımla rica ederim. 

18 . I I . 1957 
Seyhan 

Dr. Sedat Barı 
REİS — Geriverilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

REİS — 1957 yılı bütçesinin heyeti umumi-
yesi üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz Nüvit Yetkin'indir. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVlT 

YETKlN (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, 
bütçenin tümü üzerindeki müzakerenin başın
dan itibaren şahısları adına söz alıp bu kür
süden bütçe tenkidlerini bir tarafa bırakarak 
tamamen ayrı mevzulara temas ile Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarda iken yaptığı icraat 
ve muhalefette iken yaptığı beyanlara taallûk 
eden bâzı isnat ve iddialarda bulunan arka
daşlarıma ve aynı zamanda Bütçe Komisyonu 
adına konuşan arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk 
Partisi adına cevap vermek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel bir ciheti te
barüz ettirmekte fayda umuyorum. Devlet rad
yosu bu sabahki haber bülteninde, bugün saat 
10,5 ta Maliye Vekili, yapılan bütün tenkid-
lere cevap vereceğini ve bunun Devlet radyo
su ile yaymlıyacağmı ilân etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuun iki 
cephesi vardır. Birisi; Büyük Millet Meclisinin 
mesaisine taalûk etmesi itibariyle mühimdir. 
Böyle bir beyanda bulunabilmek Hükümetin, 
Büyük Millet Meclisinin mesaisini kendi arzu
suna göre tanzim edebilmek arzu ve temayü
lünü gösterir. . 

Büyük Millet Meclisinin kendi mesaisini tâ
yin hususundaki mutlak ve şaşmaz hakkı olan 
tasarruflara müdahale ve onu dilediği istika
mete çevirebileceği gibi bir zihniyete kapılmış 
olmanın delilidir. Burada müzakerelerin idare
si Yüksek Meclis Riyasetine aidolduğuna göre 
saat tam 10,30 da Maliye Vekiline, Hükümete 

söz verileceğini nereden bilmektedir ve icra 
bunu nasıl ilân edebilmektedir? 

Bunun bir başka cephesi daha var. Dün bu
rada konuşan iktidar partisi arkadaşlarım, za
man zaman, muhalefette bulunan mebusların 
Devlet Reisliği ve Devlet hizmetleri görmüş 
olan kimselerin dünkü, bugünkü veya her han
gi bir günkü beyanlarını burada ele alarak 
okudular ve onları kendi iddialarını ispat sa
dedinde mesnet ittihaz ettiler. Ayrıca, bir Hü
kümet mensubu olan Dahiliye Vekili, Millet 
Partisi Genel Başkanı ile yaptığı münakaşada 
bir siyaset adamının beyanlarının ve sözlerinin 
kendisini her zaman ilzam edeceğini, kendisi 
için bir taahhüt mahiyetini alacağını, ahlâki, 
mânevi birtakım vazifeler tahmil edeceğini be
yan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 den beri rad
yonun iktidar tarafından kullanılması şekli, 
iktidarla muhalefet arasında münakaşa konu
sudur. Zaman Zaman Bütçe Encümeninde tar
tışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalar netice
sinde 1953 - 1954 senesinde bugünkü Hüküme-

' tin Başvekili Adnan Menderes, radyonun ta
rafsız kullanılacağını, radyoda Meclis müza
keresinden her hangi bir iktidar sözcüsünün 
beyanı verilmesi halinde muhalefet mensupla
rının konuşmasının, «Hüvesi nüvesine» veril
mesini beyan etmişlerdi. Bundan evvelki büt
çe müzakereleri başlar başlamaz bu münakaşa 
mevzuu olduğu zaman Sayın Başvekil buraya 
geldi, çok değişik şekilde izah etti. Bereket 
versin ki, resmî zabıtlarda münderiçtir, 1955 
bütçesinin müzakeresi sırasında Sayın Başve
kilin izahı orada geçmiştir. Bu beyanları zabıt
lardan aynen arz edeceğim arkadaşlar. 

Biz o münakaşalarımızda rejimin çeşitli ko
nularına temas ederken radyoya da temas ede
rek... (Konuşmayı aynen zabıttan okuyorum.) 

Dedik ki : «Bizim radyo hususundaki şikâ
yetimiz şudur : Bütçenin Meclise takdimi dola-
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yısiyle dün Maliye Vekilinin nutkunu radyo 
verdi, izmir'de Sayın Menederes'in söylediği nu
tuktan malûmu ihsanınız tam eşit bir muamele 
tatbik edileceğine dair bir nutuk vermişti). Bir 
partinin lehinde ve icraatını metheder şekilde 
istikbale muzaf prensipler ve kararlar ifade edil
di. Bu nutuk karşısında .muhalefetin görüşünün 
ne olduğu radyo ile verilmedi. Maliye Vekilinin 
nutku biter bitmez radyo kapandı. Böyle tek ta
raflı hükümle hâkim mevkiinde olan umumi ef
kâr karar veremez. İddiaya karşı müdafaanın 
dinlenmesi lâzımdır. Biz bunun tarafsızlığı ihlâl 
etmemesi lâzımdır diyoruz.» 

Yine o zamanki zabıttan devam .ediyorum : 
«BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Radyo mevzuu; size söz veriyorum, 
Maliye Vekilinin de sözleri radyoda söylenmiye-
-cek, ne sizin ne bizim radyoda sözlerimiz geçme
sin.» 

Muhterem arkadaşlar; işte bir beyan ki, po
litikaya atılmış bir şahsın her hangi bir tarihte 
her hangi bir şart içinde söylediği sözün burada 
mesnet ittihaz edilmesi karşısında Sayın Namık Ge-
dik'in ifade ettiği şekilde bu sözün ahlâki ve 
mânevi taahhüdü altında kalacağı düsturu mu
vacehesinde hüküm vermek hususunu takdirle
rinize arz ederim. Aziz arkadaşlarım, bugün 
içinde bulunduğumuz, çeşitli cepheleriyle ispata 
çalıştığımız iktisadi zorlukları bir tarafa bıraka
rak bu zorluklar içinde kıvranan vatandaşla alay 
eder gibi böyle bir taktikle başka istikametlere 
tevcih ile yapılan isnatların hepsine birden kısa
ca cevap vermek istiyorum : 

Müphem ve muğlâk iddialarla o devirler, nazar
dan düşürülmek ve çamur sıçratılmak istenmek
tedir. Biz, bu iddialar ispat edilmedikçe, delille
ri ortaya koymadıkça, mesulleri gösterilmedik
çe bunlara birer iftiradan başka değer vermiye-
ceğimizi ifade ederiz. Bu kürsüde C. H. Par
tisi Grupu adına mütaaddit defalar 1950 den 
evvelki devrin her hangi bir hâdisenin, her han
gi bir vakıanın, vukuu iddia edilen her han
gi bir suçun, hiçbir zaman aşımı ve af mevzuu-
bahis olmaksızın, burada muhasebesinin yapıl- , 
masını ve aidolduğu mercilere tevdi edilerek 
müsebbiplerinin meydana çıkarılmasını istedik. 
Müphem iddialarla ortaya dökülmek istenen o 
devrin hâdiseleri içerisinde bir mesuliyet varsa, 
mesuliyette methâldar olanların, hattâ başka 
mesul olanların bir çoğu bugün sizin saflarmız-

. 1957 0 : 1 
dadır, bütün bunlara rağmen, geçmişteki yapı
lan bütün işlerin hesabını vermeye bugün de ha
zır olduğumuzu tekrar ederiz. Ve bunu yapma
nın eğer böyle bif iddia varsa onun mesullerini 
ortaya çıkarmanın da iktidar için bir vazife ol
duğunu burada tekrar hatırlatırız. (Sağdan, 
alkışlar). 

Ayrıca iktidara mensup arkadaşlara şunu da 
hatırlatmak isterim, bugün iktidardasınız, eğer 
millete yapılmış bir fenalık varsa, hâdise var
sa, bu fenalıkları, bu hâdiseleri mesulleriyle be
raber ortaya çıkarmak, iktidarda olmanız itiba
riyle sizlere düşen bir mecburiyettir. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Kanun 
teklifi getirin, o vakit görüşürüz. 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Abidin Be

yefendi, hangi kanunu emrettiniz, ne kanunu ge
tirelim? Kanunları siz kendi tasarladığınız şe
kilde tedvin etmektesiniz. 

Aziz arkadaşlar, Abidin Beyefendi arkada
şımız kanun getirin diyorlar. Af Kanununun 
kalkmasını, zaman aşımı kanununun kalkması
nı ihtiva eden kanunu mu? (Soldan, gürültü
ler) 

Yüksek Meclis bir gece içerisinde rejimin 
bütün basın cephesini, toplantılar cephesini tah-
ribedecek kanunlar kabul ediyor. Bunun için 
ekseriyet grupunım zorluk çekeceğini zannet
miyoruz. Nihayet iki maddelik bir kanun kâfi 
gelebilir. 

Aziz arkadaşlarım; dün burada Dahiliye 
Vekili konuşmasının bir yerinde muhalefet ha
tiplerinden birinin bir mevzua temas etmiş ol
masını ele alarak; «Bugün hayati bâzı meselele
rimizin beynelmilel mercilerde müzakere edil
diği bir devrede bu şekilde konuşulmasını va-
tanperverane telâkki etmiyoruz.» dedi. Ben bu 
fikir üzerinde durmıyacağım. Fakat bâzı hatip 
arkadaşlarım Şarkta yapılan hareketleri, taöı-
kiki resmî mercilerde olan bâzı hâdiseleri ele 
alarak bâzı muğlak lâflar konuştular, vatandaş
ların büyük bir kısmını rencide eden, vatan bü
tünlüğünü, millî birliği zedeliyecek olan böyle 
mevzularda da bu arkadaşların aynı vatanper
verlik duygulariyle biraz ihtiyatkâr bir dil kul-. 
lanmalarını'istirham ederim. 

Aziz arkadaşlarım; Halk- Partisi devrinde 
yapılan seçimlere telmihler yapıldı. Dikkat bu-
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yurun ki, seçimlerden bahseden bu arkadaşımız 
Halk Partisi iktidarı zamanında çıkarılmış bir 
Seçim Kanunu ile ve Halk Partisi tarafından 
dürüst olarak yapılan bir seçimle Meclise gel
miş arkadaşımızdır. (1946 <}an bahset sesleri-) 

Beyefendiler, isterseniz 1923 ten de bahse
delim. Sayın Faik Ahmed Barutçu'nun bu kür
süde söylediği gibi 1946 ya kadar olan devre bir 
partinin değil bütün milletindir. 1946 dan son
rası için partiler kendi icraatlarının hesabını 
verirler. 1950 de iktidarın çıkarmış olduğu bir 
kanunla buraya gelmiş bir arkadaşımızın Halk 
Partisi iktidarı zamanındaki seçim müesseseleri
ne dil uzatmıya hakkı olmaması iktiza eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; mahkemele
re ve adaletin istiklâline hürmetsizlikten bahse
dildi. 

Dikkat buyurun, bugünkü iktidar devrinde 
Adalet Vekilinin hâkimlere tecziye tehditleriy
le tamimler gönderdiği bu kürsüden ispat edil
miştir. 

SELAMİ DÎNÇER (Kocaeli) — Yalan. 
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Beyefendi, 

tamimi burada okudum. Zatıâliniz «yalan» de
yince hâdise yalan olmaz Selâmi Bey. 

Bir şeyi daha bu sefer Dahiliye Vekili tek-
zibetti; «Her hangi bir konferansa ^olis gön-. 
derilmemiştir.» dedi. O hâdisenin bir şahidi 
olarak huzurunuzdayım. Ve o hadisenin yalnız 
muhalefetten bir, iki milletvekili değil, iktidar 
milletvekillerinden de şahidi var. Alman pro
fesörlerinden Freydinav, Mülkiyede hukuk mev
zuu üzerinde bir ilmî konferans veriyordu. Ha
tırlıyorum, iktidar milletvekillerinden İlhan 
Sipahioğlu ve yanında Oıatırlıyamadığım birkaç 

> Demokrat milletvekili arkadaşı da vardı, Os
man Alişiroğlu da orakta idi, Turgut Göle de 
vardı. Oradan bir arkadaşımın ifade ettiği gi
bi Hâmid Şevket de varmış, ben hatırlıyamıyo-
rum. Şimdi beyler; konferansın tam ortasında 
Profesör Freydinav Doğu-Almanya'da hukuk 
prensiplerinin ne suretle zedelendiğini izah edi
yor. Bu arada ilmî konferansların dahi polis 
tehdit ve takibi altında bulunduğunu ifade 
ediyor. Tam o sırada kapı şiddetle açıldı, içe
riye resmî kıyafetle polis görevli iki jandar
ma girdi. Konferans salonunda bunu gören
ler dondular kaldılar. Geldiler arka sıralardan 
birine oturdular. Silâhları var mıydı, yok muy
du, bilmiyorum. (Soldan, gürültüler) 

.1957 Ö : İ 
Hulâsa, arkadaşlarım Seçim Kanunu, ada

let istiklâli, hâkim teminatı ve üniversite muh
tariyeti, bütün bunlara verilecek tek # bir ce
vap var. Bugünkü halimizi her türlü taraf gi-
rane mülâhazalardan tecerrüdederek mütalâa 
edelim. 1950 yılından bu yana bütün bu sa
halarda ileri mi gittik, geri mi gittik? Bunun 
için -- eski iktidarla yeni iktidarın mukayese
sini yapmak kâfidir. Biz bugün diyoruz ki, 
iktidarın rejimi tekemmül ettirmesinden vaz
geçtik, 1950 yi bize vfrsin kâfidir arkadaşlar. 
Çünkü vatandaş, bugün hakikaten rejim bah
sinde de iktisadi bahislerde olduğu gibi 1950 
yi aramaktadır. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Bir sene 
sonra görürsün. 

NÜVÎT YETKÎN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; şimdi iktisadi mevzulara dair yap
tığımız tenkidlere Bütçe Komisyonu adına ko
nuşan arkadaşlarımla şahısları adına konuşan
lara, bu arada Behzat Bilgin Beye cevaplarımı 
arz edeceğim. 

Sebatı Ataman buradaki konuşmasında 
millî gelir mevzuuna temas ettiler. Bendeniz 
günlerden beri verilen rakamlarla gına getir
miş bir halde olduğunuzu tahmin ediyorum. 
Ekrem Alican, Bölükbaşı ve diğer muhalif ve 
iktidar partilerine mensup arkadaşlar birçok ra
kamlar okudular. Ben sadece hâdiseler üzerinde 
durarak bâzı neticeler istihsaline çalışacağım. 
Millî gelir artışını izah ederken şöyle dediler : 
«1950 - 1953 arasındaki millî gelir ve iktisadi 
kalkınma sahalarındaki inkişafı görmüyor mu
sunuz? 1953 ilo mukayesesine gelince, 1953 den 
sonra bir inme olmuştur, tabiî bâzı zikzaklar 
olabilir». 1950 ile 1953 arasında millî gelirimiz
de ve kalkınmamızda bir inkişafın bulunmuş 
olduğunu inkâr eden ve edecek hiçbir kimse 
yoktur arkadaşlarım. Muhalefet esasen bu kal
kınmaları kötü göstermek, karamsar olmak gay
reti içinde değildir. Dün burada konuşan De
mokrat Partiye mensubolan Nusret Kirişcioğlu 
ve Behzat Bilgin arkadaşlarımızı, vaktiyle bi
zim söylemiş olduğumuz sözlerimizle işhad-
edeceğim. Dün konuşan arkadaşım; evvelce Ce
mal Eyüboğlu'nun 1951 bütçe tenkidimde, Ca-
hid Zamanğil'in 1953 bütçesinde söyledikleri 
sözlerden bâzılarını okudular. «îşte, dediler, 
bizzat C. H. Partisinin, memleketin inkişafını, 
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kalkınmasını teyideden sözleri. Demek ki, o zaman 
bunları söylemişler.» 

Ben %kendi siyasi hayatımı hatırlıyorum. 
Üç defa bu kürsüye bütçe tenkidi için çıktım. 
O zamanlar neler söylediğimi burada her za
man ispat etmeye amadeyim. Biz Türkiye'nin 
gelişmeye muhtaç bir memleket olduğunu ifade 
ettik. Biz Türkiye'nin gelişme seyri içinde bu
lunduğunu ifade ettik. Biz Türkiye'de bu ge
lişme sebepleriyle ve bu gelişmenin istilzam et
tirdiği fedakârlıkların olabileceğini belirttik. 
Sebati Ataman arkadaşımızla ayrıldığımız nok
ta şudur : «1953 ten sonra bâzı inmeler olabilir, 
zikzaklar olabilir» diyorlar. Muhterem Sebati 
Beyefendi, bu zikzaklar bir tehlikenin alarmı
dırlar. Bu sebeple bu inişler ve zikzaklar üzerin
de durulmalıdır ve sebepleri tahlil edilmelidir. 
Daha ileri bir tehlikeye doğru gidiş alâmetleri 
gösteriyorsa bu üzerinde durulmaya muhtaç bir 
mahiyet arz ediyor demektir. Yoksa her devre
yi, her dakikayı mutlaka iyi göstermek gayret
leri içinde bu zikzakları kamufle etmek salim 
bir yol değildir. Bu yol hakikatlerin hayale ve 
demegojiye partizan propagandaya kurban edil
mesi olur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, muhterem 
Komisyon Başkanı Halil İmre Beyefendi konuş
malarının bir yerinde «Bütçe tahminleri, dedi
ler, muhalefetçe bir zan gibi almıyor. Meselâ 
2 + 4 -f 5 = 1.1 muhalefet onbiri alıyor halbu
ki bu bir neticei hesabiyedir. Onu Jerkibeden ra
kamların neticesidir.» 

1955 te ne tahmin olunmuş, buna mukabil ne 
tahakkuk etmiş 1956 yılı bütçesi tatbikatı ne ol
muş bunlar bu yıl bütçesinin tahmininde mües
sir olmuştur. Bunda kendileriyle beraberim, el
bette ki bu bir bütçe tekniğidir. Bu tekniğin ica
bı olarak, gayet tabiî, bir sene evelki tahakku-
kat ve inkişaflar hesaba katılır. Ama, dün Ek
rem Aliean ve diğer hatip arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri gibi, 1953 senesinden sonra tahmin 
edilen varidat hiçbir sene tahakkuk etmemiştir. 
Her sene 120, 150 milyon (rakamın ehemmiyeti 
yok, 50 milyon veya 500 milyon olabilir) ama 
muhakkak bir açık vâki oluyor. Şimdi 1956 se
nesini bitiriyoruz. Şimdiye kadarki gelir ne
ticeleri bize gösteriyor ki, geçen sene başında 
tahmin ettiğimiz rakamlar en az 300 milyon lira 
az olarak tahsil olunabilecektir. Bu bize başka 
bir fikri ilham etmez mi? Adedi rakamları bir 
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araya getirerek kabarık bütçeler yapmaktansa 
daha ihtiyatkâr, daha müstakar bir politika ta-
kibetmek fikrini ilhanı etmez mi? Bunların büt
çede tahakkuk etmesinin bir bakımdan üzüntü 
ile karşıladığımız tarafı var. Bütçenin tahakkuk 
etmesi, kabarık rakamların tahakkuk etmesi pa
ra değerinin düşmesi ile tahakkuk ederse; ha
yat. pahalılanaeak, ıstıraplar artacak, enflâsyon 
şiddetlenecek demektir. Enflâsyonun şiddetlen
mesi, para değerinin biraz daha düşmesi, eşya 
fiyatlarının biraz daha artması suretiyle tahak
kuk edecek bütçe denkliği ve gelir tahsilatı key
fiyetini hükümetin ve muhterem arkadaşlarımın 
iltizam edeceğini zannetmiyorum. Basiretli bir 
politika takibedilir ve fiyatlar sabit tutulabilir
se, tahmin edildiği gibi; geçen seneden bir mil
yar daha yüksek bir bütçenin tahakkukuna ih
timal olmamak lâzımdır. 

Şimdi Behzat Bilgin'in tarizlerine cevap ve
receğim. Behzat Bilgin; «Altı seneden beri, di
yor, muhalefeti dinliyoruz; muhalefetin bütün 
tenkidlerinin, bütün beyanlarının bir kere içeri
sine alınması mümkündür; inkâr; sadece inkâr; 
rejimdeki inkişafı inkâr; iktisadi gelişmeyi in
kâr; her eseri inkâr.» 

SAĞDAN BÎR SES — 600 bin lirayı inkâr. 
NÜVİT YETKÎN (Devamla) —.Sonra ken

di kendini tekzibetti. «Kalkınmanın zaruretini 
muhalefet partilerimiz gelip burada kabul etti
ler» dedi. Demek ki, hep inkâr eden yok. 

Rejimdeki inkişafı inkâr diyor.. Rejimin is
tikameti hakkındaki görüşlerimiz çok ayrı ol
makla beraber programımızda ve 1950 de ilân 
edilen seçim beyannamemiz ve nihayet program
larınızda taahhüdedilmiş olandan 180 derece 
aksi istikametteki gelinmeyi inkâr eden yok, 
bilâkis her gün ifade etmekteyiz. İktisadi kal
kınmadan olan endişelerimize ise bizzat kendisi 
de iştirak ediyor. Bunu kendisi bu kürsüden ifa
de ettiler. Birtakım aksaklıklar olduğunu biliyor 
ve sizin burada söylediğinizi - aynen tâbiri geç
mektedir - aynen biz Hükümet mensııplanna her 
gün söylüyoruz. Demek ki, bizim burada söyle
diklerimizi Behzat Bey arkadaşımız kabul edi
yorlar. Aramızdaki fark şu, bizim burada Yük
seli Heyetiniz önünde ifade ettiklerimizi Behzat 
Bey arkadaşımız Bütçe Komisyonu âzası ve büt
çeyi kelime kelime, satır satır incelemiş bir şahıs 
olmasından dolayı burada aksaklıkları ifade et-
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mek mecburiyetinde iken, bunları sizlerden sak
lıyor. 

Bütçe, burada altı gün zarfında bütün vekâ
let bütçeleriyle geceli gündüzlü devam eden bir 
mesai ile inceleniyor. Bu sebeple bütçeyi bütün 
hurda teferruatiyle hassasiyetle tetkik etmeye 
imkân yoktur. Halbuki Aralık ayından başlıya-
rak Bütçe Komisyonu hlr vekâlet bütçesinin, 
•her faslının, her maddesinin üzerinde ariz ve 
antik durmaktadır. 

Şimdi orada vazifelendirdiğiniz arkadaşın 
orada yaptığı çalışmalardan sonra edindiği ka
naati gördüğü, ekonomik hataları buraya, hu
zurunuza gelip bildirmesi lâzım değil mi? Bun
ları Hükümete söyliyeceğine karar ve muraka
be organı olan size söylemesi lâzım değil mi? 

NUSRET KlftİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Bütçe Encümenine gelmediniz. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Nusret Bey
efendi, niçin anlaşamıyoruz?. Burada kısa za
manda konuşuluyor diye tenkid etmek isteme
dim. Arzım şudur : 

Bütçe Komisyonunda bu rakamlar kalem ka
lem tetkik edilmektedir. Bendeniz de aranızda
yım, arzum hilâfına başka' encümene seçilmiş 
bir azayım. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Tüzüğü çiğniyorsunuz. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Murad Âli 
Bey, şimdiye kadar tüzüğü hep siz çiğnediniz. 

Rızam hilâfına seçilmiş bulunuyorum. Saat 
10,30 a yaklaştı mı yoksa? («On ikiye kadar 
konuş» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu 
REİS — Geceye kadar. 
NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Bütçe Ko

misyonu ariz ve amik rakamlar üzerinde dur
maktadır. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi 
Bütçe Komisyonunun bu kadar ariz ve amik 
yaptığı tetkikata muttali olmuş bir arkadaşım 
burada ifade ediyor ki, dertleri biliyor. Bu dert
lere çare bulunması hususunda bir karar itti
hazı hususunda Yüksek Meclisi tenvir etmiyor. 
Behzat Bilgin arkadaşım, diğer birçok arkadaş
lar meyanmda konuşan İsmail Hakkı Akyüz ar
kadaşımın konuşmalarından bahsile partimize 
karşı yapmış olduğu tarizlerden bahsettiler. Ve 
o sözlerden teselli bulmaya çalıştılar. İsmail 
Hakkı Akyüz arkadaşımızın, muhalefete, men-
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subolmasma rağmen m.ensubolduğu muhalefet 
partisinin sözcüsünü bile müşkül duruma düşür
düğünü beyan bana düşmez. Mesnetsiz isnatla
rından ve Halk Partisi husumetinden anlaşılı
yor ki, ayrılmış olduğu parti ile mânevi rabıtası 
devam ediyor. Eski partisinden niçin ayrıldığını 
ve eski partisine ne zaman döneceğini de ifade 
etmiş olsaydı merakımız zail olacaktı. 

Yine Behzat Bey : «Muhalefetin doğru be
yanları, doğru müşahedeleri eksik değildir. Fa
kat bu onların inhisarında da değildir» dediler. 
Bizim inhisar iddiamız yok, fakat aslında doğru 
müşahede, doğru mütalâa nereden gelmiş bulu
nursa bulunsun ona hürmet etmek ve memleket 
menfaatine kabul etmek lâzımdır. 

HÂŞÎM TATLIOĞLU (Yozgad) — Akyüz'ü 
niçin ayıplıyorsun öyleyse? 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Hayır, ayıp-
lamıyorum. Yalnız bizim partiye vâki tecavüz
lerini cevaplandırmak istiyorum. 

Şimdd Behzat Bilgin arkadaşımızla bir nok
tada birleşiyoruz : İktisadi hayatımızda aksak
lıklar mevcuttur, "bunda mutabıkız. Fakat bun
dan sonra ayrılıyoruz. Kendileri diyorlar ki, 
«aksaklığın husulünde Hükümetin dahli, rolü. 
yoktur.» Biz ise bunda sadece Hükümetin ted
birsizliğinin müessir olduğunu söylüyoruz. 1950, 
1951, 1952, bilhassa 1953 yılından itibaren, yani 
liberasyon sisteminin doğurduğu tehlikeleri ön
leme tedbirlerinin alınmasından itibaren enflâs
yonu günden güne teşdideden politika Hüküme
tin icraatıdır. Bugün vukubulduğunu kendisinin 
de kabul ve ikrar ettiği aksaklıkların sebebini 
biz Hükümetin bu basiretsiz politikasında bu
luyoruz. Şimdi «Halk Partisi, diyor Bekzat Bil
gin arkadaşım, - Behzat Bilgin ^arkadaşımdan 
rica ederim, sözlerinde yanlış anlamış veya nak
letmiş olduğum hususlar olursa lütfen tashih 
buyursunlar bunu memnuniyetle kabul ederim. 
«Halk Partisi, seçimler sırasında bizim fabri
kalarımızın seçim fabrikaları olduğunu söyledi.» 
Şimdi burada, Ekrem Alican arkadaşımızın da 
ifade ettiklerini tekrar etmek istemiyorum. 20 
çimento fabrikasının bir gecede ihale edildiği 
müjdelenmiştir. Sıtkı Yırcalı arkadaşımız ta
rafından ve ondan sonra bugüne kadar tahak
kuk eden miktarın iki fabrikanın tevsiinden 
ibaret olduğu açıklandı. 20 sini aynı zamanda 
ve iki yılda bitmek üzere ihale etmiş olan ikti
darın bunu tahakkuk ettiremiyeceği yani bîr 
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iki sene zarfında tahakkuku kabil olmadığını 
kestiren muhalefet bunun sadece 20 sinin birden 
ihale edilmesinin propaganda maksatlarına ve 
seçimde rey almak emeline dayandığını ifade 
ederse haksızlık mı olur? Nitekim hâdiseler bu
gün bu iddiaları teyidetmiş bulunmaktadır. 

BEHZAT BlLGlN (izmir) — Bunları şe
ker fabrikası için söylediniz Nüvit Bey... 

NÜVÎT YETKÎN (Devamla) — Biz bir şey 
daha söylemişiz: «Altınları istihlâk maddeleri
ne harcadılar» demişiz. Muhterem arkadaşlarım, 
altınlarımızın dış borçlarımız sebebiyle merhun 
olduğu Hükümetçe kabul edilmiştir. Altınları
mızın harcanması veya merhun bulunması hu
susunda görüşlerimizi arz etmek isterim. «Ak 
akça kara gün içindir.» 

İcabında Hükümet ihtiyaç hissederse sata
bilir bile Maliye Vekili bana açıklarlar mı, mer
hun bulunması ile satılmış olmasının arasında 
ne fark. vardır? (Sağdan; bravo, sesleri) Niçin 
merhun tutmak suretiyle milyonlarca dolar her 
sene bu merhun altınlar için faiz vermektedir. 
2,5 milyon dolar tutmaktadır bu. Bunun sebe
bi nedir? Nitekim imkânlarımız elverirse bu 
imkânı elde ettiğimiz gün gene altın almak im
kânı da vardır. Binaenaleyh niçin merhun tut
mak suretiyle bu döviz sıkıntımıza rağmen se
nede 2,5 milyon dolar her sene faiz vermeye 
mecbur oluyoruz. Bir propaganda uğruna bu is
raf yazık değilmi? 

Behzat Bilgin'in bir sözüne daha cevap ve
receğim: «Halk Partisi demagoji maksadiyle 
buğdayın 30 kuruştan değil 50 kuruştan alın
masını istiyor. Bir taraftan enflâsyondan şikâ
yet eden bu parti diğer taraftan buğdayın 50 
kuruştan köylüden satmalmmasmı nasıl istiye-
bilir?», diyor. Aynı şeyi Kasım Gülek'in pamuk 
için de söylediğini ifade ettiler. Behzat Beyin 
bunu gayet iyi bildiğinde şüphe yoktur; fakat 
mazur görsünler, kendileri bize aynı şeyi söy
lemişlerdir, demagoji gayreti bakınız kendisini 
nereye götürüyor? Buğdayın 30 kuruşa satılma
sı keyfiyeti dün için fiyatları müstakar tutmak 
bakımından bir gayretti, fakat bugün kamçılan
mış enflâsyon, kamçılanmış hayat pahalılığı yü
zünden her madde yükselmekte devam ediyor ve 
hükümet aynı yükselme temposuna bizzat kendi
si iştirak ederek, hattâ teşvik ve müdahale ede
rek şekere, nakliye ücretlerine, vergilere zam ya-
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pıyor. Şimdi bütün fiyatlar yükselirken muay
yen bir seviyede tutulmak istenen bir malın müs
tahsili buna razı olur mu?., işte buğday müstah
silinin, tütün müstahsilinin ve pamuk müstahsi
linin ıstırabı budur. 
• Behzat Bilgin arkadaşıma yeni bir misal daha 
vereyim; pancar müstahsilinin ıstırabı da bulur. 
Durmadan yükselen eşya fiyatlarının indeksi kar
şısında ve vu durum muvacehesinde elbette ma
liyetler yükselmekte ve müstahsil elbette ıstırap 
içinde kalmaktadır. 

Behzat Bilgin, «Bir noktanın daha birkaç ke
lime ile üzerinden atlıyabilirim» zanniyle; 127 
kuruşa mal ettiğimiz şekerin, 30 kuruşa ihrace-
dilmesini niye tenkîdediyorlar, dövize ihtiyacımız 
vardır, hükümet iyi hareket etmiştir. Hiç satma-
saydık daha mı iyi olurdu. Hiç olmazsa 30 kuru
şa satar bir miktar döviz temin ederiz.» Mealin
de beyanda bulundular. Bu bir mülâhazadır, bir 
mütalâadır ki, doğru tarafı olabilir. Ama Beh
zat Beyin üzerinde durmak istemediği bir nokta 
var, kendisinin çok iyi bir iktisatçı olarak bu 
noktayı tahlil edeceğine eminim. Biz şekeri niçin 
37 kuruşa satıyoruz? Niçin bize olan maliyeti ile, 
yani 127 kuruşa satamıyoruz? Çünkü dünya fi
yatları 127 kuruşa almaya elvermez, onun için 
ancak 37 kuruş raddesinde satabiliyoruz. O hal
de şimdi ikinci bir suali mukadder, «niçin biz 
37 kurusa mal edemiyoruz?» Başka memleketler
den bizim gümrüklerimize kadar getiriliyor ve 
biz 127 kuruşa mal ediyoruz. Bu bizde fiyatla
rın alabildiğine yükselmiş olmasından ve enflâs
yonun istihsal maliyetlerine yaptığa tesirin acı 
bir neticesidir. Bu sebeplelir ki, 127 kuruşa mal 
ediyoruz, dış piyasaya mütevazin olması için za
rarı sineye çekerek 39 kuruşa satıyoruz. Efen
dim, ben Cumhuriyet Halk Partisinin çok mu
vaffak bîr iktisadi politika takibettiğinin müda
fii değilim. Hem de Behzat Beyefendi biz şimdi 
1950 de değil, 1957 senesindeyiz. C. Halk Par
tisi, muvazeneli ve müstakar bîr iktisadi politika
nın hadimi olmuştur, ikincisi biz, dünyada emsa
li görülmemiş, iktisadi refahın kalkınmanın ta
hakkuk ettirildiğini iddia edenlerden davacıyız. 
Dâvamız bu. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Yalan mı? 

NÜVtT YETKİN (Devamla) — Murad Âli 
Bey, bir gün siz bana bir şey söylemiştiniz, Alla-
ha havale etmiyeyim sizi, müsaade buyurun. Gö-
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rülüyor ki arkadaşlar, hükümetin enflâsyoneu 
politikası yüzünden maliyetlerin yüksek olduğu 
keyfiyeti açık hakikattir. Bu^yükseklik yüzünden 
her gün prim veriyorsunuz, ve her ihracat mad
desine yavaş yavaş primi teşmile çalışıyorsunuz. 
Bu çalışma tarzı iktisadi bir araz olduğunu ifa
de eder. Üzerinde durulması ve tedbir alınması 
lâzımgelen nokta budur. 

Sonra arkadaşlarım, Behzat Beyefendi bir şey 
söyledi, periyodik darlıklar dîye bir tâbirde bu
lundu. Affedersiniz, zaman zaman gelen darlık
ların da mevsimler gibi periyodik olabileceğine 
kaani değilim. Onun için bundan ne kasdettik-
lerini anlıyamadım, yani periyodik olarak bir 
sene gelir, iki sene gelir sonra geçer mi demek 
istiyorlar1? 

ŞEFlK BAKAY (Kırklareli) — Geçici, de
mek istiyorlar. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Behzat Be
yin dünkü konuşmasının beni söz almaya- mecbur" 
eden sebeplerinden biri de şudur: Benim bir ko
nuşmamı Yüksek Huzurunuzda ifade ettiğim 
mânadan çok başka bir mânada burada ifade et
tiler. 

Şimdi, Behzat Beyefendinin bahsettikleri cüm
le şudur: «Furunlar önünde nöbet bekliyen halk
tan fedakârlık bekliyemeyiz.» dediğimi ifade bu
yurdular, Bunun ifade ettiği mâna başkadır. Be
nim söylediğim cümle şudur arkadaşlar; yukar
da iktisadi skıntılarımızın bir kalkınma uğruna 
olduğu takdirde katlanılması lâzımgelen şeyler 
olduğunu izah ettikten sonra, «Türk milletinin 
âtideki refah ve saadeti için fedakârlıklara kat
lanmaya âmâde olduğunu, lâkin bunun prog
ramlı, metotlu, ciddî bir. çalışmanın mahsulü oh 
duğuna inanması lâzım geldiğini» ifade ettik. 
Yine tekrar edeyim: Halkımızın fedakârlığı ka-
bul edeceğinden eminiz. Bir şartla. Halk ağır sı
kıntılara katlanmak için muayyen hedefe, plân, 
dâhilinde emniyetle yüründüğüne emin olmak 
ister. Yoksa Hükümetin kusurları yüzünden çı
kan zorlukları bir kalkınmanın zarureti olarak 
halkın kabul etmesi mümkün değildir. Bir ba
raj küşadı için tonlarca benzin sarf edip şarkkâ-
ri törenler yapan Hükümetin, ekmek için furun
lar önünde kuyrukjeşkil eden vatandaştan fe
dakârlık beklemeye hakkı yoktur. (Sağdan, al
kışlar) 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Dün akşam söz 
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istemiştim, rica ediyorum, lâyık olduğu cevabı 
vereceğim. 

REİS — Zatı âlinizin söz aldığınız tesbit 
edilmiş ve sıraya alınmıştır, sıranız geldiğinde 
söz vereceğim. 

Şimdi söz Maliye Vekilinindir efendim, buyu
run. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Radyo çalışı
yor mu ? 

REİS — Sabahleyin radyonun Maliye Veki
linin nutkunu vereceğini ilân ettiğini biliyorsu
nuz. Şimdi çalıştığına emin olabilirsiniz. 

Maliye Vekili; buyurunuz. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 
Muhalefet partileri sözcülerinin 1957 bütçe

leri vesilesiyle yaptıkları tenkidleri dinlediniz. 
Bu tenkidlere, iktisadi ve içtimai memleket dâ
valarından bütçe gerekçelerine kadar, her şeyin 
ne kadar insafsızca mevzu ittihaz edilmiş oldu
ğunu da gördünüz. Hakikatte bu mevzu tek idi; 
Ve iktidanmızdı. 

Siyasi partilerin spor veya eğlence klüpleri 
olmadığı muhakkaktır. Elbette ki tenkidlerine 
.siyasi maksat da karıştıracaklardı. Fakat ikti
darımız zamamnda meydana getirilmiş bulunan 
en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün eser
leri toptan ret yoluna sapmak ve bu suretle 
tenkidde bulunmak, tamamen menfi haletiruhi-
yeli mariz bir inkâr politikasından başka bir 
şey değildir. 

Bu yolda yapılmış tenkidler ne derece ağır 
kelimeler seçilerek ifade edilirse edilsin Türk 
milletinin gözleri önünde duran, Demokrat Par
tinin âbideleşen eserlerini asla gölgeleyemiye-
ceklerdir. 

Bütçe Komisyonu Mazbata Muharriri arka
daşım ve diğer arkadaşlarım yapılan bu haksız 
tenkidlere çok haklı cevaplar verdiler. Birçok 
mevzuları yüksek huzurunuzda izah ettiler. Büt
çe dolayısiyle yaptağım konuşma da bütün bu 
tenkidlerin cevabını ihtiva ediyor. Temas ettik-
leri malî ve iktisadi her mevzuun, gerekçede 
olduğu gibi, bu konuşmada da mahiyetleri, ha
kiki veçheleri ile yer almıştı. Bu vaziyet de 
huzurunuza tekrar çıkıp kıymetli vekitlerinizi 
elbette ki tekrar işgal etmek istemezdim. 

Fakat arkadaşlar, konuşmamı bitirirken, ma
il nan bir milletin büyük bir kalkınma hamlesine 
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nasıl bir şevk ve heyecanla katıldığını ve bu
nun gönüllerimize nasıl haz ve huzur verdiğini 
arz etmiştim. Milletin bu inanışını, ona hücum 
edenlere, onu za'fa uğratmak istiyenlere karşı 
müdafaa ve muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu inanç ve şevkin, medlul ve mahiyetleri 
keyiflere göre değiştirilmiş rakamlarla, illeti iç 
politika ihtirasları olan mantık ve itidallerle 
gölgelendirilnıesine, en büyük mikyasta olsa 
dahi, tereddütlere mâruz birakılmasma, takdir 
buyurursunuz ki müsaade edemeyiz. 

Böylece muhalefet partilerinin tenkidleri 
üzerine eğilmek ve bunların ihtiva ettiği haksız, 
maksada matuf, gayrisamimî, vatan menfaati 
endişelerinden uzak zararlı iddiaları yüksek hu-

\zurunuza ve efkârı umumiyeye hakiki renk ve 
hatları ile oldukları gibi arz etmek zaruretiyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. . 

Diyorlar ki ; 
Bütçe gerekçesi ciddiyet, resmiyet ve taraf

sızlıktan mahram bir propaganda vesikasıdır. 
Bütçe gerekçesinde gayriciddî ne buldular? 

Akp tahlil ettiğimiz hangi mevzuu ciddiyetle 
kabili telif bulmadılar? Verilen iktisadi ve malî 
malûmat mı? En mühim dâvalarımız üzerindeki 
izahatımız mı? Gerekçede yer alan rakamlar mı 
gayriciddîdir? Söylesinler bizi ikaz etsinler. Çı
karılabilecek bir bahis veya mevzu göstersinler 
derhal çıkaralım. Bu gerekçede ciddiyetle kabili 
telif olmıyan tek bir bahis yoktur. Ama neden 
böyle konuşuyorlar. Gayriciddî diyorlar. Gayet 
basit arkadaşlar: Çünkü gerekçede iktidarımız 
zamanında yapılan ve yapılmakta olan işlerin 
toptan hesabını vermektedir. Bu hesap mukni-
dir, gönüllere ferahlık verecek derecede güzel 
hakikatleri ihtiva etmektedir. Memleketin her 
sahada mükemmel ilerleyişinin aynasıdır. De
mokrat Parti iktidarının parlak bir bilânçosu-
dur. işte buna, memleket sevgilerine rağmen, sa
dece particilik zihniyetiyle bir türlü tahammül 
edemiyenler gerekçeye bir vasıf, menfi bir va
sıf bulmaya çalışıyorlar. Bir değil hattâ birkaç 
vasıf bulmaya çalışıyorlar. G ayriciddilik, gay-
riresmilik ve tarafsızlıktan mahrumiyet... Arka
daşlar; hakikatte gayri ciddî olan, Meclis kür
süsünden umumi efkâra intikal ettirilmesi hiç 
de hoş olmıyaeak derecede gayriresmî olan ve 
hakikaten acınacak derecede tarafgirane bir 
mahiyet taşıyan, bizim gerekçemiz değil, bu bu-
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..hışlar ve bu buluşlara illet teşkil eden zihniyet
tir. 

Sözcüler diyor ki : 
Denk dediğimiz bütçeler denk değilmiş. He

sabı katiler bunların denk olmadığını ifade edi
yormuş. Denk kelimesi eğer ilmî bir terim ola
rak nazara alınırsa bunlara denk denemezmiş. 

Arkadaşlar, bir bütçe lâyihası hazırlandığı 
zaman şayet, gelirleriyle giderleri yekdiğerine 
müsavi ise bu lâyihaya denk bütçe lâyihası de
nir. Eğer teşriî Meclisten bütçenin varidat ye
kûnu ile tahsisat yekûnu birbirine müsavi ola
rak çıkmış ise buna da denk bütçe denir. 

Bu kadar basit bir şeye ne ilmin cübbesini 
giydirmeye imkân vardır, ne de bu bol cübbeyi 
sırta geçirmekle bu basit mevzuu, ilim haline 
getirmek mümkündür. 

Çapraşık yoldan gitmeye lüzum yok. Diyebi
lirler ki, ( bütçeleriniz denktir ama masrafları
nız çok, varidatınız az tahakkuk ettiği için ne
ticede hesabı katiler açıkla kapanmaktadır.) Bu 
da bir tenkid mevzuudur. Ve bunun da cevabı 
vardır.... 

Muhalefet partisi sözcüsünün yaptığı gibi 
Demokrat Partinin bjitün bütçelerinin hesapla
rını gözden geçirelim. 

PJvvelâ 1951, 1952, 1953 bütçelerinin açık 
bütçe olduğu ve buna rağmen açıkların derpiş 
edilen miktarlardan çok daha az tahakkuk etti
ği cümlenin malûmudur. Esasen bu bütçeleri 
Hürriyet Partisi sözcüsü de takdir ediyor. Diğer 
muhalefet partilerinin, 900 milyon liralık açık 
iddialarının mizahi mahiyeti meydana çıktıktan 
sonra, bu mevzuda artık her hangi bir sözleri 
kalmamış olsa gerektir. 1951, 1952, 1953 bütçe
lerine bir sözleri olmadığına göre, mesele 1954 
bütçesiyle başlar : 

Bu bütçe hesabı katileri, 173 milyon lira bir 
açık gösterir. Bu açığın neden ileri geldiğini bü
tün muhalefet unutmuşa benziyor. O halde biz 
hatırlatalım: 

Bütçe Meclise geldikten ve müzakereler hay
li ilerliyerek rakamlar tebellür ettikten sonra 
memurlara, emeklilere, işçilere tahsisat ve ikra
miye verilmesi bir kanunla kabul buyruldu. Bu
nun portresi 153 milyon lira idi. Ve karşılığı 
yoktu. Hükümetiniz, malî bünyemizin salâbeti-
ne ve bütçelerimizin samimiyet ve sağlamlığına 
emin olduğu için karşılıksız olmasına rağmen bu 
tahsisatın ödenmesini üzerine aldı. 
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sız olduğu açıkça yazılmış bulunan bu tahsisat 
için muhterem muhalefet mensupları kırmızı rey 
mi vermiştir, beyaz rey mi? Eğer beyaz rey vcr-
dilerse lütfen 1954 açığının 153 milyon lirasını 
buna saysınlar. Ve geriye kalan 20 milyonun he
sabını -bizden sorsunlar... 

Arkadaşlar hakikatte, mulûmuııuzdur ki, Irak 
petrollerinden hisse olarak 1954 bütçesinin vari
datı arasında 75 milyon lira vardı. Ve açık, 
arz ettiğim ikramiyelerle birlikte 228 milyon 
lira olabilirdi. Halbuki 173 milyon lira oldu. 

Şu rakam ve hesaplar, tahminlerimizin doğ
ruluğuna ve malî bünyemizin salâbetine mi, yok
sa aksine mi delâlet eder. Biraz insaf buyurarak 
biraz samimî ve objektif olarak kendileri söyle
sinler. 

Gelelim 1955 bütçesine: 
Bu bütçe, Yüksek Meclisten 151 milyon lira 

açıkla çıkmıştı. Bu açığın iç istikrazla kapanması 
mümkündü. Böyle yapmadık. Hazine imkânları, 
Merkez Bankası banknotları değil, evet Hazine 
imkânları - bilfiil sarf edilen bütçe fazlamızın 
emanet paralar plasman bonoları teminat akça-
lerı - müsaidolduğu için. piyasanın istikraz im
kânlarını, kalkınma gayretleri içerisinde bulu
nan teşekküllere bıraktık. Sadece Emekli Sandı
ğına, 1946 - 1950 yılları içerisinde alınmış olan 
emekli aidatından mevcut borcumuzu konsolide 
ederek 52 milyon liralık bir miktarı gelir kay
dettik. Bütün bu hesapların neticesinde, Musul 
petrollerinden yine tahsil edemediğimiz 100 mil* 
yon lira ile birlikte, hesabı katimizin 199 milyon 
lira açıkla kapanması iktiza ederdi, öyle olmadı. 
160 milyon açıkla kapandı. Yani, tabiî olarak 
husulü lâzımgelen açıktan fiilî açığımız 39 mil
yon lira noksan olmuştur. 

"Bu teknik, normal ve hattâ basit rakam ve 
muamelelerin politika sahasına neden intikal etti
ğine hayret etmemek mümkün değildir. 

1956 bütçesinde vukubulacağmı talimin ettik
leri 300 - 350 milyon liralık açıklara gelince, bil
miyorum gelecek sene için bu açıklara ihtiyaçları 
olmıyacak mı? Ben olacağını tahmin ederek şim
diden tenkidlerini israf etmemelerinin teminen 
katî hesaplar çıktıktan sonra konuşmak üzere bir 
müddet beklemelerini telkin ve tavsiye etmek is
tiyorum. 
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alışığız. Her sene açıklarımızı 900 miylon liraya 
kadar çıkarmanız mûtadmızdır» diyebilirdim. 

Yine diyorlar ki : 
«Bütçeleriniz samimî değildir. Vakıa, yaptı

ğınız münakalelerin düşük olan nispetleri sami
miyeti gösteriyor ama siz gayrisamimiliği eski 
iktidardan daha mazbut formüllere bağlamışsınız. 
Onlar masrafı az gösterir sonra ek ödeneklerle ve 
fevkalâde tahsisatla noksanı telâfi ederlerdi. Ve 
bu mekanizma ile teşriî meclisin murakabesini 
azaltırlardı. Siz tamamen aksini yapıyorsunuz. 
Münakale ve munzam tahsisat taleplerini asgari 
hadde indirmek için tahsisat taleplerini çok tutu
yorsunuz. Varidatı kabartıyorsunuz. Ve böylece 

* meclis murakabesini azaltıyorsunuz.,.» 
Arkadaşlar, 
Böyle bir iddianın vâridolabilmesi içiri, man- . 

tıkın zaruri kıldığı iki hâdisenin vukuu şarttır. 
Bunlardan birisi, bütçeye konulan tahsisatın mü
him miktarlarda ve anormal hadlerde iptal edil
mesi yani sarf olunmaması, diğeri de varidatın 
tahakkuk ve tahsil edilememesi... 

Eğer bu maddi neticeler doğmamışsa, iddia, 
gayrivârittir. Sunidir, hayalîdir, velhasıl gayri-
ciddî bir şeydir. m 

Bakalım, eski, çok eski tarihlerden bağlıya
rak, bütçelere konulan tahsisattan ire miktarı 
iptal edilegelmiştir. Ve Demokrat Parti bütçele
rindeki tahsisattan ne miktarı iptal olunmakta
dır. îşte nispetler : 

Cumhuriyetin kuruluşuna takaddüm eden yıl
larla onu takibeden yıllarda iptal nispetleri : 

1921 de % 29 
1922 de % 20 
1923 te ' % 24 
1924 te % 28 
1925 te % 25 . 
1926 da % 23 

İkinci Dünya Harbine takaddüm eden ve bu 
harbi takibeden yıllarda : 

1935 te 
1936 da 
1937 de 
1938 de 
1944 te 
1945 te 
1946 da 

% 
% 

'% 
% 
% 
% 
% 

6,15 
7,73 
6,25 
5,98 
6,05 
6,64 
7,43 
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salâbet ve sağlam bünyesini takdir ettiği : 
1951 de % 5,68 
1952 de % 5,64 
1953 te % 4,58 

Ve nihayet sözcünün samimiyetsizlikle itham 
ettiği bütçelerde : 

1954 te % 4,68 
1955 te % 4,53 tür. 

Şimdi kendilerine söyliyeceğim bir tek söz 
var : 

Beyefendiler, rica ederim, bu kadar tetkiksiz 
konuşmayınız. Şimdi de yine muhalefet partisi 
sözcüsünün şayanı hayret buluş ve iddiasının 
icabatmdan olan varidatın tahakkuk ve tahsil 
edilememesi mevzuuna geçiyorum. 

1951 ilâ 1955 arasında geçen beş yıllık devre 
zarfında bütçelerimizde yer alan varidat tahmi
ni yekûnen 9 milyar 933 milyon lira, buna mu
kabil yapılan tahsilat 9-711 milyon liradır. Ara
daki fark 222 milyon liradır. Hata nispeti an
cak ve ancak, yüzde 2,2 dir. 

Fakat, Musul petrollerinden beklediğimiz 
hisse için bu yıl bütçelerinde yer alan tahminler 

«azara alınırsa bu fark da kalmaz. 
Hani arkadaşlar, varidatı şişirmiştik.... 
Bu bahiste, bütçe mevzuunda, samimiyeti

mizin diğer bir delilini daha vereceğim : Halk 
Partisi iktidarı, Hesabı katî kanunlarını, büt
çe yılının hitamından aneak beş altı sene son
ra Yüksek Meclise getirebilirdi. 

Şimdi, biz, Hesabı katî kanunlarını, aldığı
mız ve muvaffak olduğumuz tedbirler saye
sinde Yüksek Heyetinize, her bütçe yılının 
mahsup devresinin hitamından bir kaç ay son
ra takdim.suretiyle samimiyetimizi ortaya koy
muş bulunuyoruz. 

Bütçelerdeki personel masraflarının çoklu
ğunu da bellibaşlı tenkid konularından birisi 
yaptılar. Personel masrafı hakikaten çoktur. 
Kadrolar lüzumundan fazla mıdır? Daha ras
yonel çalışma ile ciddî tasarruflar yapmak müm
kün müdür? Muhalefet partisi sözcüsünün 
böyle bir iddiası varsa, fazlalığın, fuzuli kad
roların hangi hizmet gruplarından hangi ser
vislerde olduğunu açıkça ortaya koyması, ne
relerde, hangi tedbirler sayesinde hakikaten 
tasarruflar temin etmek mümkün olduğunu 
ifade etmesi lâzımdı. 
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nı bütçenin yalnız cari masraflar yekûnu ile 
kıyas etmek suretiyle tamamen hatalı ve ha
talı olduğundan daha çok fazla kasti bir neti
ceye varmak, zihinleri bulandırmak yolunu ter
cih etmiştir. 

Kendisine sormak lâzımdır. Biz bütçeden 
yaptığımız yatırımları niçin ve nasıl yapıyo
ruz? Bu yatırımları, vatandaşlara daha fazla ve 
daha faydalı Devlet hizmetleri temin etmek 
için yapmıyor muyuz? Meydana getirilen ye
ni hastaneler, mektepler, liseler, ortaokul
lar, teknik öğretim okulları, üniversiteler, sağ
lık merkezleri, dispanserler, doğum ve çocuk 
bakım evleri, sanatoryumlar, zirai tesisler, su
lama tesisleri, barajlar, yollar, kanallar, köp
rüler, demiryolları, limanlar, hava meydanları 
kendi kendine mi yapılmakta, teçhiz edilmekte 
ve hizmete girmektedir? 

Kendi kendine mi işlemektedirler?. Bütün 
bu tesislerin ve hizmet müesseselerinin yetiş
miş ve kâfi miktarda personel olmaksızın ça
lışmasına imkân olmadığını sözcü bilmiyor mu ? 

O takdirde niçin, personel masraflarını büt
çelerin yalnız cari masrafları ile kıyaslamak 
yoluna gidende, gittikçe daha fazla miktar
larda ve nispetlerde yükselen, yatırım tahsisat
larını da içine alan umumi bütçe yekûnları ile 
kıyaslamak istemez? 

Bunun sebebi gayet basittir. Zira böyle bir 
mukayese onun iddialarının tamamen aksini 
verecektir. Ama o mutlaka ve tek taraflı ola
rak Hükümeti tenkid etmek, her ne pahasına 
olursa olsun Hükümeti kabahatli, kusurlu gös
termek için hakikatlere ve vakıalara tamamen 
aykırı bir yola sapmak mecburiyetini hisset
mektedir. Biz onu doğru yola götürmeye çalı
şalım.- Hakikatlerin ışığı altına çekelim ve sa
kat maksadını ortaya koyalım. 

Nitekim, 1950 senesinde, personel masraf
larının umumi bütçe yekûnuna nispeti % 45,32 
olduğu halde, 1957 bütçesinde, memur ve hiz
metliler ücretlerine 5 maaş yani % 46,7 nispe
tinde yapılan ilâvelere rağmen personel mas
raflarının umumi bütçe yekûnuna nispeti % 
39,9 a düşmüştür. 1950 bütçesinde bu tahsisat 
olmadığı için, 1957 yekûnundan indirilirse, bu 
nispetin % 30,4 ten ibaret kaldığı görülür. 
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sü ne istiyor, memur ve ücretlilere verilen 5 
maaş nispetindeki ödenekleri mi fazla buluyor? 
Maksadı bu ise açık konuşsun, yoksa hizmete 
açtığınız tesislere, vatandaşlara arz ettiğimiz 
kütle halindeki sağlık, maarif, adalet, ziraat, 
münakale, sulama hizmetlerinden, yeni kazalar, 
tam teşkilâtlı nahiyeler kurmak suretiyle devlet 
hizmetlerini köylü vatandaşların ayağına götür
memizden mi endişe duymaktadır? 

Sözcü bu hizmetlerin süratle geliştirilip, ge
nişletilmesini istemiyor mu? İstemiyorsa hangi
lerini beyenmiyor, istemiyor onu açıkça konuş
sun. 

Yoksa muhalefet partisi sözcüsü bu hizmet
lerin kâfi miktarda personelsiz, ken&i başına yü
rütülebileceğini mi zannediyor? 

Eğer böyle bir zehaba kapılarak bütçeleri
mizi ve bütçelere konan tahsisatları tenkide kal
kışıyorsa onu öğrenelim. 

Kendisi bütçe gerekçesinde bu bahiste veri
len izahatı okumamış ve nutkumuzu dinleme-
mişse bellibaşlı devlet hizmetlerinde ve hizmet 
tesislerinde 1950 senesinden bu tarafa iktidarı
mız tarafından tahakkuk ettirilen artışları bir 
kere daha tekrar edelim. 

Nitekim, sağlık hizmetlerine ayrılan tahsi
sat 1950 senesinde 60 milyon liradan 1957 büt
çesinde 164 milyon liraya yükseltilmiştir. Sağ
lık merkezleri sayısı 16 dan 280 e, (hastane sa
yısı 39 dan 121 e, doğum ve çocuk bakım evi 
adedi 16 dan 26 ya, verem hastane ve paviyon 
lan sayısı 7 den 89 a yükselmiştir. 

Memleketteki bütün sağlık tesislerindeki ya
tak sayısı da 1950 senesinde 11 484 ten ibaret 
iken 1956 senesi Eylül ayında 33 714 e yüksel
miştir. İnşaları devam eden hastaneler de ik
mal edilince 44 binin üstüne çıkmış olacaktır. 
Bütün bunlar doktora, hemşire, hastabakıcı, tek
nik personel ve müstahdem istemez mi? 

Maarif hizmetlerine ayrılan tahsisat da 1957 
bütçesinde, 1950 senesine nazaran 390 milyon 
lira fazlası ile 587 milyon liradır. Memlekette
ki ilk okul sayısı 1950 senesinde 12 511 den iba
retti, 1956 senesinde 19 122 ye, orta okul sa
yısı 1950 de 343 ten 1956 da 536 ya, lise sayısı 
59 dan 90 a yükseltilmiştir. Teknik öğretim 
enstitü ve okullarının sayısı da 1950 senesinde 
ceman 207 den 1956 senesinde 292 ye yüksel
miştir, 
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bütçelerden ayrılan tahsisat yekûnu 1950 sene
sinde 25 milyon liradan 1957 senesinde 72 mil
yon liraya çıkarılmıştır. Bütün bu müesseseler, 
geniş öğretim kadrolarına, keza lüzumlu perso
nel ve müstahdeme ihtiyaç göstermez mi? 

Devam ediyorum. Karayolları, su ve elek
trifikasyon işleri, limanlar, demiryolları, enerji, 
ziraat, münakalât ve diğer nafıa hizmetleri gi
bi iktisadi kalkınma hizmetlerine 1957 bütçele
rinden ayrılan tahsisat ise 1 318 504 982 liraya 
yükseltilmiştir. 

Bu rakam, bütün 1950 bütçelerinin tamamı
na yakın bir seviyeyi temsil etmektedir. 

1951 bütçelerinden itibaren her sene bütçe
lerimizden gittikçe artan miktarlardaki muaz
zam tahsisatlar sayesinde meydana getirilen 
eserler, yollar, barajlar, sulama tesisleri, köp
rüler, limanlar ve benzeri tesisler ise meydan
dadır. 

Bütün bu tesislerin inşaları-, ikmalleri ve iş
letmelerinin topraksız çiftçi vatandaşlara mil
yonlarca hektarlık arazi tevziatının ise 10 bin
lerce personele ihtiyaç arz ettiğini izaha elbet
te lüzum dahi yoktur. 

Birkaç misal vereyim. Ezcümle hâkim ve 
adalet personel sayısı 1950 de 8 282 iken 1957 
senesinde % 47,34 nispetinde bir artışla 12 203 e 
çıkmıştır. 

Maarif personeli 1950 de 32 330 dan % 101,2 
nispetinde bir artışla 65 048 e yükselmiştir. 

Sağlık kadroları 1950 senesinde 7 912 den 
bugün 13 478 e yükselmiştir. Bu misalleri bütün 
devlet hizmetleri itibariyle tekrar ettirmek 
mümkündür. 

Muhalefet partisi sözcüsü ya bütün bu ya
tırımları meydana getirilen vatandaşlarımızın 
hizmetine arz edilen eserleri bilmemezlikten ge
liyor, veya bunların personelsiz, elemansız inşa 
edileceklerini, yapılacaklarını ve yürütülecekleri
ni zannediyor. 

Kendisine soruyorum, bu hizmetlerden han
gileri için yeniden ihdas edilen kadroların aley
hindedir. Hangisinin kaldırılmasını- istemekte
dir. Veya kaldırılabileceğini zannediyor. Böyle 
umumi konuşacak yerde sarih konuşsun madde 
madde kalem kalem ortaya koysun da tetkik 
edelim. Yoksa, Umumi cümleler ve ağır itham
larla zihinleri karıştırmakta hususi maksat güt
meye kalkışmasın, 
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unda partimiz muhalefette iken ileri sürülmüş 
bulunan mütalâalarımızı aynen okumak ve bu
günkü tatbikatla tezat halinde bulunduğunu 
söylemek suretiyle muhalefet sözcüsü bizi mu
halefette başka, iktidarda başka konuşur ola
rak göstermek istemiştir. Halbuki arkadaşlar, 
bizim muhalefette bulunduğumuz zamandaki 
âmme hizmeti anlayışı vüsati ve tatbikatı ile bi
raz önce arz ettiğim veçhile bugünkü anlayış ve 
tatbikat arasında çok büyük farklar mevcuttur. 

Buna mukabil eski iktidar zamanındaki âm
me hizmetleri ile iktidarımız zamanındaki âm
me hizmetleri asla aynı şekilde yürütülmemek-
tedir. 

1950 ye takaddüm eden zamandaki şartlar 
ve âmme hizmetlerinin yürütülüş şekline göre 
söylenmiş bulunan o sözler o zamana tamamiyle 
uygun olarak söylenmişlerdir. Ve bugün de o 
sözlerin altına inanarak imza atılabilir. 

Muhalefetin bütçeye mütaallik tenkidlerini 
ikmal için şimdi de varidat ve tahsilat hususun
daki iddialarının ne derecelere kadar ciddî ol
duğunu Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Sözcü «Maliye Vekili 1957 bütçesi hakkında 
yaptığı beyanatta, bütçedeki artışı izah ederken 
yeni vergilerden bahse lüzum görmemiştir» di
yor. 

Hemen arz edeyim ki, her şeyi millet huzu
runda açıkça ifade ve münakaşa etmeyi kendisi
ne şiar edinmiş olan Hükümetiniz böyle bir giz
lemeyi asla aklından geçirnıemiştir. Ve geçirmi-
yecektir. Nitekim eğer sözcü görmeyi isteseydi, 
bu beyanatımda aynen «büyük kalkınma gay
retlerimizin ve millî savunma hizmetlerine ayır
dığımız muazzam tahsisatın ve demokratik 
rejimimizin inkişafı ile müterâfik olarak artan 
âmme hizmetlerinin bir kısmının karşılığını sağ
lamak maksadiyle, vatandaşı hiçbir suretle sık-
mıyacak şekilde seçilen en uygun yeni kaynak
lardan elde edilecek yeni varidat da 1957 bütçe
sinde derpiş edilmiştir» demiş olduğumu görür
dü. Ama görmek istemeyince, kasıtlı olunca in
san elbette göremez. 

Muhalefet partisi sözcüsü : Hükümetçe ta
sarlanan vergiler kanuniyet iktisabetmeden bir 
emrivaki halinde umumi bütçede yer alması
nın Anayasamıza ve Muhasebei Umumiye Kanu
numuza aykırı olduğuna şüphe yoktur, diyor. 
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Sözcünün. Hükümetin bu hareketini Anaya

sa ve Muhasebei Umumiye Kanununa nasıl ay
kırı mütalâa ettiğini anlamanın mümkün olma
dığı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Hükümet, bütçe tasarısı henüz bir teklif 

mahiyetinde iken, aynı devre içinde bir Vergi 
Kanunu tasarısını da huzurunuza getirirse, bu
nun Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu
na aykırılığı nasıl söylenebiliri Elbetteki vari
dat tahminleri arasında yer alan bu kalemler, 
bunlara ait tasarıların Yüksek Heyetinizce ka
bulü - yani kanunlaşması - halinde bütçemizde 
yer alarak tatbik edilmeye başlanacaktır. 

Anayasamız; «Vergiler ancak bir kanun ile 
tarh ve cibayet olunabilir» diyor. (Madde 85) 

Muhasebei Umumiye Kanunumuzda da (Ka
nuna müstenidolmadıkça hiçbir vergi ve resim, 
tarh ve tevzi ve tahsil edilemez) hükmü yer al
mıştır. (Madde 39) 

Binaenaleyh yeni bir varidatın gelir tahmin
leri arasında yer alması, bu varidata ait tasarı 
henüz kanunlaşmadan - yani kanuna müste-
nidolmadaıı - bir vergi tarh ve tahsil edilmesini 
ifade etmiyeceğine göre, aykırılık acaba nere
dedir? 

Sözcü, tenkidleri arasında: (1957 bütçesinin 
1956 ya nazaran gelirlerde meydana geldiği id
dia olunan 637 milyon liralık artışın 562 mil
yon lirası yeni vergilerle eski vergilere yapılan 
zamlardan doğmaktadır. Demek ki, 1956 bütçe
sinde mevcut varidat membalarından yeni yıl
da tahmin edilen mecmu inkişaf miktarı 75 mil
yon liradan ibarettir.) diyor ve 562 milyon li
ranın müfredatı olarak da: 

Gelir Vergisinden 80 milyon lira, 
Verasetten 30 milyon lira 
Hususi otomobilden 7 milyon lira, 
Damga Resminden 65 milyon lira, 
Hazine hissesinden 380 milyon lira, 
Gösteriyor. 
Her şeyden evvel şunu söyliyeyim ki ; biraz 

sonra ifade edeceğim gibi 1957 yılı için Dev
let varidatında derpiş edilen inkişaf miktarı 
- yeni vergi ve zamlar hariç - 75 milyon lira de
ğil en az 526 milyon liradır. 

Bu hususu izahtan önce muhalefet partisi 
sözcüsüne l'atırlatayım ki, mevzuu müzakere 
olan 1957 bütçe tasarısındaki varidat lahmin-

— 536 
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leri, bütçe komisyonundan geçen şekli ile 1956 
tahminlerinden 637 milyon lira değil 682 mil
yon lira fazladır. Bütçe üzerinde tenkid yapa
cak bir kimsenin, Hükümet tasarısı üzerinde 
yapılmış değişiklikleri her mebus gibi, müzake
relerden önce kendisine de tevzi edilmiş oldu
ğuna şüphe bulunmayan Bütçe Encümeni maz
batasından tetkik ve tesbit ederek sözlerini bu
na is-tmadettirmesi lâzımgclirdi. 

Şimdi sözcünün 637 milyon liralık varidat 
artışının 562 milyon lirasını yeni vergilerin teş
kil ettiği iddiasına geliyorum. Hemen söyliye-
yim ki, bu rakam da, en basit bir tetkik mah
sulü olmaktan dahi uzaktır. Sözü bu yekûnun 
müfredatı arasında 80 milyon liralık Gelir Ver
gisi zammından bahsetmektedir. Halbuki, ge
çenlerde, tatbikini 1958 senesine talik buyurdu
ğunuz Kanun, 1957 yılında tatbik edilmiş ol
saydı dahi, bunun 1957 bütçesine net hâsıla ola
rak sirayeti ancak 35 milyon lira civarında ola
caktı. Bu rakamı, kanun tasarısının müzakere
leri sırasında defatle tekrar ettik, aynı mev
zuda kendisinin de bir kanun teklifi meveııd-
olaıı muhalefet partisi sözcüsünün bu rakamı 
bilmemesine imkân yoktur. 

Kaldı ki, 'biraz önce de temas ettiğim gibi, 
bu kanunun tatbikinin 1958 yılma talik edilme
si kabul buyurulduğu için, Bütçe Komisyonu 
bu 35 milyon lirayı dahi Gelir Vergisi tahminin
den-tenzil etmiştir. 

O halde, sözcünün zamlardan" mütevellit va
ridat meyanma ithal ettiği 80 milyon liranın ve 
bunun üzerine bina ettiği tenkidlerinin aslı ve 
esası mevcut değildir. 

Bununla beraber böyle çürük temellere isti-
nadeden Sözcü, ayrıca (yeni vergileri hariç, tu
tarsanız 1957 varidat bütçesinin 1956 .yılına na
zaran artışı ancak 75 milyon liradır. Gelir Ver
gisinin geçen seneki tahminine nazaran bu se
ne 190 milyon lira bir fazlalık gösterdiği nazarı 
itibare alıaırsa, Gelir Vergisi haricinde kalan 
50 küsur varidat kaleminin 35 milyon liralık 
bir tenezzüle uğradığı kendiliğinden meydana 
çıkar) diyor. 

Bu mesnetsiz iddiayı cevaplamak için evve
lâ 1957 bütçesinin 1956 ya nazaran arz ettiği 
fazlalıktan başlıyacağım. Her şeyden evvel şu
nu ifade edeyim ki, bu artış, Sözcünün hesap 
ameliyesine esas tuttuğu usulle dahi 75 milyon 
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lira değil, 200 milyonun f ev kindedir. Kaldı ki 
'bu usul tamamen tek taraflı bir usuldür. Söz
cünün işine hangi usul uygun gelirse onu ala
rak mukayese yapmaktadır. Mühadefet Partisi 
Sözcüsü bütçe açıkları mevzuunda konuştuğu 
zaman henüz sona ermemiş 1956 yılının tahmin
lerini bir tarafa bırakarak fiilî tahsilat üzerin
den yürümekte ve fakat 1956 bütçesini 1957 yılı 
ile mukayese ederken bu defa tahsilatı değil 
tahminleri nazarı itibara almaktadır. Çünkü 
böyle ayrı ayrı ölçüler kullanmak onun işine 
gelmektedir. Bunun ciddiyetle ne derecelere ka
dar kabilitelif olduğunu Sözcünün kendisine 
bırakıyorum. 

Muhalefet Partisi Sözcüsü, 1956 tahsilatının 
3 milyar lira civarında olacağını iddia ettiğine 
göre, bunu 1957 bütçesiyle mukayese ederken 
hiç olmazsa yeni bütçenin fazlalığını bu rakam 
üzerine istinadettirmesi gerekirdi ki, bu takdir
de geçen seneye nazaran fazlalık bir milyarın 
fevkinde olurdu. Kendi usulü ile, bundan yeni 
vergiler hâsılası olan 480 milyon lirayı tenzil 
ettiğinde 526 milyon liralık normal bir artışın 
bütçede derpiş edilmiş olduğunu görürdü. Bu
rada, 1957 bütçesindeki artışın bir kısım vergi 
indirim ve ıslahlarına rağmen sağlanmış oldu
ğunu da bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Bi
lindiği gibi 1957 bütçesinde Esnaf Vergisi ar
tık yer almamaktadır. Çünkü bu vergi ilga edil
miş ve bu suretle Hazine buradan 30 milyon li
ra gelir kaybına uğramıştır. 

Diğer taraftan yine geçen sene kabul buyu-
rulan 6802 sayılı Kanunla sanayiimize çok za
rarlı tesirler icra eden Muamele Vergisi ilga 
edilmiştir. Onun yerini, 1957 bütçe yılı başın
dan itibaren, İstihsal Vergisi alacaktır. İmalât 
Muamele Vergisi 1957 yılma gelinceye kadar 
her yıl ortalama 50 milyon civarında bir artış 
göstermekte idi. Eğer Muamele Vergisi 1957 de 
de tatbik edilse idi. Bunun bütçedeki tahmini
nin en az 355 - 360 milyon lira civarında olması 
gerekirdi. Halbuki 1957 de bu kanun yerine tat
bik edilecek olan (dâhilde alman İstihsal Ver
gisi) tahmini, 325 milyon liradır. Böylece sana
yie gelişme imkânı sağlıyan yeni kânun dolayı-
siyle normal varidattan 30 - 35 milyon lira ci
varında bir gelir kaybı hâsıl olmuştur. 

İşte 1957 bütçesinin 1956 ya nazaran gös
terdiği yüksek seviye bu indirimlere rağmen el-
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de edilmiştir. Bu faktörlerin göz önünden uz-ıi 
tutulması suretiyle yapılan bir tenkide objek-

- tif ve tarafsız bir görüş demeye elbette ki, im
kân yoktur. 

Arz ettiğim bu yanlış noktalardan ve gayri-
ciddî görüşlerden hareket eden muhalefet par
tisi sözcüsünün (1957 bütçesinin geçmiş yıllar
daki artış temposunu devam ettiremediği), yo
lundaki iddiasına, bu izahlarım en kesin bir ce
vap teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan sözcü sözlerinin mütaaddit 
kısımlarında varidat tahminlerinin samimî ola
rak yapılmadığına ve bu suretle bunların yük
sek seviyelerde bağlandığına işaret etti. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gelir bütçesinin çeşitli varidat kalemlerin

den terekkübettiği malûmdur. Bunların her bi
rinin tahminine esas tutulan ayrı ayrı esas ve 
usuller mevcuttur. Huzurunuzdaki gelir bütçe
sinin bu esas ve usullere tam bir riayet halinde 
tesbit olunduğu Bütçe Encümenimizce de müşa
hede olunmuş ve hattâ Hükümet tekliflerine 
bâzı ilâveler dahi yapılmıştır. 

Gelir tahminlerimizin ne derece samimî ola
rak yapıldığını anlamak için varidat bütçemize 
bir göz atmak kâfidir. Burada geçen seneya na
zaran tahmini artan gelir kalemleri yanında 
azalan kalemler de vardır. Buna misal olmak 
üzere geçen seıîeki bütçede 290 milyon lira ola-' 
rak tahinin edilmiş olan Gümrük Vergisinin 
1957 bütçesinde 70 milyon lira noksaniyle 220 
milyon liraya ve 72 milyon lira tahmini olan Ta
pu Harçlarının da 50 milyon liraya indirilmiş 
olduğunu zikretmek mümkündür. Samimiyetsiz
lik dedikleri bu mudur? 

Muhalefet partisi sözcüsü, geçen seneki büt
çe müzakerelerinde bize 2,5 milyon liralık bir 
bütçe tavsiye ettiklerini ifade ederek (Geçen bir 
yıllık zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu 
meydana çıkarmıştır.) diyor. 

Sözcü bunu söylerken her halde sözleri ara
sında 1956 gelir tahsilatının 3 milyar lirayı bu
lacağını bizzat ifade etmiş olduğunu unutmuş 
olacak. Ben de kendisine hatırlatayım ki; 1956 
yılı için tavsiye ettikleri 2,5 milyar liralık va
ridat, malî yılın daha onuncu ayı sonunda tah
sil edilmiştir. 

Binaenaleyh, geçen bir yıllık zaman kimin 
haklı kimin haksız olduğunu hakikaten ortaya 
çıkarmış bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarını; 
Şimdi muhalefet partisi adına konuşan söz

cünün, şeker ve çimento sanayiimiz, barajları
mız, ve hidro - elektrik santrallerimiz, hububat 
muhafaza tesislerimiz hakkında temas ettiği hu-
susata cevap vermek isterim. Bunlar, hâdise 
ve rakam zikredilmek suretiyle tenkidlerde bu
lunulduğu hissi vermek için tertibolunmuş mi
saller olduğu cihetle, ben de burada, mütenazır 
bir sıra dâhilinde hâdise ve rakam vererek, ken
disinin ne kadar azîm hatalara düştüğünü hu
zurunuzda tesbit edeceğim. 

Evvelâ şeker sanayimden başlıyorum: 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, müsaadeniz

le, yatırımlar mevzuundaki tenkidleri cevaplan
dıracağım. 

Evvelâ şeker sanayii ile ilgili olarak muhale
fet partisi sözcüsünün temas ettiği mevzular 
hakkında mâruzâtta bulunacağım. Kendisi şeker 
fabrikalarımızın randımanlarının çok altında ça
lıştığını, ve üç büyük fabrikaya muadil bir ka
pasitenin muattal bir vaziyette kalmış olduğunu 
söylemiştir. 

Hemen şunu ilâve edeyim ki, sözcü bu söz
leri kendisinin şeker sanayii hakkında tenkidler
de bulunabilmek için asgari bir malûmata dahi 
sahibolmadığmı göstermektedir. 

Elde ettiği rakamları gelişigüzel ve kendine 
göre tefsirlere tâbi tutarak birtakım neticelere 
varması ve bunları tenkidleriııe esas tutması 
Millet Meclisi huzurunda hakikatlerin muhale
fet adına nasıl tahrif edilebileceğinin bir misali 
olarak ibret verici bir mahiyet taşımaktadır. 

Pancar, şeker sanayiine ait faaliyetlerin tah
lilinde şu birkaç noktanın esas tutulması, Avru
pa'da 150 senelik bir mazisi olan ve memleketi
mizde iklim şartları itibariyle birçok hususiyet
ler arz eden bu sanayi için katî ve değişmez kai
deleri teşkil etmektedir. 

1. Pancar bir kültür nebatıdır ve zirai mü
navebenin en lüzumlu ve faydalf unsurlarından 
biridir. Memleketimizin birçok sahalarında oldu
ğu gibi monokültür sahalarda pancarın yerleşti
rilmesi ve dörtlü münavebe tesisi suretiyle poli-
kültüre gidilmesi uzun, kesif ve devamlı bir me
saiye ihtiyaç gösterir. Çiftçiyi gerekli zirai va
sıtalarla teçhiz etmek, bu kültür nebatının ye
tiştirilme hususiyetlerine çiftçiyi alıştırmak, 
gübre ve sulama işlerini öğretmek ve buna ait 
malzeme ve vasıtaları temin etmek, bilhassa mem-
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leketimizde hiç de kolay olmıyan uzun ve derin 
mesaiyi icabettirir. Bu sebepledir ki, yeni kuru
lan şeker fabrikaları sahalarında, fabrikaların 
optimal kapasiteleri ölçüsünde pancar temin 
edinceye kadar her fabrika sahasının zirai şart
larına göre az çok uzunca bir zaman geçer, bu 
devrede kurulan fabrikanın istihsali de bizzarure 
mevcut kapasitenin altındadır. Nitekim iktida
rımızdan ö'nce kurulan dört fabrikanın mecmu 
kapasitesi 118 500 ton olduğu halde, bu fabri
kaların istihsali 1948 senesine kadar bu mikta
rın altında kalmış ve hiçbir zaman 80 - 90 bin 
tonu geçmemiştir. 

2. Bir şeker fabrikasının yıllık optimal faa
liyet devresi, 80 - 90 gündür. Bu her memleke
tin hususiyetine göre değişir. Avrupa'da 80-90 
gün âzamidir. Fevkalâde müsait yıllar müstes
na olarak bu müddet geçilebilir. Türkiye'de pan
car ekilen sahaların fabrikalara mesafesi iklim 
şartları ve sair sebepler dolayısiyle, hesaplarda 
optimal işleme devresi biraz daha forse olarak 
100 gün almaktadır. 100 günden fazlası artık 
zorlamadır. Ve fabrikaları yıpratıcı telâkki edi
lir. 

Muhalefet partisinin sözcüsünü tenvir için 
bu 100 günlük devrenin hangi sebebe istinadetti-
ğiııi vaktinizi alma behasma izah etmeyi faydalı 
buluyoruz. 

Pancar iki devreli bir nebattır. Birinci sene
de köküne şekerini toplar, ikinci senede tohuma 
kalkar ve tohumunu verir. Birinci senede pan
carın şeker hammaddesi olarak sökümünde dik
kat edilecek nokta, ihtiva ettiği şeker servetinin 
en yüksek olduğu bir zaman zarfında topraktan 
çıkarılmasıdır. Yani nebatın ikinci yıl devresi
ne geçmek üzere olduğu ve şekerini kaybetmeye 
başladığı zamandan evvel sökülmesi lâzımdır. 
Yıllardan beri fabrikalarımızda pancarların Ha
zirandan itibaren lâboratuvarlarda tahliline baş
lanır ve şeker muhtevası âzamiye yaklaştığı ta
rihten itibaren söküm tesbit edilir ve 100 günlük 
müddet içinde işlenmeye çalışılır. Söküm tarihi 
aşağı rakımlı mıntakalarda Temmuz sonuna 
doğru, yüksek rakımlı mıntakalarda da Eylül 
başı veya haftasıdır. Fabrikalarda işlenen pan
carların gün gün şeker muhteva nispetleri 
tetkik edilecek olursa, bu hakikat kolayca göze 
çarpar. Şu halde şeker farbrikalannm optimal 
kapasiteleri tesbit edilirken Türkiye için istih
sal miktarlarını 100 günlük çalışma, devresine 
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göre hesaplamak şarttır. Bu müddetten fazla ça
lışmakta doğrudan doğruya çiftçi ile ilgili di
ğer mühim sebepler de vardır. Çiftçi âzami Ka
sım ayında pancar tarlasının, mütaakıp yıl için 
yıl ekimi için serbest kalmasını ister. Sökümü 
uzatmak, kış aylarının yağmur, kar ve çamu
ru içinde çiftçiye eza verir. Bâzan don yüzün
den pancarları topraktan buldozerlerle bile sök
meye lüzum hâsıl olmuştur. Çiftçinin pancar
ları kantar mahallerine taşımaları da kış ay
lan içinde o nispette ıstıraplı olur. Diğer ta
raftan pancarların fabrikalar silolarında çü
rümesini, fire vermesini ve şeker muhtevasın
dan kaybetmesini de nazarı itibara alacak olur
sak, 100 günden fazla çalışmalarda karşılanacak 
riksler ve bilhassa zararlar milyonlara varır. 

Muhalefet partisi sözcüsü bu noktalan na-
zan itibara alsaydı her Halde dinlediğimiz ten-
kidlerini yapmıyacaktı. 

Fabrikalarımızın kuruluş mukavelelerinde bu 
esaslara müstendiolarak tasrih elilen optimal ka
pasiteleri sizlere okuyorum : 

Senede Şeker 
işliyeceği istihsali 

Eski fabrikalar pancar ton ton 

Alpullu 
Eskişehir 
Turhal 
Uşak 

Yeni fabri 

Adapazan 
Amasya 
Konya 
Kütahya 
Susurluk 
Burdur 
Kayseri 
Erzurum 
Erzincan 
Elâzığ 
Malatya 

Umumd 

kalar 

-

Yekûn 

yekûn : 

180 000 
250 000 
250 000 
110 000 

790 000 

180 000 
180 000 
180 000 
80 000 

180 000 
180 000 
180 000 
120 000 
120 000 
120 000 
120 000 

1 640 000 

2 430 000 

27 000 
37 500 
37 500 
16 500 

118 500 

-

23 500 
27 000 
27 000 
12 000 
27 000 
27 000 
27 000 
18 000 
18 000 
18 000 
18 000 

242 500 

361 000 

539 
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Memleketimiz iklim şaftlarına göre her yıl 

ekilen sahalardan alman pancar miktarları, 
âzami ve asgari arasında büyük temevvüçler gös
terme istidadmdadır. Şeker fabrikalarımızın 30 
seneden beri çalışmaları bunun bariz misallerini 
gösterir. 

Önüme pancar verimi geçmiş senelerdeki va
satilere göre 2 600 kilo ile 1 300 kilo arasıtnda 
temevvücetmiştir. Hattâ Alpullu fabrikası sa
halarında asgari 500 kilo ile âzami 2 400 kilo 
arasında bir temevvüç vardır. Binaenaleyh 
ekimlerden alman neticeleri yıldan yıla kıyas 
ederken verime müessir faktörleri de nazarı iti
bara almak elzemdir. 

Sözcü -tenkidlerinde bu ciheti tamamen dik
kate almıyarak neticelere varmıştır, Eğer bu 
hususlarda daha müdellel, daha katı kanaatlere 
varmak arzu ediyorsa, Şeker Şirketaindeki ra
kamları arz ettiğimiz esasların İşığı altında bir 
daha tetkik etmesini kendisine tavsiye edeceğiz. 

Muhalefet partisi sözcüsünün şeker fabrika
ları çalışmalarına ait tenkidlerinde zikrettiği 
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neticeleri bu esaslar dâhilinde cevaplandırmak
tayız. 

1. 1956 yılında tecrübe kampanyası yapmış 
olan Erzurum, Erzincan, Elâzığ ve Malatya fab
rikaları hariçolmak üzere diğer 11 fabrika ara
sında normal kampanya yapanlar eski fabrika-
laramızın dördü ile yeni fabrikalarımızdan Ada
pazarı, Amasya, Konya ve Kütahya fabrikala
rıdır. 

Kayseri, Burdur ve Susurluk fabrikaları 
ikinci kampanya yılları olmasına rağmen % 60 
nispetinde normal şartlara ulaşabilmişlerdir. 
Bu itibarla 1956 yılının neticelerini, tenkid 
ederken henüz ikinci kampanyalarını yapan 
bu fabrikaların evvelce hiç pancar ekmemiş 
olan ziraat sahaları olduğunu ve olgunluğa 
ulaşmanın daha birkaç devirlik tecrübenin ge
çirilmesine bağlı bulunduğunu kabul etmek in
safını göstermek lâzımdır. 

1956 yılında açılan dört yeni fabrika ile 
Kayseri, Susurluk ve Burdur fabrikaları hariç 
tutulduğu takdirde, diğerleri : 

Senelik şeker 
kapasitesi 

Ton 

Eski dört fabrika 
Adapazarı, Amasya, Konya, \ 
Kütahya fabrikaları J 

118 500 

89 500 

İşlenen 
pancar 

Ton 

787 598 

636 750 

Alınan 
şeker 

Ton 

208 000 1 424 348 
Aynı 8 fabrika 1955 yılında, 
Eski dört fabrika 
Yeni dört fabrika 

123 103 
99 382 

222 485 

123 596 
98 895 

217 491 

Netice almışlardır ve bu mukayese gösteri
yor k^-fabrikaların çalışmaları her iki yılda da 
optimal kapasiteleri dâhilinde olmuştur. Bu 
arada sözcünün geçen yıl, istihsalini tenkid et
tiği Eskişehir fabrikası 1955 te 26 650 ton şe
ker istihsal etmiş iken, 1956 da 41 655 ton şe
ker istihsal etmiştir. 

Üçüncü kampanyalarını 1957 de yapacak 
olan Burdur, Sürürlük çe Kayseri fabrikalarına 
gelince bu yıl alman ekim taahhütlerinin tam 
kapasiteye yakın bir kampanya imkânını vere
cek hadlere vardırıldığını arz edebiliriz. 

2. '* Muhalefet partisi sözcüsü, asgari bîr he
sapla pancar işleme kapasitelerini 2 200 000 ton 
olarak gösterdiği fabrikaların son iki yıldaki ça-
lışmalrmda, 500 000 ton pancarlık bir istihsal 
kapasitesinin muattal kaldığını iddia etmektedir. 
Bu iddiaya varmak için 1956 yılında deneme 
kampanyalarını yapan dört yeni fabrika ile ikin
ci yıl kampanyalarını yapan üç yeni fabrikanın 
neticelerini de nazarı itibara almaktadır ki, böy
le-bir nokai nazar külliyen yanlıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalandır dememek yanlıştır. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Hürriyet Partisi Sözcüsü. 
3. Eski dört şeker fabrikasının 1951 de is

tihsal ettiği 186 000 ton şekeri, bu fabrikaların 
kapasitelerine esas almaktadır. Hiçbir zaman 
ve bilhassa memleketimizdeki iklim şartlarına gö
re âzami istihsaller mukayeselere esas tutulamaz. 
Bunu aşağıdaki misalle ispat edeceğiz. 

1945 te 521 000 dönüm ekilmiş 89 800 ton 
şeker alınmış, 1949 da 512 000 dönüm ekilmiş, 
135 000 ton şeker alınmış, 1950 de 309 000 dö
nüm ekilmiş, 137 000 ton şeker alınmıştır. 1951 
de 507 000 dönüm ekilmiş, 186 000 ton şeker 
alınmıştır. Görülüyor ki, her dört sene için ekim 
sahaları birbirine çok yakın, âdeta müsavi oldu
ğu halde neticeler arasında muazzam farklar 
vardır. Yani 1945 te dönüme 1060 kilo pancar 
alındığı halde, 1951 de 2 686 kilo alınmıştır ki, 
bu da, memleketimizin iklim hususiyetlerine gö
re âzami ve asgari arasında ne gibi tefavütl erin 
husule gelebileceğini açıkça göstermektedir. 

Şu halde sözcünün 1951 de dört fabrikanın 
186 000 ton istihsalini esas tutarak 1956 da fa
aliyette bulunan 11 yeni şeker fabrikasının istih
salini yalnız 90 000 ton olarak göstermesi ve bu
nu da % 48 nispetinde tezayüt olduğunu ifade 
etmesi, tamamen yanlış bir görüşe müstenittir. 
Ve bu şekildeki ifade ancak demogojik bir ifade 
olabilir. 

Bunun neticesi olarak eski dört fabrikanın 
muhtelif senelerdeki istihsal miktarlarına göre 
halen düşük kapasitede çalışmakta oldukları iddi
ası da tamamen gayrivârittir. Yukarda verdi
ğimiz rakamlar tam optimal kapasiteleri ile ça
lıştıklarını göstermektedir. 

Sözcünün âzami ve normal istihsalleri ve op
timal kapasiteleri birbirine karıştırarak, yeni ku
rulan fabrikaların normal istihsale ulaşıcı bir is
tikamete teveccüh etmediklerini iddia etmesi de 
tamamen yanlıştır. Eski dört fabrikanın kaç se
nede normal istihsale vardıkları rakamlardan 
tetkik edilirse, Adapazarı, Amasya, Kütahya ve 
Konya fabrikalarının ikinci ve üçüncü yılların
da normal kapasitelerine ulaşmış olmaları büyük 
bir muvaffakiyettir. 

4. • Yeni şeker fabrikaları tetkiklere ve hazır
lanan bir programa göre kurulmuşlardır. Ziraat 
sahalarında esaslı etüdler yapılmış, ekim ve so
kum zamanları, neşvünema şartları, sulama, güb
re verme şartları tecrübe edilmiş, toprak etüdleri 
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yapılmış, münavebe haritaları hazırlanmıştır. 
Bundan maada çiftçileri pancar ekimi için cihaz-
landırma istikametinde büyük gayretler sarf edil
miştir. Eğer muhalefet partisi sözcüsü bunun 
delillerini görmek istiyorsa, şeker müessesesinde-
ki dosya ve plânları tetkik buyursun. 

Memleketin şeker istihlâki 1949 da 120 000 
ton iken 1956 da 245 164 tona yükselmiştir. Ya
ni adedî artma nispeti 7 sene içinde % 100 dür. 
Artışın bu nispette devam etmiyerek önümüzde
ki yıllarda % 50 nispetinde olacağını kabul et
sek bile önümüzdeki birkaç yıl içinde istihlâkin 
300 000 tonu aşacağını katiyetle derpiş etmek 
icabeder, 15 şeker fabrikamızın yukarda izah edi
len optimal istihsal kapasitesi 361 bin ton şeker 
olmakla beraber, yukarda arz edilen âzami ve as
gari istihsaller arasında memleketimiz iklim 
şartlarının hususiyetleri dolayısiyle hâsıl olacak 
farklar nazarı itibara alındığı takdirde, aynı 
fabrikaların istihsal kapasiteleri 240 bin ton şe
kere düşebileceği gibi 500 ton şekere de yüksele
bilir. Su halde şeker fabrikalarının kurulmasın
da çok derin hesaplara müstenit ve Önümüzdeki 
yıllarda şeker istihlâkimizin artacağına göre ya
pılan plânlar dâhilinde hareket edildiği açıkça 
belirmektedir. 

Bütün gayretlere rağmen, eski dört şeker fab
rikasında 100 000 tonluk istihsalin ancak 1948 
senesinde aşıla bildiği nazarı itibara alınırsa, 
memleket ihtiyacını emniyetle karşılama bakı
mından şeker fabrikaları kurulmasındaki plân-
laşmanın isabeti takdir buyurulur. Bu da pancar 
ziraat! yapan çiftçi ailesi adedinin son 7 senede 
100 000 -den 200 000 e çıkarılmasına saik olmuş
tur ve bu aded daha da yükselmektedir. Yedi se
ne evvel çiftçiye pancar bedelleri olarak ödenen 
53 milyon yerine, 1956 da 180 milyon lira öden
miştir. 1957 de bu miktarın 220 milyon liraya 
çıkacağı hesaplanmaktadır. 

Hülâsa verdiğim bu izahattan anlaşılacağı gi
bi, sözcünün 15 şeker fabrikasının istihsal ede
ceği şekerin 10 şeker fabrikası ile istihsali müm
kün olacağı hakkındaki hesapları tamamen hayalî, 
indî ve demagojiktir. Böyle bir mütalâaya isti-
nadettirilen 150 milyonluk bir malî imkânın is
raf edildiği iddiası da aynı şekilde hayalî ve de
magojiktir. 

5. Memleketimizden bu sene ihracedilen şe
kerler, istihlâk fazlası olan ve geçen yıl kam
panyalarından devredilen miktarlardır. Bu her 
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memlekette olan bir hâdisedir. Kampanyalar ha
zırlanırken mütaakıp yıl iklim şartlarının teza
hürlerine göre istihsalin ne olacağı hakkında 
ancak geçmiş yılların vasatileri ile hüküm veri
lebilir. Bu hükümde; şeker istihsali istihlâkten 
fazla olabilir diye ekimler kısır tutulursa. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — istişare 
yolu açıldı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hükümet birdir, müşterek mesuliyet al
tında bulunuyoruz. Arkadaşıma lâzımgelen yerde 
yardım edebilirim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — İşte felâket o zaman doğabilir. 
Böyle hatalı bir tatbikatın çiftçiye iras edeceği 
zararlardan başka bir de iklim şartlarının elveriş
siz geçmesi neticesinde istihsalin düşerek memle
ket ihtiyacına kâfi gelmemesi halinde döviz sarfı 
ile hariçten şeker mi ithal edelim? Eğer bâzı yıl
larda istihlâk fazlasını, bir miktar zararla ili-
racediyorsak bu, pancar ekiliş sahasını muhafaza 
maksadına dayanmaktadır. 

Şayet, ihracatı yapalım, fakat zarar etmiyc-
lim demek istiyorlarsa bu ancak ve ancak şeker 
maliyetinde en mühim unsuru teşkil eden pancar 
fiyatlarının düşürülmesi ile mümkündür. Muha
lefet partisi sözcüsü bunu mu arzu etmektedir. 
Eğer maksatları bu ise bunu açıkça bildirmeleri 
lâzımdır. 

Sözcü bu izahlarımızdan istifade edip hiç ol
mazsa gelecek yıl tenkidlerinde aynı hatalara 
düşmiyeceğini ümidederim. 

Muhterem arkadaşlar : 
Sözcü konuşmalarının başında, bâzı sanayide 

istihsal vasatilerinin düştüğünü, hattâ 1939 sene
sinden beri en düşük seviyelere indiğini iddia ve 
Sivas Çimento Fabrikasının yıllık istihsalinin : 

1953 te 178 bin ton 
1954 te 155 bin ton 
1955 te 149 bin ton olduğunu kaydettik

ten sonra bir tek Sivas Çimento Fabrikasının mu
ayyen bir devredeki istihsal rakamlarını bütün 
çimento fabrikalarına hattâ umumi olarak diğer 
sanayi kollarına da teşmil etmek suretiyle sınai 
tesislerin kapasitelerinin % 75 i ile çalıştığını 
iddia etmekte ve iktidarımız zamanında sınai is
tihsalin, artmak şöyle dursun, bilâkis azaldığı 
yolunda bir intiba vermeye çalışmaktadır. 

Mu'htelif yıllara ait çimento istihsal rakam
ları bir kül halinde tetkik edildiği ve diğer 
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memleketlere ait vasatilerle de mukayeseleri ya
pıldığı takdirde, hakikatlere tamamen aykırı 
düşen bu iddianın hiçbir mesnede dayanmadığı 
açıkça görülür. 

Şimdi rakamların tetkikine, bizzat Muhale
fet Partisi Sözcüsünün misal aldığı 1955 sene
sinden başlıyalım. 

1955 senesinde memleketteki çimento fabri
kalarının yıllık istihsal kapasitesi 1 010 000 
tondur. 

1955 senesindeki fiilî istihsal miktarı da 
819 307 tondur. İstihsal miktarının kapasiteye 
nispeti % 81,5 dur. Çimento fabrikalarının ay
rı ayrı durumu da şöyledir : 

İstihsal Fiilî 
Fabrika ismi kapasitesi istihsali Nispet 

Darıca 
îzmir 
Zeytinburnu 
Kartal 
Sivas 

200 000 
150 000 
220 000 
240 000 
200 000 

183 500 
155 445 
180 086 
151 100 
149 177 

% 
% 
% 
% 
% 

91,75 
103,6 
81,8 
63,— 
75,— 

Buna muka'bil, 1956 senesinde yıl içindeki 
vasati kapasite 1 120 000 ton, fiilî istihsal ise 
970 039 tondur. Fiilî istihsalin kapasiteye nis
peti 1955 te % 81,5 olmasına mukabil 1956 da 
86,3 tür. 

Sözcünün mukayesesine esas aldığı Sivas 
fabrikasının 1956 senesindeki istihsali de 
187 000 ton olduğuna göre, istihsalin kapasite
ye nispeti % 93,5 tur. O halde, Sivas fabrikası
nın 1955 senesi istihsalindeki düşüklük o sene
ye mahsus arızi bir haldir. Bu arızi düşük ra
kamı alarak, bütün çimento sanayiine teşmil et
mek elbette ki hususu maksada matuftur. 1956 
senesinde diğer fabrikaların kapasitelerine na
zaran fiilî istihsalleri de şöyledir : 

Darıea 
îzmir 
Zeytinburnıı 
Kartal 

% 93 
. % 98 

% 87 
% 62 

Sivas (bir kere daha tekrar edelim) % 93,5 
tur. 

Hususi teşebbüse ait 'Kartal fabrikasının ye
nilenmekte olan eski fırınlarından birisi halen 
çalışmadığı için umumi istihsal vasataleri de dü
şük görülmektedir. 

Hakikat halde, fabrikalarımızm 1956 sene-
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sindeki fiilî istihsalleri kapasitelerinin % "90 
nımn fevkmdedir. -

Buna mukabil, eski iktidar zamanında 1935 s 

senesi istihsalinin o zamanki istihsal kapasitesi
ne nazaran % 50 nispetinde kaldığını 1945 se
nesinde de % 75 olduğunu kaydedelim. 

Dünyanın diğer memleketlerinde ise, çimen
to fabrikalarının, yıllık fiilî istihsallerinin, ka
pasitelerine nispetinin umumiyetle % 80 - 85 
arasında tahavvül ettiğini, arızi olarak % 
90 - 98 e çıktığını, 'buna mukabil, % 70 - 75 e 
kadar düştüğünü de görmekteyiz. 

Ezcümle Almanya'da, 1950 - 1955 seneleri 
arasındaki istihsalin kapasiteye nispeti, bâzı 
senelerde % 77 de kaldığı halde bâzı senelerde 
% 96 - 98 e kadar yükselmiştir. Bu nispetler 
1950 - 1955 senelerinde : 

Avusturya'da 
Holâncla'da 
Fransa'da 
İtalya'da 
Portekiz'de 
İngiltere'de 

değişmiştir. 

% 81 ile % 97 arasında 
% 70 » % 97 » 
% 86 » % 98 » 
% 73 » % 91 » 
% 63 » % 82 » 
% 85 » % 96 » 

Bu rakamlar her memlekette çimento istih
salinin, kapasiteye nispetinin seneden seneye 
büyük tahavvüller gösterdiğini, açıkça ortaya 
koymaktadır. Nitekim Yunanistan'da 1952 se
nesi İstihsali, kapasitenin % 108 ine kadar yük
seldiği halde 1953 senesinde % 78 dir. 1955 te 
de % 95 tir. 

Halü keyfiyet böyle olduğu halde, muhale
fet paritsi sözcüsü yalnız Sivas çimento fabri
kasının münhasıran 1955 senesindeki istihsali
nin bir miktar azalmasını ele almakta, bütün 
çimento sanayiinde istihsalin düştüğünü iddia 
etmekte ve bu suretle güya muvaffakiyetsizli-
ğini ispata çalışmaktadır. 

Bu vesile ile şunu da kaydedelim ki, 1950 
senesinden bu tarafa memlekette çimento fab
rikalarının sayısının ve istihsal kapasitelerinin 
pek ziyade artması dolayısiyle fabrikaların ye
ni olmasına genç ve yeni yetişen elemanların 
idaresine tevdi edilmiş bulunmasına rağmen is
tihsalimizin kapasiteye nispeti, diğer memleket
lerin vasatileri seviyesindedir. 
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Nitekim memleketimizde istihsal vasatileri : 

1953 senesinde % 92 
1954 » % 85 
1955 » % 81,5 
1956 » % 86,3 tür. 

Sözcü bütün bunları bilmiyebilir, fakat bir 
tek Sivas Çimento Fabrikasının bir tek yıla ait 
en düşük istihsal rakamını alarak, bunu bütün 
çimento sanayiine hattâ bütün memleket sana
yiine teşmil etmeye kalktığı vakit, halk ef
kârını aldatmaya çalışan bir bühtancı mevki
ine düşer. 

Sözcünün, büyük bir faaliyet seyrinin mu
ayyen bir noktasındaki ufak bir rakam düşük
lüğünü ele alarak bütün çalışmaları kapkara 
bir tabloya bürümek ve Hükümete hücum et
mek istemesine misallerden birini de, 1955 se
nesi ile 1956 senesi çimento ithalâtı arasında 
yaptığı mukayese ve bundan istihracetmeye 
çalıştığı netice teşkil etmektedir. 

Sözcü, diyor ki, (1955 senesinde 810 bin ton 
çimento ithal edildi. Dahilî istihsalle birlikte 
1 630 000 ton çimento sarf edildi. Nüfus başı
na vasati istihlâk 68 kilo idi. 1956 senesinde 
ise 292 bin ton çimento ithal edildi. 970 bin ton 
da memleket dâhilinde istihsal edildi. Yekûn 
1 262 000 tondur. Nüfus başına vasati istihlâk 
ise 52 kilodur. Binaenaleyh halkın çimento sar
fiyatı azalmıştır. Bu da Hükümetin ithalâtı tah-
didetmesinden mütevellittir. Hükümet birçok 
maddeler gibi çimento ithalâtını da tahdidet-
mek suretiyle halkı sıkıntıya duçar etmiştir.) 

Bu tenkid de, muhalefetin küçük hedefli al
datma gayretlerinin numunelerinden birini teş
kil etmektedir. 

Zira sözcü, bu memlekette Demokrat Parti 
iktidarından önce çimento istihsal, ithalât ve 
sarfiyatının ne olduğunu bilmemezlikten geli
yor. Nereye doğru gittiğimizi de nazara almı
yor. Demokrat Parti Hükümetinin nasıl çalıştı
ğını, memlekette ne büyük eserleri birbiri peşi-
sıra nasıl ortaya koyduğumuzu unutuyor. On
dan sonra da ufak bir rakam farkını ele alarak 
bize hücuma kalkıyor. Bunu yaparken de eğer 
halkımız hakikaten çimento sıkıntısı çekmiş ise 
bunun sebeplerini de araştırmaktan, hakikatle
ri olduğu gibi ortaya koymaktan bililtizam ka
çmıyor. O halde biz anlatalım. 
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Çok eski yıllara gitmeye lüzum görmeden, 

iktidarımızdan önceki yıllarda çimento istihsa
linin en yüksek seviyesini bulduğu 1949 sene
sinde : 

Dahilî çimento istihsali 375 bin ton 
İthalât ^ 26 bin ton 

Yekûn 401 bin ton 

Nüfus başına düşen vasati çimento istihlâki 
ise ancak 20 kilodur. Buna mukabil 1956 sene
sinde ; 

Dahilî çimento istihsali 970 bin ton 
İthalât 292 bin ton 

Yekûn 1 262 bin ton 

Nüfus başına vasati yıllık istihlâk da 52 kilo
dur. 

Demek ki, 6,5 sene içinde piyasaya çimento 
arzını senevi 401 bin tondan 1 262 000 tona yük
selterek üç misline çıkarmışız. Bunun da büyük 
bir kısmını memleket dâhilinde istihsal eder 
hale gelmişiz. Bizim bu muvaffakiyetimizi bir 
muvaffakiyetsizlik, tahdit ve halka sıkıntı ver
mek şeklinde tavsif etmektedir. Bütün sebep de 
1955 senesinde 810 bin ton ithalât yerine 1956 
senesinde 292 bin ton çimento ithal etmiş olma
mızdır. Muhalefet partisi sözcüsü biliyor mu ki, 
1955 senesinde çimento ithalâtı için, 52 milyon 
lira. döviz harcanmıştır. Bu miktar döviz 7 - 8 
çimento fabrikasının makinelerinin bedeline mü
savidir. 

Buna mukabil, 1951 senesinden bu tarafa, 
memlekette kurduğumuz yeni çimento fabrika
larından elde edilen istihsal sayesinde yalnız 
1956 senesindeki döviz tasarrufumuz 40 milyon 
lirayı bulmaktadır. 1952 senesinden butarafa te
min edilen fazla istihsaller sayesinde umumi ye
kûn olarak döviz tasarrufumuz ise 105 milyon 
liradır. Sözcü bütün bunları nazara almıyor, bu
na mukabil 1955 senesinde ithalât sayesinde nü
fus başına çimento sarfiyatı 68 kilo iken 1956 
senesinde az ithalât yapıldığı için 52 kiloya düş
müştür. Bunu niye yaptınız diye bizi itham yo
luna gidiyor. 

Biz bu seviyelere 1950 seinesinde nüfus başı
na 20 kilo çimento istihlâkinden geldik, inşala
rı ikmal edilmek üzere bulunan fabrikalar saye
sinde ise nüfus başına vasati istihlâki 100 kilo
nun fevkine çıkaracağız. Hem de harice mühim 
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miktarda döviz ödiyerek ithalât yapmak paha
sına değil, tamamen Türk toprağını ve Türk iş
çisinin emeğini kıymetlendirmek suretiyle dahilî 
istihsalimiz sayesinde olacaktır. 

Biz bu neticelerle ve bu uğurdaki gayretleri
mizle iftihar ediyoruz. Muhalefet partisi sözcüsü 
de garip bir mantıkla bizi jtham etmeye kalkı
yor. 

Sözcünün, çimento sanayii mevzuundaki it
hamlarından birini de Hükümetin çimento fab
rikası inşaat programını tahakkuk ettiremediği 
yolundaki iddiasıdır. 

Bu iddiası da, muhalefetin şimdiye kadar 
ki iddia ve tenkidlerinin tam aksini teşkil et
mektedir. Zira şimdiye kadar muhalefet, (bu 
kadar çimento fabrikasına ne lüzum vardır? 
Yılda 2,5 - 3 milyon ton çimento istihsal edip 
de ne yapacaksınız? Bu senede asgari 4 mil
yar liralık inşaat demektir. Ne millî gelirimiz, 
ne takatimiz buna müsait değildir. Hükümet 
memleketin parasını fuzuli yere harcıyor) diye 
iddia ediyordu. Bugün de yeni bir muhalif ne
den vadedilen çimento fabrikaları hâlâ inşa edil
medi, işletmeye açılmadı diye bizi tenkide kal
kışıyor. • 

Tenkidinde de 15 şehrin ismini sayarak, (es
ki İşletmeler Vekili buralarda yapılacak fabri
kaların ihalelerinin yapıldığını beyan etmişti. 
halbuki bunların 6 sından vazgeçildiği anlaşıl
maktadır. Ancak Hükümet bunu bir sır gibi 
saklıyor) iddiasında bulunuyor. 

Evvelâ, koskoca çimento fabrikalarını kim
seden gizlemeyi icabetiren hiçbir sebep yoktur. 
İnşalarına başlananlar da, ikmal edilenler de, ik
mal edilmek üzere olanlar da meydandadır. Ne
relerde çimento fabrikası yapıldığı, nerelerde 
yapılmadığı, iktidarımız zamanında kaç çimen
to fabrikası ele alındığı, hangilerinin hangi 
tarihlerde ikmal edildiği, herkes tarafından bi
linmektedir. Hükümetin bilcümle neşriyatın
da da, bütçe gerekçesinde de isimleri ile ve yer
leri ile birer birer izah edilmiştir. Çimento fab
rikaları inşaatı, bugüne kadar çimento istih
salinde kat'edilen merhaleler, işletmeye açmak 
üzere bulunduğumuz yeni fabrikalar iktidarımı 
zın her sahada olduğu gibi bu sahada da kısa 
zamanda tahakkuk ettirdiği neticeler, her han
gi bir tenkid mevzu olmak şöyle dursun, bilâkis 
ıh er iktidarın, bütün, bir iktidar devresinde, tek 
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basma muvaffakiyet timsali olarak ortaya ko
yabileceği azamet ve vüsattedir. 

HASAN KANGAL (Tokad) — (Kürsüye 
doğru yürüyerek) Müsaade buyurun, Hürriyet 
Partisi olarak bize de radyoda konuşmak imkâ
nını verin..-. (Soldan, şiddetli ve devamlı gürül
tüler) 

REİS •— Müsaade buyurun Hasan Bey, söz 
sırası geldiği zaman kürsüden konuşursunuz 
Ortaya atılıp müzakerenin selâmetini ihlâl et
meyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Reis Bey, rica ederim, dışarı «karsanıza; 
İçtüzüğü tatbik etseniz ya. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — O halde, neden dün bu kadar çi
mento fabrikasına ne lüzum vardı, bunlar ya
pılamaz, israftır diye yer yer dolaşarak nutuk 
söyliyenler bugün, Hükümet çimento fabrika
ları programını tahakkuk ettiremedi, bir tek 
çimento fabrikasının dahi bacasını tüttüreni e-
di seklinde en ağır tenkiddc bulunmak cesare
tini gösteriyor. 

Mantık ve muhakeme gayet basit. Bu, mu
halefet sözcülerinin daima başvurdukları garip 
bir hiledir. Yapılan, tahakkuk ettirilen eser-
ler, memleketin dört tarafına dağılmış muaz
zam âbideler halinde meydanda duruyor. Her 
eserin kudret ve haşmetini o mahallin halkı göz
leri ile görüyor. Ve Demokrat Parti iktidarına. 
bir kere daha inanıyor ve bağlanıyor. Bu du
rum karşısında muhalefet için bir tek çare ka
lıyor, o da.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Radyo
da konuşmak... 

REİS — Osman Bey, ihtar ediyorum, otur
duğu yerden hatibin sözünü kesenler hakkında 
İçtüzüğü tatbik edeceğim. Devam buyurun efen
dim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Muhtelif beyanlar, ve yazılar ara
sında, kelime oyunlarına dayanan farklar bula
rak muazzam eserleri gölgelendirmeye çalışmak, 
memleketin umumi efkârında şüpiheler, tered
dütler yaratmaya gayret etmektir. 

Muhalefet partisi sözcüsü de bugün aynı yol
dan yürüyerek bâzı şehir ve kasaba isimlerini 
zikretmek, 15 fabrika mıdır, 18 fabrika mıdır, 
20 fabrika mıdır münakaşasını ihdas etmek su-
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retiyle bütün mevzuu gölgelendirmeye, ipham 
ve zulmete boğmaya, halk efkârını şüphe ve te* 
reddüde sevk etmeye çalışıyor. 

Gerek 1955, gerek 1956 ve gerek 1957 gerek
çelerinde yazılanlarla, muhtelif vesilelerle yapı
lan beyanlar gayet sarih ve meydandadır. Hü
kümet daima alman tedbirler sayesinde, 1950 
senesinde 395 bin tondan ibaret olan çimento 
istihsalinin 2,5 milyon tonun fevkine çıkarıla
cağını, memleketteki çimento fabrikalarının yıl
lık istihsal kapasitelerini 2 680 000 tona yük
selteceğini beyan etmiş bulunmaktadır. 1955 
gerekçesinde yazılan da budur. 1956 gerekçe
sinde yazılan da budur. Her ikisinde de, prog-
ramlaştırılan ve inşalarına girişilen fabrikalar 
ikmal edildiği vakit, çimento istihsalinin 2,5 
milyon tona yükselmek suretiyle 1950 senesine 
nazaran 6 mislini tecavüz edeceği yazılmıştır. 

Durum bu kadar açık ve sarih iken, bâzı şehir 
ve kasabaların isimlerini zikretmek suretiyle bu
ralarda çimento fabrikası yapılacaktı. Niçin ya
pılmadı gibi bir sualle zihinleri karıştırmaya ça
lışmak ise. bu mevzudaki hüsnüniyetsizliğin mah
sulüdür. 

Evvelâ şunu ortaya koymak lâzımdır ki, çi-
ıriento sanayii millî ekonomi bakımından büyük 
ehemmiyeti haiz bir sanayi şubesi olduğu, hiçbir 
memleket devamlı surette hariçten çimento ithalâtı 
ile iktisadi kalkınmasını sağlıyamıyacağı halde, 
mahallî ekonomi bakımından meselâ şeker, mensu
cat sanayii gibi bir sanayi şubesi de değildir. Zi
ra, iptidai maddesi için hiçbir müstahsıla hiçbir 
para ödemediği gibi kullandığı işçi sayısı da ga
yet mahduttur. Buna mukabil, iptidai maddeleri
nin hepsinin bir arada ve fabrika sahası içinde 
bulunması ve istihsal maliyeti ile nakliyat imkân
larının, büyük inşaat ve istihlâk merkezlerine ya
kınlığının göz önünde tutulması lâzımdır. 

Bu sebepledir ki, evvelce yapılan etüdlere na
zaran durumu müsait gibi görünen bâzı yerlerde 
filhakika çimento fabrikası inşasına karar veril-
miş ise de, etüdler derinleştirildikçe, karşılaşılan 
güçlük dolayısiyle o yerlerden vazgeçmek icabet-
miştir. Bu takdirde de yabancı firmalara ihale-, 
leri yapılan fabrikaların başka yerlerde kurul
ması yoluna gidilmiştir. 

Bu kadar tabiî ve memleket hayırına olan iş
lerin bir ipham havasına sokulmak istenmesi ve 
hükümete hücum vesilesi yapılması ancak tek 
vazifesini her şeyi vatandaşlara karanlık, kötü 
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ve hileli göstermek zanneden bir muhalefetin 
cesaret edeceği harekettir. 

Şimdi bu umumi izahattan sonra, durumu bir 
kere daha olduğu gibi bütün, teferruatı ile açıklı-
yalım, ondan sonra hüküm vermek kolay olacak
tır. 

İktidarı devir aldığımız tarihte bu memle
ketteki dört çimento fabrikasının yıllık istihsal 
kapasitesi 398 000 tondan ibaretti. Hükümetiniz, 
bu memleketin iktisadi kalkınmasını temin için 
girişilecek geniş sermaye yatırımlarının büyük 
mikyasta çimento sarfiyatını icabettireceğini göz 
Önünde tutarak yeni fabrikalar inşasını teşvik 
veya mevcut fabrikalara yeni üniteler ilâvesi su
retiyle istihsal kudretlerini artırmaya karar ver
di. Bu sebeple, daha 1950 senesi sonundan itiba
ren, Marshall yardımı karşılık paralar fonundan, 
çimento fabrikaları için mühim meblâğlar ayırdı. 
Bilâhara beynelmilel bankadan Hazine kefaleti 
ile temin edilen kredilerden ayrılan hisselerle 
birlikte çimento fabrikaları için hususi müteşeb
bislere verilen paralar 20 449 400 liraya baliğ ol
muştur. Bu paralar sayesindedir ki, Darıca Fab
rikası yeniden kurulmuştur. Zeytinbumu, Kartal | 
fabrikalarının kapasiteleri iki misline çıkarılmış- j 
tır. izmir Fabrikası tesis edilmiştir. 

Şimdi sözcü hususi müteşebbisin yaptığı fab
rikalarla Hükümet öğünemez diyor. Bu iddia doğ
ru olamaz. 

Zira, partimizin programı ve, iktidarımızın 
çalışmaları, hususi tebebüsün teşviki ve ge- | 
liştirilmesi prensibine dayanır. Niçin aynı hu- j 
susi teşebbüs 1932 senesinden 1.952 senesine ka- { 
dar geçen 20 sene zarfında bir tek çimento j 
fabrikası dahi kurmadı da, iktidarımız zama
nında, ve çok kısa bir müddet için de ceman 
670 bin ton istihsal kapasiteli 6 yeni üniteyi 
bir hamlede istihsale vaz'etmek cesaret ve im
kânım buldu. Sözcü bunun sebeplerini araştır-
saydı, elbette ki, hususi teşebbüsün yaptıkla
rından Hükümete ne oluyor iddiasında bulu- S 
namazdı. [ 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra, j 
1950 senesinden bu tarafa inşaları ikmal edilerek j 
işletmeye açılan yeni fabrikalar veya her biri, ; 
birer fabrika vüsatinde olan yeni ünitelerle, i 
inşaları devam eden ve yakın bir gelecekte iş- ! 
letmeye açılacak olan fabrikaları bir kere daha | 
tadadedelim. . . i 
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Sivas Çimento Fabrikasının 100 000 tonluk 

ikinci ünitesi 1952 yılında 
150 000 tonluk tzmir Çimento Fabrikası 

1953 yılında, 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 100 000 ton

luk ikinci ünitesi 1954 yılında, 
Kartal Çimento Fabrikasının 120 000 ton

luk ikinci ünitesi 1954 yılında, 
200 000 tonluk Darıca Fabrikasının birinci 

ve ikinci üniteleri 1954 yılında, 
J00 000 tonluk Darıca Fabrikasının üçüncü 

ünitesi 1956 yılında, 
120 000 tonluk Ankara Fabrikasının iki üni

tesi 1956 yılında olmak üzere ceman ^90 bin 
tonluk istihsal kapasitesi (9) yeni fabrika ve
ya ünite 1956 senesi sonuna kadar işletmeye 
açılmış bulunmaktadır. Bu sayededir' ki, mem
leketteki çimento istihsal kapasitesi halen, 
1 230 000 tona yükselmiştir. 1950 senesindeki 
istihsal kapasitesinin ise, sonradan iptal edi
len 55 000 tonluk üç ufak fırınla birlikte 
ceman 398 bin tondan ibaret olduğunu biraz 
önce söylemiştim, demekki, halen 1950 seviye
sinin üç mislini tecavüz etmiş bulunuyoruz. 

Geriye kalan fabrikalara gelince : Her bi
ri 150 şer bin tonluk Eskişiehir ve Adana fab
rikalarının inşa ve montajları ikmal edilmiş
tir. Her ikisi de önümüzdeki Mart ayı içinde 
işletmeye açılacaktır. Bu suretle bu inşaat mev
simi başında memleketin çimento istihsal kapa
sitesi 1 530 000 ton olacak, 1950 seviyesinin 4 
mislini bulacaktır. 

înşa ve montajları hızla devam eden Afyon, 
Çorum, Balıkesir, Elâzığ fabrikaları bu sene 
sonuna kadar ikmal edilmiş olacaklardır. Pı-
narhısar ve Gazianteb fabrikaları da sene so
nuna kadar veya önümüzdeki kış aylarında 
ikmal edileceklerdir. 

Temel inşaatlarında bâzı güçlüklerle kar
şılaşılan ve bu yüzden geciken Söke ve Bar
tın fabrikaları ile, Konya ve Niğde fabrikala
rım da 1958 senesinin muhtelif aylarında iş-
letmeyo açılacağı ümidedilmektedir. 

Programa dâhil olup da henüz etüdleri ik
mal edilmiş bulunan iki fabrikanın da inşa
larına, bu etüdler tamamlanır tamamlanmaz 
girişilecektir. 

Bu fabrikalar sayesinde, çimento istihsali
mizin 1957 senesi içinde 1,5 milyon tona, 1958 
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senesinde 2 milyon tona, program tamamlan
dığı vakit de 2,5 milyon tona yaklaşacağını 
ümidetmekteyiz. 

Muhalefet Partisi Sözcüsü insaflı davrana
rak, inşalarına başlanan fabrikaların ikmalin
de bir miktar gecikmeler olduğunu ileri sü
rebilirdi. Fakat Hükümeti bir muvaffakiyetsiz-
liğe uğramış, programını tahakkuk ettirereme-
miş, gibi göstermeye asla hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Muhalefet partisi sözcüsü konuşmasında, hu

bubat depolama ve temizleme tesislerinin tesa
düfe terk edilmiş teşebbüsler olduğunu ve gerek
çemizde hububat muhafaza tesisleri hakkında 
verdiğimiz rakamlar arasında birtakım tenakus
lar bulunduğunu, Umumi Murakabe Heyetinin 
raporunu da yer yer işhadederek ileri sürdü. 

Hemen şunu söyliyelim ki, Umumi Muraka
be Heyetinin raporunda sözcünün bahsettiği şe
kilde bir malûmat mevcut değildir. Bilâkis ra
porun 22 nci sayfasında (yıl içinde muhafaza 
vasıtalarına aidolan inşaat ve tesisat işlerinin 
bir program dâhilinde yürütüldüğü) kaydedil
mektedir. 

Filhakika, muhterem arkadaşlarım, Hüküme 
tiniz bu mevzuda ele aldığı yatırım programı
nın tatbikine itina ile devam eylemektedir, ba
kamlar olarak şimdi vereceğim izahat sırasında 
bu hususta da sözcünün ne derecelerde yanıldı
ğı da anlaşılacaktır. Bakınız bu iddia neye da
yanıyor. 

Kendisi 1956 gerekçesini açmış, hubbubat 
muhafaza tesislerine ait programdan bahsedi
lirken kapasitenin 1 milyon 100 bin tonu ve 
programın tatbikinden sonra b". miktarın 2 mil
yon 200 bin tonu bulacağının kaydedildiğini 
görmüş. Sonra 1957 gerekçesini açmış bu ra
kamların orada sırasiylc 1 milyon 59 bin ton 
ve 1 milyon 819 bin ton olarak zikredildiğini 
müşahede etmiş ve hemen şu neticeye varmış: 

Gerekçelerde tenakuslar var... 

Arkadaşlar; 
Bu şüphesiz ki, ağır bir itham ve takdir eder

siniz ki, böyle bir ithamda bulunabilmek için 
sadece iki rakamı karşılaştırmak kâfi gelmez. 
Böyle bir neticeye varmak istenirse bunun üze
rinde çok dikkatli olmak lâzımgelir. 

Bakınız hâdisenizi aslı nedir: 
Bütçe gerekçesinde, daima gerekçenin hazır-
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landığı tarihlerdeki durum ve rakamlara yer ve
rilmektedir. 

Bütçe ve gerekçede samimiyetin ilk icabı 
da budur. 1956 gerekçesinin hazırlandığı sırada 
mevcut hububat tesislerinin umumi kapasitesi 
1 milyon 100 bin ton idi. Bu kapasitenin bir 
kısmının çelik ve ahşap ambarlara, bakiyesinin 
de yeni kurulan beton silolara aidolduğu da ge
rekçede tasrih edilmişti. 

Bunlardan çelik ambarların bir kısmı sabU 
tesisat mahiyetinde olmayıp bunların yerleri vo 
ciheti tahsisleri ihtiyaç ve zaruretlere göre aya r-
lanmaktadır. Zaman, zaman vukubulan bu deği
şiklikler dolayısiyle Ofisin hububat muhafaza 
tesislerinin muayyen bir tarihteki kapasitesinin 
değişebileceği tabiîdir. 

1957 gerekçesinin tanzimi sırasında 1956 ıım 
Ekim sonuna ait rakamlar esas alınmıştır. O an
daki fiilî kapasite 1 milyon 59 bin ton olduğu 
için, vaziyet büyük bir samimiyet ile aynen bu 
şekilde gerekçeye alınmıştı. Hemen ilâve ede
yim ki, vaziyet şimdi tekrar değişmiş bulunmak
tadır. Çünkü bu arada yeni tesisler hizmete gir
miş ve binnetice tesislerin kapasitesi de artmış
tır. 

Filhakika Aralık ayı sonundaki vaziyete gö
re Toprak Mahsulleri Ofisinin mevcut hububat 
muhafaza tesislerinin fiilî kapasitesi 1 milyon 
155 bin ton olup bu miktar 1956 gerekçesinde 
zikredilen miktardan 55 bin ton fazladır. 

inşası derpiş olunan tesislerin kapasitesi ara
sındaki farka gelince: 

Ofis bidayette köy siloları programını ele 
almıştı. Bu program aynen tahakkuk ettirildiği 
takdirde mevcut tesisleri ile birlikte •> hububat 
muhafaza kapasitesi 2 milyon 200 bin tona yük
selecekti. Bu itibarla 1956 gerekçesinde bu ra
kam zikredilmişti. 

Bilâhara programda bâzı teknik zaruretler 
dolayısiyle tadilât yapılmasına lüzum görülmüş 
ve köy silolarının inşasından şimdilik sarfına
zar edilmiş, olduğundan umumi kapasite mik
tarı da ona göre değişmiş ve bu itübarla da yeni 
gerekçede 1 milyon 819 bin ton olarak gösteril
miştir. 

Muhalefet Partisi Sözcüsünün diğer bir te
nakus misali olarak zikrettiği fark işte bundan 
ibarettir. 

Sözcü konuşmasında siloların inşasında ge
cikmeler olduğundan ve bunların birçoğunun 
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Samanında hizmete girmediğinden 'bahsetti. Ha
tibin bahsettiği silolardan Haydarpaşa silosu ik
mal edilmiş ve hizmete girmiştir. 

Zamanında bitirilmediğini iddia ettiği 10 bin 
tonluk Havza çelik silosunun durumu da ay
nıdır. Bu silo da ikmal edilmiş ve 30 Eylül 1956 
tarihinde işletmeye açılmıştır. Keza Ofisin ken
di imMnlariyle yapmakta olduğu Trabzon silo
sunun inşaatı da tamamlanmış olup montajına 
başlanmak üzeredir. 

Zemininin hususiyeti dolayısiyle Franki sis
temi adı verilen ve dünyada nâdir olarak tat
bik edilen bir usul ile inşasına zararet hâsıl olan 
İzmir silosunun da % 70 i ikmal edilmiş olup 
Mayısta montajına başlanacaktır. 

Mersin'deki 10 bin tonluk çelik silo bu li
manda 100 bin tonluk büyük beton silonun in
şasına başlanması üzerine buradan Aksaray'a 
nakledilmiştir. 

Sözcü bu mevzudaki konuşmasında bir de 
yem değirmenleri hikâyesi anlattı. İfadesine gö
re 7 aded yem değirmeni ithal edilmiş, fakat ne 
suretle işletileceği hakkında bir karara varıla
madığından halen ambalajları dahi açılmadan 
âtıl bir vaziyette bekletiliyormuş. 

Hemen arz edeyim ki hatibin Ira sözleri de 
hakikat ve hâdiselere uymamaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Balık Kurumu, 
Ziraat Bankası, Tiftik Yapağı Şirketi ve Zirai 
Donatım Kurumunun iştirakiyle 23.XI.1956 ta
rihinde bir (Yem Sanayii) Şirketi kurulmuş 
bulunmaktadır. 

Dört değirmenin kurulması işi bu şirket ta
rafından'bizzat ele alınmıştır. Bakiye üç değir
menin inşaatı da daha evvelce mütaahhıtlere 
ihale edilmiştir. . 

Bu mevzudaki sözlerime nihayet vermeden 
evvel bir nokta üzerinde tekrar durmak istiyo
rum : 

Sözcü Umumi Murakabe »Genel Kurulunun 
Ofis hesaplarını tetkik heyetine dâhil bulun
maktadır. Ancak heyetin toplantılarından yal
nız ilkine katılmıştır. Eğer toplantılara munta
zaman devam etmiş olsaydı tenakuzlardan bah
seden Muhalefet Partisi Sözcüsünün bizzat ken
disini tenakuzlara düşmekten korumuş olacağı 
muhakkaktı. Mamafih bu vaziyete düşmesinin 
sebebi sadece bundan ibaret değildir. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin vaziyeti hakkında Umumi 
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Murakabe Heyetince hazırlanan raporun yalnız 
bir kısmını gözden geçirmekle iktifa etmeyip 
Ofisçe verilen izahat Ve cevaplara da bir göz at
mış bulunsaydı, yine hâdise hakkında daha et
raflı malûmat sahibi olacak ve burada bu şekil
de konuşmıyacaktı. Muhalefet Partisi Sözcüsü 
her türlü kayıttan azade tenkidlerinden bir kıs
mını da barajlarımıza tevcih etti. 

Ona göre, Seyhan barajı müstesna olmak üze
re bütün barajların inşaatında gecikmeler olmuş, 
maliyetleri artmıştır. Biraz sonra arz edeceğim iza
hat bu iddianın ne kadar yersiz ve mesnetsiz oldu
ğunu gösterecektir. Ancak, bu vesile ile evvelâ şu
nu kaydetmek isterim ki, şimdiye kadar hiçbir 
teknik usul, bir projenin ilk tasavvur ve hesabo-
lunduğu şekilde intacını teminat altına alabil
miş değildir. Her nafıa hizmeti az veya çok ta
biat şartlarına bağlı olarak tahakkuk ettirilir ve 
ayrıca, projelerin tatbikatmdaki inkişaf seyri, 
yeni ilâve tesislere ve tevsilere de lüzum göste
rebilir. Mühim olan, bu gayrîmelhuz inkişafların 
asgari seviyede kalması, imkânların en verimli 
şekilde kullanılmasıdır. Aksini iddia etmek, me~ 
suliyetsiz bir muhalefet sözcüsü için kolay, fa
kat idare ve icra için yapmak ve eser yaratmak 
zordur. Bu bakımdan biz zor olanı başarmanın 
itminanı içindeyiz. 

Şimdi iddiaların mesnetten ne kadar mahrum 
bulunduğunu arz etmek isterim. 

Sarıyar Barajı ve hidro - elektrik tesisleri 
mütaaddit mukavelelerle muhtelif mütaahhitlere 
ihale edilmekle beraber esas tesislerin mukavelesi 
1952 yılı Şubat ayında imzalanmıştır. Gayrîmel
huz hiçbir hâdise araya girmemiş olsaydı, muka
vele şartlarına göre, Sarıyar tesislerinin 1955 se
nesi sonbaharında ikmali beklenebilirdi. Ancak, 
su çevirme tüneli açılırken arazinin tahmin edil-
miyen bir şekilde çürük çıkması, hattâ bu arada 
bir de çöküntü vukubulması yüzünden tünelin 
ikmali ve baraj inşaatına başlama tarihi altı ay 
kadar geciktiği gibi baraj temel hafriyatında zu
hur eden arazi vaziyeti dolayısiyle de evvelce tah
min edilenden fazla hafriyat yapılmak zorunda 
kalınmış ve binnetiee zaman kaybedilmiştir. 

Bütün bu önceden tahmini gayrikabil sebep
lere rağmen inşaata büyük bir hız verilerek kay
bedilen zaman kısmen telâfi edilmiş ve 1956 yı-
lının- Kasım ayında birinci ünite, Aralık ayında 

. ikinci ünite işletmeye açılmak suretiyle Sarıyar 
tesisleri gibi memlekete kazandırılmış olmasın-
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dan haklı bir ifthar duyulabilecek bir eseı?, bü
yüklüğüne nispetle dünya ölçüsünde normal olan 
bir müddet zarfında, yani 4,5 senede ikmal edil
miştir; 

Maliyet meselesine gelince; Amerikalı müte
hassıslar tarafından 1951 senesinde yapılan ke
şifte tesislerin 132 milyon liraya înşa edileceği-
hesaplanmıştı. Ancak bu ilk miktara, istimlâk, 
nakliye, Gümrük Resimleri, yollar, köprüler ve 
iskele gibi masraf unsurları dâhil bulunmamak
ta ve üstelik inşaat masrafları toprak baraj ya
pılacağına göre hesaplanmış bulunmakta idi. 
Büâhara projenin, Amerikan mütehassısların 
tavsiyesine uyularak beton baraja tahvil edilme
si ve bilcümle masraf unsurlarının keşfe ithal 
edilmesi neticesinde keşif bedeli 218 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Fiilî maliyet ise 270 milyon lira olarak teza
hür eylemiştir ki, aradaki fark metraj artışları, 
işçilik eskalâsyonları gibi teknik sebeplerle mun
zam işlerden mütevellittir. 

Ancak şurasını bilhassa tebarüz ettirmek lâ-
zımgelir ki, 270 milyon lira, Sarıyar projesi ııamı-
ile adlandırılan, tesisler mecmuasının tamamına 
şâmil bir meblâğdır. Projede Sarıyar tesislerin
den maada, enerji nakil şebekesi, trafo merkez
leri ve Ankara şehri yeraltı kabloları dâhil bu
lunmaktadır. Bu müteferrik tesislerin bedelleri 
çıkarıldığı takdirde Sarıyar tesislerinin maliye
ti 210 milyon liraya inmektedir. Diğer taraftan 
bu meblâğa dâhil bulunan ve kıymeti 20 milyon 
lira tutan inşaat ve makina ve vasıtaları ise mem
lekete kazandırılan ayrı kıymetler şeklinde mü
talâa edilmek gerekir. 

Nitekim bu makine ve vasıtalar başka inşaat 
işlerinde kullanılmak üzere Sarıyar maliyetin
den düşülerek faaliyete geçen başka şantiyelere 
devredilmektedir. 

Sarıyar, tatbik edilmekte olan elektrifikas
yon programının sadece bir ünitesidir. Hakikat
te elektriklendirme programı, memleket sathına 
şâmil çok mütenevvi tesisleri ihtiva etmekte ve 
bunlar kamilen zamanında tamamlanmış bulun
maktadır. 

Muhalefet sözcüsünün haberdar görünmediği 
hu tesislerden bâzı misaller vermek isterim. 

Çatalağzı Termik Santrali ikinci kısmının, 
mukavele gereğince 1956 Martında ikmali icab-
cdiyordu, filhakika bu tarihte ikmal edilmiştir. 

.im ö :i 
Tunçbilek Termik Santralinin, mukavele mu

cibince 1956 Nisanında bitirilmesi gerekiyordu, 
bu tarihte bitirilmiştir. 

Çatalağzı - Karabük - Kırıkkale - Ankara ara
sındaki hava hattı, mukavelesinde derpiş olunan 
müddet içinde 1956 Nisanında işletmeye açıl
mıştır. 

Karabük - Kırıkkale - Ankara trafo istasyon
ları keza mukavele tarihlerinde bitirilmiştir. 

Basgele seçilmiş ve kıymetli vakitlerinizi al
mamak için uzatılmamış olan bu misallerin ifa
de ettiği yegâne mâna hakikatin, bizim sözleri
mizde ve yaptıklarımızda mündemiç bulunduğu
dur. 

Seyhan Barajı hakkında ileri sürülen iddia
lar da esas ve mesnetten külliyen mahrum ve ha-
kikata aykırı bulunmaktadır. Bu barajın 1952 
senesinde yapılan keşfi, istimlâk masrafları ha
riç olmak üzere 100 milyon liradır. İnşaat sıra
sında sadece 5 milyon liralık bir artma olmuş
tur. Bu da Adana, Mersin, Tarsus şehirlerinin 
enerjiden tamamen faydalanabilmesi için mev
cut şebekelerde de ıslahat yapılmasından ileri 
gelmiştir. İddia edildiği gibi % 40 civarında bir 
artma asla vukubulmamış, mütebaki 35 milyon 
lira istimlâk bedeli olarak ödenmiştir. Buna mu
kabil inşaat tatbikatında dış finansmandan 4 
milyon 900 bin dolarlık bir tasarruf yapılmış
tır. Görülüyor ki, muhalefet sözcüsünün iddiası 
hilâfına olarak bu devâsâ tesis tahmin edilen 

'zamandan önce ikmal edilmiş ve % 40 pahalı de
ğil, bilâkis 5 milyon dolar daha ucuza mal ol
muştur. 

Bu hakikat karşısında muhalefet partisi söz
cüsü tarafından ileri sürülen iddiaların ciddi
yet ve samimiyet derecesinin takdirini Yüksek 
Heyetinize bırakıyorum. 

Demirköprü, Kemer, Hirfanlı barajları ise 
29 - 30 Nisan 1954 tarihlerinde mukaveleye 
bağlanmış ve iş programlarında bu işlerin 1958 
senesi sonunda bitirileceği derpiş edilmiştir. 

Hemen arz edeyim ki, halen bu inşaatın ta
mamı iş programlarına mutabık olarak yürütül
mekte olup bahis konusu tesisler zamanında ve 
hattâ kısmen tesbit edilen tarihlerden önce işlet
meye açılacaktır. 

Bu tesislerin maliyetlerine gelince, inşaat ve 
tesisat işlerinin kısmı-küllisini içine alan ana 
mukavelelerdeki tahminî bedellerin yekûnu 316 
milyon liradır. Geri kalan kısmı istimlâk bedel-
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leri, müşavir, mühendislik hizmetleri, idare ve 
kontrol masrafları, yollar, idare tarafından sa-
tmalınması gereken ekipman, iş kanunlarının 
yüklediği vecibeler dolayısiyle ödenmesi icab-
eden bedellerle, temel şartlarının icabı ilâve sar
fiyata taallûk etmekte ve dünyanın her yerinde 
yapılması mûtat masraflardan ibaret bulunmak
tadır. 

Görülüyor ki, muhalefet sözcüsü bütün mali
yet unsurlarını ihtiva etmiyen rakamları muka
yese için kullanmak suretiyle zihinlerde teşev
vüş yaratmak gayesini gütmekte ve fakat haki
katler daima ve her yerde olduğu gibi olanca be-
lâgati ile tetkiksiz ve maksatlı iddiaları tekzibey-
lemektedir. 

Hazer gölü hidro - elektrik tesislerine gelince, 
inşaat işlerinin birinci kısmı 1951, jkinci kısmı 
1955 senesi başında ihale edildiğine göre, bunla
rın 1953 senesinde ikmali esasen bahis mevzuu 
olamazdı. Elektrik ve makina tesisleri tamamen 
ikmal edilmiş olan bu inşaatta, tünel hafriyatın
da arazi şartlarından mütevellit su sızıntıları ve 
göçmelerle karşılaşılmış ve büyük bir gayretle 
çalışılarak bu sıkıntılar bertaraf edilmiştir. Ha
len 4442 metrelik tünelden sadece 190 metrelik 
bir kısım kalmıştır ki, önümüzdeki Mayıs ayma 
kadar bu da bitirilecektir. 

Bu suretle 1956 Eylülünde bitirilmesi icabe-
den tesis 1957 Mayısına kalmıştır. 

Şimdi Muhalefet Partisi sözcüsünden sorarım: 
Toprak şartları önceden derpiş edilemiyecek şe
kilde gayrimüsait çıktı diye başlanmış olan bir 
tesisten vaz mı geçmeliydik? Bizim vazife ve hiz
met anlayışımız her güçlüğe ve engele rağmen 
başarmak olduğundan işimize devam etmeyi ve 
memlekete faydalı bir tesis kazandırmayı tercih 
ettik. 

iller Bankasının yaptırmakta olduğu orta 
çaptaki hidro - elektrik santralleri münasebetiyle 
ileri sürülen iddialar da, tarih hataları ile mali
yet bedeli mefhumunun bilinmemesinden müte
vellit zaıflarla malûl bulunmaktadır. 

Jeolojik bünye itibariyle çok genç ve haşin 
bir mmtakada kurulan Tortum hidro - elektrik 
santrali 1952 Temmuzunda ihale edilmiştir. An
cak arazi şartları munzam emniyet tedbirleri alın
masını icabettirmiş, iklimin hususiyetleri, mah
dut aylarda çalışılmasına imkân vermiş ve ayrıca 
diğer teknik mahzurlar sebebiyle inşaatın ikmali 
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bir yıl kadar gecikmiştir. Şu kadarını söyliyeyim 
ki, bütün bu aleyhte şartlara rağmen yapılmakta 
olan tesis, Türkiye'de henüz emsali mevcut bu-
lunmıyan bir mühendislik eseri olarak bu yıl so
nunda hizmete girecektir. 

Botan - Siird santraline gelince, sözcünün söy
lediği gecikme varittir. Ancak bunun mesuliyeti 
iktidarımıza değil, 1950 seçimine takaddüm eden 
tarihlerde Botan çayının seylâbi hareketlerini 
hiç nazarı itibara almıyarak kifayetsiz bir proje 
hazırlıyanlara ve onu tatbik mevkiine koyanlara 
racidir. Biz tatbik kabiliyeti olmıyan bir proje
yi değiştirmek ve tamamen yeni ve mevkiin şart
larına uygun bir eser meydana getirmek suretiyle 
akim, mantığın ve tekniğin icaplarına uymuş 
bulunmaktayız. Halen tamamlanmış olan bu te
sis yakında tecrübe işletmesine geçecek ve Siird'
in kalkınmasında mühim bir rol oynıyacaktır. 

Ceyhan - Maraş hidro - elektrik santrali de 
Botan gibi yine 1950 seçiminden önce ve mahal
line uygun olmıyan bir projeye istinaden inşa 
edilmeye başlanmış ve ancak iktidarımız zama-

"nmda noksanların ikmali imkân dâhiline girerek 
daha geniş bir sahanın istifadesini sağlamak 
üzere yeni bir proje hazırlanmış ve tatbika ko
nulmuştur. 

Konya - Göksu, Eğridir, Kovada ve Sızır 
hidro - elektrik santrallerine gelince, bidayette 
hazırlanan projelerin mahdut bir sahaya taallûk 
etmesi sonradan muhitin süratle inkişafı dolayı
siyle bu santrallerden üretilecek enerjiden daha 
geniş vatandaş kütlelerinin istifade etmesi uygun 
görülmüş ve projeler tevsi edilmiştir. Tamamen 
daha iyi ve daha çok hizmet gayesini güden bu ta
dilât sonunda ikmali geciken bu tesisler bu yıl hiz
mete girecek ve bu sayede yüzlerce belediye ve 
köy İşığa kavuşacaktır. 

Van — Bendim ahi Hidro - Elektrik Santra
linden iller Bankasının haberdar olmadığı yo
lundaki iddiaya gelince, bu santral 14 . X I I . 
1954 ve 20. V I I I . 1955 tarihlerinde adı geçen 
banka tarafından iki defa ihaleye çıkarılmış ve 
fakat talibolan firmaların fahiş bedeller teklif 
etmeleri veya kifayetsiz bulunmaları sebebiyle. 
mukavele akdi cihetine gidilmemiştir. Bu hâdi
se, iktidarımızın Devlet idaresinde ne kadar ti
tizlik ve ciddiyetle hareket ettiğini, işleri te
sadüflere bırakmadığını, ve paranın mahalline 
masruf olmasını istediğinin bir delilidir. 
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Muhtelif sektörlere ait istihsal rakamları pey
derpey elde edildiği için birinci muvakkat ra
kamlar en noksan rakamlardır. Sonra malûmat 
geldikçe rakamlar büyür. 

Binaenaleyh, bitaraf bir kimse birinci mu
vakkat rakamlarla katî rakamları mukayese et
mez. Çünkü varacağı netice doğru değildir. 
bitaraf değildir. O halde yapılacak iş ya mu
vakkat rakamları muvakkat rakamlarla muka
yese etmek veya bir miktar tezyide tâbi tuta
rak katî rakamlarla karşılaştırmaktır. 

Ancak bu yolladır ki nispeten doğru objek
tif neticelere varmak mümkün olur. 

1949 ve 1955 rakamlarını bu doğru ve tabiî 
metotla mukayese etmiş ve bu mukayeselerin ne
ticelerini gerek bütçe gerekçesinde, gerek büt
çe vesilesiyle yapmış olduğum konuşmada arz 
etmiştim. Bu netice asgari yüzde bir artış ifade 
ediyordu. 

Şimdi muhalefet sözcüleri diyorlar ki, 1953 
yılından beri millî gelirimiz} düşmüştür. İkti
sadi inkişafımız duraklamıştır. Rakamlar bunu 
göstermektedir. Tabiî tahmin buyurursunuz. 

Mukayese ettikleri rakamlardan 1953 rakamı 
katî rakamdır. 1955 rakamı ise birinci muvak
kat rakamdır. 

t .: 44 23.2 
Bu arada muhalefet partisi sözcüsünün yün

lü mensucat istihsal rakamlarına da cevap ver
mek isterim. Kendisi yünlü mensucat istihsa
linde azalma olduğunu iddia etmiştir. 

Rakamları işte okuyorum. Bunlarda artma 
mı yoksa azalma mı olduğunun takdirini ken
disine bırakıyorum : 

Yünlü istihsal rakamları : 

Sene 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 " 
1954 
1955 
1956 

Hususi 
sektörü 

7.6 
4.6 
4.2 

10.5 
13.-
12.8 
14.7 
15.-

Devlet 
sektörü 

5.1 
4.4 
4.2 
4.1 
4.4 
4.1 
4.5 
4.1 

Muhterem arkadaşlar; 

Yekûn 
milyon met 

12.7 
9.-
8.4 

14.6 
17.4 
16.9 
19.2 
19.1 

Muhalefet sözcülerinin ve hattâ muhalefete 
mensup bâzı mehafilin üzerinde ısrarla durduk
ları bir mevzu, bir türlü anlaşılamadığından do
layı hakikaten bedbaht bir mevzu, millî gelir 
hesaplarıdır. 

Bu hesaplar istediği kadar müspet, istediği 
kadar ferah verici olsun, muhalefet tarafından 
ele alınır, mahiyetine ve bünyesine girmeye lü
zum görülmeden mücerret ve sathi, görünüşle
riyle ve hakiki mânalarının tamamen zıttı mâ
nalarla ifadelendirilerek ortaya atılır ve sonra 
da çeşitli ahkâm istimbat olunur. Hattâ okadar 
M ; aralarmdf, yüzde 15 civarında fark bulunma
sının imkân dâhilinde olmasına rağmen ilk mu
vakkat rakamlarla katî rakamlar kıyaslanır ve 
ilân olunur k i ; millî gelir Demokrat Partinin 
aleyhinedir. 

Arkadaşlar, gerekçede izah etmiştik, iki gün 
evvel yaptığım konuşmada da anlattım. Nâçar 
bir daha tekrarlıyacağım: 

Bizde millî gelir hesapları çok yenidir. An
cak ciddî çalışmalara iktidarımız zamanında 
başlanmıştır. Metot bakımından daha da yeni 
bir tarih, 1954 traihini taşır. Bu tarihten itiba
ren eski yıllara ait hesaplar da revizyona tâbi 
tutulmuştur. 

Rakamlar katîleşinceye kadar evvelâ birinci 
muvakkat rakam haline gelir. Sonra ikinci mu
vakkat rakam olur. Sonra da katî rakam olur. i 

Ayrıca cümlenizin malûmudur ki, 1953 yılı 
hububat bakımından, hava şartlarının müsait 
gittiği iyi bir mahsul yılıdır. 1955 yılı ise böyle 
değildir. Bizim gibi gayrisâfi millî hâsılasının 
% 48 ni zirai gelir teşkil eden bir memlekette 
bu millî hâsılanın mahsul vaziyetine göre ta-
mevvüçler arz etmesi gayet, tabiîdir. Fakat bu 
hususu nazara almak için de biraz insaf lâzım
dır. Ondan dolayı nazara alamazlar. 

Arkadaşlar, 
Bereketli bir mahsul yılı olan 1953 millî ge

lir rakamı, cari fiyatlara göre değil, 1948 fiyat-
lariyle, 14.566,7 milyon lira 1955 birinci mu
vakkat rakamı ise 14.349,9 milyon liradır. Ara
daki fark 116,3 milyondur. Bu farkın nispeti de 
binde sekizdir. 

Halbuki muvakkat rakamlarla katî rakam
lar arasındaki farklar % 15 e kadar çıkabilmek
tedir. Binenaleyh 1955 millî gelirinin, rakam
ların katîleşmesi sonunda 16,5 milyara kadar 
çıkması dahi mümkündür. 

Bu vaziyette millî gelirdeki düşüş iddiala-
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rının samimiyet derecesi üzerinde elbette ki te
vakkuf gerekir. 

Muhalefet partisi sözcüsü, millî gelirin sınıf
lar arasındaki dağılışına da temas ederek zi
rai geliri köylü nüfusu ile, diğer sektörlerden 
mütehassıl gelirler toplamını da şehirler süfu-
suna bölmek suretiyle bâzı neticeler çıkardılar. 

Arkadaşlar, 
Millî gelirin, cemiyetin muhtelif tabakaları 

ve fertleri arasındaki dağılışı meselesi, hesabı 
pek büyük müşkülât arz eden, teknik bir me
seledir. Memleketimizde bu hesaplar henüz ya
pılamamıştır. Hal böyle iken zirai gelir yekû
nunu, köylü nüfusa bölmek, köylümüzün zira-
atten başka bir faaliyeti ve geliri olmadığını 
kabul etmek demektir. Aynı ameliye, diğer ta
raftan zirai karekter taşıyan şjehir ve kasaba
larımızda oturan halkımızın zirai gelirini de, 
köylüye nıaletmek demektiı\ Halbuki, arkadaş
lar, köylümüz, zirai faaliyeti dışında el ve ev 
sanatlarında, madencilikte, inşaat sanayiinde, 
çeşitli hizmetlerde, daha diğer faaliyet sektör
lerinde de çalışmaktadır. Böylece, bir ferdin, 
bir ailenin çeşitli kaynaklardan geliri olabilir. 
Böyle bir hesap yapabilmek için, fertlerin, aile
lerin, muhtelif iktisadi faaliyet sektörlerinden 
elde ettikleri gelirleri bilmek lâzımgelir. Bun
lar hakkında malûmat sahibi olmadan, sözcü
nün yaptığı gibi hesap yapmak, insanı sadece 
yanlış neticelere götürür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Takdim ettiğimiz bütçe gerekçesinde emis

yon durumundan bahsederken takibettiğimiz 
para politikasiyle, para hacmini, istihsal sektör
lerindeki inkişafa uygun bir şekilde geliştir
diğimizi ve bu politika ile istihsaldeki inkişafı 
önlememek gayesini göz önünde bulundurduğu
muzu belirtmiştik. 

Emisyon miktarındaki vâki tahavvüllerin 
memleketin iş ve istihsal hacmına muvazi bir 
seyir takibettiğini ifade ettikten sonra da, gay-
risâfi millî hâsılanın 1949 senesindeki miktarı 
ile 1955 senesini mukayese etmiş ve bu hâsılanın 
9 küsur milyardan 23 milyar 643 milyona vâsıl 
olmak suretiyle % 157,7 nispetinde bir artış 
gösterdiği üzerinde durarak müddea ve müşaha-
demizin toptan delilini vermiştik. 

Münakaşaya mütahammil olmıyan bu sarih 
vaziyet karşısında, başkaca delil gösterilmesine, 
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mucip sebep araştırılmasına ve mezkûr hacmi 
terkibeden unsurların müfredatı üzerinde tevak
kuf etmeye mahal görmedik. Mevzuun teferrua
tına girerek esasen hacimli olan bir vesikayı da
ha da ağırlaştırmak istemedik. 

Muhalefet partisi namına konuşan sözcünün 
bu mevzuu ele alarak ve para muvazenesizliğin
den tutarak bütçe muvazenesizliğine kadar gö
türdüğü sözleri ve gerekçede tasrih edilen müc
mel izahatta noksanlıklar bulunduğu hakkın
daki iddiası üzerine şimdi mevzuu fazlasiyle taf
sil etmek, müfredat ve teferruata ve mukayese
lere girerek tekrar açıklamak mecburiyetini 
hissetmiş bulunuyorum. Takdir buyurursunuz 
ki, tedavül meseleleri herkesin bildiği gibi pek 
hassas ve itibar ile pek yakından ilgili mevzu
lardır. Bu sahada gelişi güzel yapılacak ten İnci
lerin, sarf olunacak yersiz sözlerin, yanlış haber
lerin, objektif olmıyan tasnif ve ifadelerin para 
değeri üzerinde içeride ve dışarıda tahripkâr 
tesirlerini önlemek vatanperver olan herkesin 
başta gelen vazifesidir. Bu vazife, iş başıuda bu
lunanların olduğu kadar, muvafık muhalif ve 
bitaraf bütün vatan evlâtlarının bir memleket 
borcudur. 

Bil' millî muhalefet partisi adına konuşan 
sözcüde bu hassasiyetten ve bu duygudan en 
ufak bir emare göremediğimi burada üzüntü ile 
ifade etmeye mecburum. Aksine olarak bu mu
halif mebus, siyasi emeller lehine, para gibi na
zik bir mevzuda, pisikolojik bir darbe yaparım 
ümidiyle hakikata son derece aykırı ve o dere
cede tahripkâr olarak ne söylemek mümkünse 
hepsini, millî menfaatleri müdafaa ve siyanete 
mahsus olan bu kürsüden sıralayıp dökmekten 
çekinmemiştir. 

Muhalefet partisi sözcüsü, millî tedavül mü
essesemiz olan Merkez Bankasının malî ve ikti
sadi hayatımızda çok mühim rolü bulunan bir 
müessese olmaktan çıkıp para deposu veya am
barı haline geldiğini ifade etmeye cesaret etmiş
tir. Merkez Bankaları dünyanın her yerinde ka
nundan aldıkları salâhiyetlere dayanarak para 
ihraçeden müesseselerdir. Sözcü bu mühim vazi
feyi para matbaacılığı veya depoculuğu şekline 
dökmek suretiyle demek istemiştir ki, bu mües
sesede, kanunla tesbit olunan salâhiyetlerden 
istifade edilerek veya bu kanunlar ve bunların 
tesbit ettiği esaslar, nispetler ve mevzular bir 
kenara bırakılarak, her talep ve müracaata gelişi 
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güzel cevap verme şeklinde bir yol tutulmuştur. 
Merkez Bankası, Hükümetçe, Devletin malî ih
tiyaçlarını emisyon tarikiyle karşılamaktan baş
ka bir fonksiyonu olmıyan bir otomat haline 
getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
• Bir muhalefet partisi adına konuşan bu za

tın ileri sürdüğü bu haller nasıl cereyan edebi
lir. Merkez Bankasınca gelişigüzel bir kredi po
litikası takibine cevaz verecek kanuni değişik
ler mi yapılmıştır? Yoksa işlerin yürütülmesin
de kanunlardan inhiraf eden yollar mı tutulmuş
tur. 1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 
1930 yılından beri mer'i olduğu hepinizce ma
lûmdur. Bu kanunda iktidarımız zamanında bâ
zı tadiller yapılmıştır. Fakat bu tadiller hangi 
mevzulardadır? Sözcüye hatırlatayım ki; bu ta
dillerle yapılan iş, Hazineye muhtelif namlar al
tında verilen avansların tevhidine ve bunların 
masraf bütçelerinin küçük bir nispeti ile tahclid-
edilmesine matuftur. Acaba bu Sözcü, yapılan 
tevhit ve tahdidin hatalı mı olduğuna kaani-
dir? Şayet bu kanaatte ise uzun yıllar boyunca 
ve iktidarımız zamanına gelinceye kadar kısa 
vadeli avans, 9 ay vadeli bono, deıniryolu ve 
Tekel bonoları ve daha nice, nice namlarla mik
tarı milyarlara varan çeşitli ve geniş yetkile
rin ipkasını mı arzu etmektedir. 

İktidarımız maliyesinin emisyon kaynağın
dan bu yolda kolaylıklar sağlamaya ihtiyacı 
yoktur. Bu çeşitlere ve bu limitlere ihtiyacı yok
tur. Malî membaları geliştirilmiş, tahsilat ve sar
fiyatı tanzim edilmiş, Hazine muamelelerinde 
icabeden seyyaliyetler temin olunmuş memleket
lerde olduğu gibi bizim-de Hazinedarlık vazi
fesi icabı ve bu icap ölçüsünde hudutlandırıl-
mış avansa ihtiyacımız vardır, işlerimiz, bütçe
mizin ebadını esas olarak alan kanunumuz dai
resinde pekâlâ yürütülmektedir. Getirdiğimiz 
ikinci tadil kanunu da Toprak Mahsulleri Ofi
sinin Merkez Bankasına olan borçlarına taal
lûk etmiştir. Mezkûr Ofisin muhtelif yıllara ait 
alım - satım fiyat farklarına tekabül eden bor-

% cunun bu gibi muamelelerde en salim şekil olan 
-konsolidasyon muamelesine tâbi tutulması der
piş edilmiştir. Bu kanunu da 27 . V . 1955 1a-
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rihinde takdirlerle kabul buyurduğunuzu hatır
latmak isterim. Bu kanunun birinci tatbik yı
lında 28,5 milyon lira, ikinci tatbik yılında da 
33 milyon lira olmak üzere yalnız iki yıl içinde 
61,5 milyon liralık Toprak Ofisi borcunun Mer
kez Bankasına ödenmesi temin edilmiş bulun
maktadır. Geri kalan borcun da konsolidasyon 
muamelelerinde en kısa süre olan on seneden 
önce bu bankaya ödeneceğini huzurunuzda bü
yük bir .memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Bu kanunlar meyanıııda Merkez Bankasınca 
kabul edilecek senet vâdelerinin 90 günden 120 
güne çıkarılması, sanayi ve maadin erbabına, 
küçük esnaf ve sanatkârlara, bir kelime ile malî 
sektörle asla ilgisi olmıyan hususata matuf fay
dalı suhuletlerden başka bir tadil getirmedik. 

1 Görülüyor ki, bu sahada yaptıklarımız Ha
zine avansının tevhit ve tahdidine, Merkez Ban
kasına Hazine bonolariyie yapılmış bir borcun 
itfasına, bir kelime ile Türk parasının sıhhat ve 
selâmetine ve Türk ekonomisinin sağlamlaşma
sına matuf olarak yapılmıştır. 

Şu halde sözcünün Merkez Bankasını Hazine 
ihtiyaçları ile bütçe açıklarını gidermeye me
mur bir otomat veya gelişigüzel para çekilen 
bir depo menzilesinde göstermek istemesi sebep
lerini acaba tatbikatta mı aramak icabedecek-
tirf Böyle bir iddianın da hakikatle bir alâkası 

•bulunmadığını rakamlar ve mukayeseler göste
recektir. 

Şimdi sözlerimi müsaadenizle bu amelî saha
ya intikal ettireyim: 

Merkez Bankamızın 1931 senesinde kuruldu
ğunu biraz önce arz etmiştim. 

Kuruluşu takiben 1932 yılından 1950 senesi
ne ve 1950 senesinden de bugüne kadar cereyan 
eden emisyon faaliyetini burada gözden geçire
lim : 

Merkez Bankasının açtığı kredileri, Hazine 
ve Devlet ihtiyaçları ve bir de ticari ve zirai 
ihtiyaçlar için verilen krediler şeklinde ikiye 
ayıralım. Bu millî tedavül müessesemizin teşek
külünü takibeden ilk beş senelik devrede kredi 
kaynaklarının % 65 nin Hazine ve Devlet ihti
yaçlarına taallûk ettiğini tesbit, ettikten sonra 
bu nispetin 1950 senesine kadar takibettiği sey
ri birer birer arz ediyorum. 
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Yani, Merkez Bankasının açtığı krediler ye

kûnundan 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

senesinde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

62,3 
75,5 
91,6 
94,5 
92,4 
88,4 
88,— 
74,9 
71,8 
69,1 
57,9 
60,2 
63,6 
60,4 

Hazine ve Devlet ihtiyaçları için açılmıştır. 
Arz ettiğim bu on dört yılın vasatisi, yani 

Merkez Bankası kredileri mecmuundan Hazine 
ve Devlet ihtiyacatına matuf olarak istimal 
edilen kısmın nispeti vasati olarak % 75 tir. 

İktidarımız zamanında ise bu nispet yalnız 
% 39,5 tan ibarettir. 

Görülüyor ki Hükümetimiz Merkez Bankası 
kredilerinin Devlet ihtiyaçlarına akış temposu
nu iktidara gelir gelmez, bütün tedbirlere mü
racaat etmek suretiyle durdurmuş ve iktisadi 
faaliyetleri geliştirme ve malî işlerimizi tanzim 
hususunda sarf ettiği büyük gayretlerle bu nis
peti % 50 civarında bir azaltma yoluna gitmiş 
ve bunda da tamamen muvaffak olmuştur. Bu 
vaziyet ve bu sarahat karşısında muhalefet par
tisi sözcüsünü tetkiksiz, mukayeseşiz ve insaf
sız sözlerinin nasıl karşılanması icaibettiğini Bü
yük Meclise ve memleketin hakşinas efkârı umu-
miyesine terk ve tevdi etmeyi uygun görüyo
rum! 

Bankanın kuruluşundan ve iş başına geldiği
miz tarihten başlıyarak verdiğim bu nispetler, 
ileri sürülen iddiaların maliyemize ve Merkez 
Bankamıza ve daha fenası bütün vatandaşların 
alâkadar olduğu millî paramıza tevcih edilmiş 
bühtan, iftira ve suikastlerden ibaret olduğunu 
ortaya koymaya kâfi geldiği halde müsaade 
ederseniz bu mevzuu bu kadarla da bırakmıya-
cağım. 

Hazinenin para deposu sözleri altında şuur
suzluk, sorumsuzluk, kanunlara karşı lâubalilik 
isnatları altında bulundurulmak istenilen mali-
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yemize ve Merkez Bankamıza tevcih olunan bu 
ağır sözlerin vahameti karşısında göstermeye 
mecbur kaldığım bu infial ve aksulamelin tekrar 
mazur görülmesini rica ederek, açılan kredilerin 
mahiyetleri hakkında izahat vereceğim : 

İktidara geldiğimiz zaman Merkez Bankası 
kredileri yekûnunu 879,7 milyon lirada bulmuş
tuk. Bunun 98,4 milyon lirası Hazine avansı ile 
bonolarına, 553,2 milyon lirası Toprak Ofisi bo
noları hariç, Hazine kefaletini haiz bonolara ta
allûk ediyordu. Bunların yekûnu 651,6 milyon 
lira tutmakta ve böylece 879,7 milyon liradan 
ibaret olan Merkez Bankası kredileri yekûnu
nun % 74 üne tekabül etmekte idi. Buna mu
kabil, bütün ticari ve zirai ihtiyaçlarına açılan 
krediler ise yalnız % 2.6 nispetinde 228 milyon 
liradan ibaret idi. 

İktidarımız, elden gelen bütün gayreti göste
rerek geliştirmeye çalıştığı millî ekonominin ih
tiyaçlarına muvazi olarak, bütün cihaz ve im
kânları faaliyete getirirken, Merkez Bankası 
kaynaklarını da bu faaliyete gereği gibi ve ge
reği kadar iştirak ettirmek üzere artırmayı ön 
plânda tutmuş ve yedi seneye yakın bir müddet 
içinde bu banka kredilerini de artırarak 1950 
senesindeki 879 milyonluk miktara 2 milyar 736 
milyonluk bir ilâve yapmıştır. 

1950 yılında mevcut kredilere inzimam eden 
bu imkânlar, hangi maksat ve mevzulara tevec
cüh etmiştir? Bu ilâveler sözcünün, dediği gibi 
bir Hazine deposuna konularak oradan Hazine 
ihtiyaçlarına mı sarf olunmuştur? Yoksa malî 
imkânların kifayetsizliğini gidermeye mi tahsis 
edilmiştir! Yüksek müsaadenizle bu tahsis ma
hallerini de birer birer arz edeyim. 

Açılan yeni kredilerin 444 milyon lirası ka
nunla kabul buyurduğunuz hâd dâhilinde olmak 
üzere ve bütçelerimizin devamlı ve seri inkişafı
nın bir neticesi olarak hazinedarlık cazifelerimi
zin tedvirine, 37,9 milyon lirası gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girme salâhiyeti veren kanunla
rın icabı olarak çıkarılan ve mütaakıp yıl büt
çelerine konulacak tahsisatlarla itfa edilecek 
olan Hazine bonolarına, 434,8 milyon lirası da 
yine kanuni yetkilere müsteniden kefalet ettiği- / 
miz bonolara taallûk etmiştir. 

Buna mukabil, 1 milyar 895 milyon l i r a s ı / 
harici ve dâhili ticaretimize ve ziraat sahasına 
tahsis olunmuştur. 

Görülüyor ki, iktidarımız zamanında Merkez, 
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B.unkası kredilerine inzimam eden 2 milyar 736 
milyon liranın yalnız % 30,7 sine tekabül eden 
841 milyon lirası bütçelerimizin inkişafına mu
vazi olarak genişliyen Hazine muamelelerine ve 
süratle gelişmekte olan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kefaletlerine ve % 69,3 nispetine teka
bül eden 2 milyar liraya yakın kısmı ise yurdu
muzun zirai ve ticari ihtiyaçlarına tahsis olun
muştur. 

Şimdi muhalefet partisi sözcüsünün, muha
lefetçe yaratılmak istenilen psikozun mihverini 
teşkil eden bir tâbirine, enflâsyonun ortasında 
bulunduğumuz hakkındaki beyanına gelmek is
terim. Bu nüfuz nazar sahibi hatibe göre, bu 
teşhisinin mesnedi tedavül hacmma müessir kre-
dilerin, yani Merkez Bankası kaynaklarının ik
tisadi sahalardan ziyade, malî ihtiyaçlara initaf 
etmiş olmasındadır. Bahsi geçen kredilerin tah
sis mahalleri ve tevzi şekil ve nispetleri hakkın
da verdiğim izahat ve sayıp döktüğüm rakamlar
la bu iddianın butlanını ortaya koymuş bulunu
yorum. Bu noktayı bir diğer cihetten cerhe ma
tuf mülâhazalarımı söylemeden evvel, sözcünün 
cakanı mukayeselerinde de en iptidai esaslara 
riayet edilmiş olduğunu esefle açıklamaya mec
burum. Ezcümle bu sözcü, 1955 ve 1956 yılları
na ait emisyon durumunu mukayese ederken bi
rincisinde Aralık ayı sonunu, ikincisinde ise 
Aralık ayı başını almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Aralık ayım aldıktan sonra birinde başı

nı birinde sonunu ele almakta ne mahzur var
dır diye bir sual hatıra gelebilir. Hemen söy-
liyeyim ki, aradaki fark tam 45 milyon lira
dır. Yâni emisyon rakamı bir miktar daha 
yüksek gösterilmek için ve bililtizam Aralık 
ayının başı alınmış bulunmaktadır. Buna mu
vazi olarak emisyondaki artış sebepleri gös
terilirken de, ticari ve zirai senetler seviyesi
nin nispeten düşük olduğu ve bilmukabele 
Hazine muamelâtının binnisbe kesif bulunduğu 
Aralık başı vaziyeti alınmış bulunmaktadır. 

Muarızımız, mukayesesinde arz ettiğim ba
sit kaideye riayet etmiş olsaydı bilhassa müs
tahsil kredilerin, yani ticari ve zirai kredile
rin 202 milyon lira gibi mühim bir artış kay
betmiş olduğunu nazarlarınızdan gizleyemiye-
cçkti. Diğer kalemlerde ve ezcümle tekel bo
noları gibi kalemlerde kredilerin mevzuu ile 
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karşılığı mal miktarını açıklamış olsaydı, bun
ların da «misyoner krediler olduğunu yük
sek huzurunuzda ifade etmeye imkân bulamaz
dı. Etibankm Hazine kefaletli bonalarında kay
dedilen tevakkufa mukabil tekel bonolarının 
artırılmış olduğunu ve böylece tekel adına 
Merkez Bankasından temin olunan imkânların 
Etibanka tahsis olunduğu gibî bir imada bulun
maya cesaret edemezdi. 

Tekel İdaremizin bonolarında kaydolunan 
85 milyon liralık artışın mühim kısmı itiba
riyle sadece tütün stoklarındaki artışa te
kabül ettiğini ve bu tütünlerin de 15 gün ka
dar evvel serbest dolar mukabilinde satılmış 
bulunduğunu burada memnuniyetle açıklamak 
isterim. 

İleri sürülen iddialarda hakikata en ufak 
bir hürmet hissi gösterilmiş olsaydı, Hazine 
avanslarında bir yıldan diğerine görülen ar
tışın evvel be evvel mevzuun bütçe ile olan 

1 ittisalinde aramansı yani bütçe rakamlarımı
zın yıldan yıla gelişmesinde aramansı lâzım-
gelirdi. 

Malı mevzulara vâkıf olması icabeden bu 
zatın Hazine muameleleri ye Merkez Bankası 
münasebetleri üzerinde pek basit bilgilerden 
ileri gidememiş olduğunu da burada teessür
le kaydetmeğe mecburum. 

Filhakika, yaptığı tenkidlerin mihverlerin
den birini teşkil eden Hazine muamelelerimi
zi, tahsilat ve tediyatm icrası ve mevsimler 
arasındaki gelir ve gider ademitevafukunıın, 
Merkez Bankası kolaylıklarıyla giderilmesi şek
linde bir mekanizmaya istinad ve inhisar et
tirdiğini üzüntü ile görmüş bulunuyoruz. 

Bu basit mekanizma Muhalefet Partisi Söz
cüsü bir arkadaşının zihninde o derece kok-
lenmiş bulunmaktadır ki, cari bütçe muham-
menatı tahakkuk ettiği takdirde malî yılın 
son günü mezkûr avansın tamamen kapatıl
ması ve yevmin cedit rızkın cedit fehvasiyle 
yeni avanslara başlanılması icabettiğini ta
hayyül etmektedir. Hazine muamelelerinin maa
lesef bu kadar basit olmıyan cereyan şekil
leri hakkında encümenlerde ve bütçelerimizin 
umumi müzakeresi sırasında yüksek huzuru
nuzda geniş izahlar yaptığımı hatırlamakta
yım. Bu izahlarımın ileride zuhur edecek fır
satlardan istifade ederek tekrar edilmesinde, 
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bilhassa bu muarızlarımız bakımından büyük 
faydalar olduğu mütalâasmdayım. 

Şimdilik şu kadarını söyliyeyim ki, Hazine
nin faaliyetini, sözcünün formülü şekilnde an
lamaya, ne kanuni ne de maddi imkân mevcut 
değildir. Her malî yılın ilk gününde icrası ica-
beden tediyeler vardır. Yine. bu ilk ay içinde 
vâdesi gelen taahhütler ve yerine getirilmesi 
icabeden vecibeler mevcuttur. 

Bilfarz bizim Hazinemizin, Martın daha bi
rinci gününden maaş, ikramiye ve üç aylıklar 
namiyle 140 milyon lira civarında tediye veci
besi vardır. 

Keza yine Mart ayında ödenmesi icabeden 
istikraz taksitleri, bono bedelleri ve istihkak
lar da .yardır. Bütçe ile kabul buyurduğunuz 
yardımların da mühim bir kısmının bu ay için
de icrası gerekmektedir. Sadece bu saydıkları
mın takribi yekûnu 250 milyon lirayı aşmakta
dır. Bunların Mart başında ve vâdelerinde icra 
ve ifası için, Hazinenin karşılıklarını vaktinde 
temin ve yurdun uzak, yakın bütün yerlerine 
tevzi etmiş olması lâzımdır. 

Bu vaziyet karşısında sözcüye, malî yıl sonun-
de hesabın kat'ı ile avansların tasfiyesinin ne su
retle kabil olacağını sormak isterim. 

Muhalefet partisinin bu mahir sözcüsü, sırf 
muhalefet gayretiyle, millî paranın iç ve dış 
değerini tenzile matuf beyanatında mûtat enf
lâsyon kelimesini de (bu cereyanın tam orta-
sındayîz) demek suretiyle istimal etmiş bulun
maktadır. Bu cereyanın önünde mi, ardında 
mı, ortasında mıyız? Müsaadenizle bunu da 
sarahatle kendisine anlatalım : 

Biraz evvel, iktidarımızın memleket ekono
misini geliştirmeye matuf gayretlerinde, mevcut 
bütün imkân ve cihazları faaliyete getirirken 
Merkez Bankası kredilerini de artırmayı ön 
plânda tutmuş olduğunu arz etmiştim. Bu kre
dilerdeki artış neticesinde emisyon miktarında 
meydana gelen inkişaf, işin icabettirdiği fren
lerden mahrum bir gidişin işareti değil, bilâkis 
şuurlu bir politikanın tecellilerinden biridir. Bu 
müspet politikanın kısa zamanda verdiği seme
reler hepimizin malûmudur. Bir taraftan gay 
risâfi millî hâsılada yüzde yüz elliyi mütecaviz 
bir artış sağlanırken, emisyon hacmi da bitta
bi bu gelişmeye muvazi bir inkişaf seyri takibe 
decekti. Bu muvazilik ve ahenk acaba temin 
edilebilmiş midir? 
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Bu noktayı araştırmak üzere bâzı mukaye

seler yapmak isterim. Bunlardan birincisi, emis
yon miktarları ile gayrisâfi millî hâsıla rakam
ları arasındaki nispetlerin mukayesesidir. Bi
lindiği üzere, bu nispetler tedavüldeki para 
miktarının ekonominin hakiki ihtiyacına inti
bak edip «tmediği hususunda müş'ir vazifesi 
görmektedir. Bütçe Komisyonumuzun raporun
da da temas olunduğu gibi beynelmilel tediye
ler Bankasının 1956 raporunda bıf mevzuda neş
rolunan bir etüde göre, tedavüldekf para mik
tarının, cari fiyatlarla gayrisâfi millî hâsılaya 
nispeti 1955 senesi nihayetinde isveç'te % 11, 
Norveç'te % 12, Holânda'da % 14, İtalya'da 
% 15, Fransa'da % 18, İsviçre ve Belçika'da 
% 23 tür. Bizde ise Merkez Bankasının 2 Şubat 
1957 tarihli haftalık vaziyetine nazaran % 9,8.1 
dir. 

Burada iki noktayı unutmamak lâzımdır. 
Evvelâ bu mukayesemize esas teşkil eden mem
leketlerin hemen Ihemen hepsinde kaydi para, 
Türkiye'ye nazaran çok daha münkeşiftir. Ya
ni para hacminin daha büyük bir kısmını teşkil 
etmektedir. Saniyen mukayesemizde Türkiye'
ye ait nispetin hesaplanmasında kullanmak zo
runda olduğumuz sayrisâfi millî hâsıla rakamı, 
1955 senesine aittir. Şayet bugün 1956 rakamı
na ait hesaplar ikmal edilmiş olsa da mukaye
semizi, 1956 yılı gayrisâfi millî hâsıla rakamı ile 
yapmış olsaydık, % 9,6 dan da aşağı bir nispet 
elde edileceği şüphesizdi. 

îktisaden kalkınmakta olan bir memlekette, 
deflasyoncu bir politikanın, kalkınma faaliyetleri 
üzerindeki menfi tesirlerini izah etmeye lüzum 
görmüyorum. Bunun ıstıraplarını geçmişte yur
dumuz pek acı bir şekilde hissetmiş ve neticele
rini pek pahalı bir şekilde ödemiştir. 

Benim şimdi arz etmek istediğim husus, bu 
mevzuda ne kadar ölçülü kaldığımızı belirtmek 
ve muhalefet partisi sözcüsünün tedavül 
hacmmda, bir seneden diğerine kaydo
lunan artışı ve Hazine avanslarının seyrini 
bahane ederek, enflâsyonun tam ortasında oldu
ğumuzu söylemesinin yersizliğini ortaya koy
maktır. , 

Emisyon miktarının, 1938 - 1944 devresinde 
194 milyondan 973,5 milyona yükseldiği hatır
lardadır. .•!.•• f 

Bu 6 senelik devrede emisyon 51 misMae çıkar
ken fiyatlar da baş döndürücü bir süratle tertffü 
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etmiş ve toptan eşya fiyatları indeksi, 1938 se
nesi 1(X) itibariyle, 1943 senesi nihayetinde, yani 
5 senede 590,1 e çıkarak paramızın değeri altıda 
bire sukut etmişıtir. 

İktidarımız zamanına tesadüf eden yine 6 se
nelik 1950 - 1956 devresinde ise, fiyat müş'iri, 
1956 senesinin 11 aylık vasatisine nazaran % 47 
nispetinde bir yükselme kaydetmiştir. Yani 
1938 - 1944 devresine nazaran takriben onda bir
den az nispette bir fiyat tereffüü kaydolunmuştur. 

.Görülüyor ki, 1938 - 1944 "devresinde fiyat 
artışı emisyon artışını pek yakından takibetmiş-
tir. İstihsalde tam bir durgunluk ve hattâ geri
lemeler meveudolduğu bir devrede emisyon yo-
liyle piyasaya çıkarılan bu munzam iştira güçleri 
istihsale matuf olmadığından ve münhasıran malî 
kifayetsizliklerin karşılanması ve bütçe açıkları
nın kapatılmasını istihdaf ettiğinden, fiyatlar 
üzerinde pek büyük bir tazyik icra ederek, 5 sene 
içinde fiyatların baş döndürücü bir süratle yük
selmesine müncer olmuştur. 

İşte enflâsyon budur, muhterem arkadaşla
rım. 

Buna mukabil, muhtelif istihsal branşlarının 
lüzumlu vasıtalarla teçhizinde yol ve enerji dâ
valarının halli mevzularında ve diğer müsmir 
mevzularda muazzam nispetlerde yatırımlar ya
pıldığı ve millî gelirde de % .150 yi mütecaviz 
artışlar sağlandığı bir devrede ise fiyatlarda 
kaydolunan artış, emisyondaki artışın üçte birin
de ve hattâ bu nispetin de dûnunda kalmıştır. 

Memleketimizde enflâsyon olduğuna dair mu
haliflerimiz tarafından tekrar tekrar ileri sürü
len iddiaların mesnedini, bütün diğer memleket
lerde olduğu gibi yurdumuzda da 1948 den bu 
yana görülen fiyat artışları teşkil etmektedir. 
Bu mevzuda birkaç memleket ile yapılacak bir 
mukayesenin de çok faydalı olacağı kanaatin
deyim. 

Bütçe Encümenindeki izahatım sırasında da 
arz ettiğim veçhile, 1948 - 1956 devresinde, dün
yanın iktisadi ve siyasi şartiarmdaki gayrim üsait 
durumlara rağmen, memleketimizdeki fiyat hare
ketleri diğer birçok memleketlere nazaran daha 
mutedil bir seyir takibetmiştir. Filhakika bu dev
re zarfında Türkiye'de toptan eşya fiyatları in
dekslerinde müşahede edilen yükselme, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Batı Almanya dışında ka
lan memleketlerden çok daha mutedil bir seyir 
takibeylemiştir, 
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Nitekim, 1948 e nazaran Avusturya ve Yuna

nistan'da geçinme indeksi % 100, toptan eşya 
fiyatları keza % 100 ve % 150 nispetinde, Bre
zilya'da İsrail'de gerek toptan eşya gerek geçin
me indeksleri % 200 artış kaydetmiş, buna mu
kabil İngiltere, Fransa ve Hplânda'da toptan 
eşya fiyatlarındaki artış % 40 - 50, geçinme in-
dekslerindeki artış ise % 40 - 70 civarında ol
muştur. 

.Memleketimizde ise aynı devre zarfmda ve 
1956 ya kadar toptan eşya fiyatlarındaki artış 
% 27 ve geçinme indeksindeki artış % 38 den 
ibaret olmuştur. * 

1956 senesi 11 aylık vasatisine nazaran ise 
bu nispetler yüzde 47 ve 52,4 tür. 

Bu vaziyet, Türkiye fiyat hareketlerinin müs
takar ekonomilerdekine muvazi bir seyir taki-
betmiş olduğunu açıkça göstermektedir. 

Burada bir noktayı daha ehemmiyetle kay
detmek isterim. Bu fiyat artışında, memleketi
mizde, gelir seviyesinde ve istihlâkte vâki bü
yük gelişmeler aslî âmili teşkil etmiş, arızi it
halât zorluklarının, ithalât bünyemizde meyda
na gelen değişikliklerin, son üç senedir gayri-
müsait hava şartları yüzünden zirai rekoltede 
görülen düşüklüklerin ve bilhassa tahribkâr 
propagandaların mühim tesirleri olmuştur. 

Bu işlerin mütalâasında yurdumuzda cere
yan eden büyük iktisadi faaliyetleri teeridede-
rek tedavül ve fiyatlara matuf tenkidlerde bu
lunmak, kendilerini propaganda gayretine kap
tıran kimselerin yapabileceği işlerdir. 

Pek uzun sürmüş olan bu bahse nihayet ver
meden evvel muhalefet partisi sözcüsünün zi
rai kredi konusunda ileri sürdüğü iddialara da 
cevap vermek isterim. 

Sözcünün zirai kredideki inkişafın son se
nelerde durakladığını, 1955 ve 1956 yılları ara
sında ancak 130 milyon liralık bir artış kay
dettiğini, bu kredilerin halen muayyen şahıs
lar üzerinde donmuş birer* istihlâk kredisi ha
line inkılâbettiğini iddia etmektedir. Zürra ba
şına isabet eden gelir miktarının azaldığını ve 
zürraın birtakım, sıkıntılara mâruz kaldığım 
ifade eylemektedir. 

İktidara geldiğimiz günden beri zirai poli
tikaya ve zirai kredi mevzulanna verdiğimiz 
ehemmiyet Yüksek Meclisin ve bütün Türk mil
letinin malûmudur, 
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atı her yıl şayanı memnuniyet bir tempo ile 
artmaktadır. 

1954 yılı nihayetinde 1 milyar 497 milyon 
liraya baliğ olan bu krediler yekûnu, 1955 te 
1 milyar 554 milyona ve 1956 senesinde de yüz
de 21 nispetinde bir artışla 1 milyar 883 mil
yon liraya yükselmiştir. Binaenaleyh bu son se
ne zarfındaki artış, sözcünün iddia ettiği -gibi 
130 milyon liradan ibaret değil, 200 milyon faz-
lasiyle tam 329 milyon liradır. Temin olunan 
artışlar, 1949 yılından bu yana, yani 7 yıl için
de 1 milyar 547 milyon lira gibi muazzam bir 
miktara baliğ olmuştur. 

Bankanın zirai kredi tevziatı yanında mah
sullerin sürüm ve satışîarıyle ilgili ve zirai is
tihsalin mütemmim safhalarına mütaıllik teşeb
büsleri finanse etmek gayesiyle açtığı ve 1957 
yılında açacağı diğer kredileri de nazara ala
cak olursak bu yekûn 2 milyar 653 milyon lira
ya yükselir ki, bu da Başvekilin iki sene evvel 
zirai kredilerin vasıl olacağını tebşir ettiği 3 
milyarlık seviyeye pek yakındır. 

Muhalefet milletvekilinin zirai kredilerin 
muayyen şahıslar üzerinde donduğu ve bir ne-
.vi istihlâk kredisi mahiyetine inkılâbettiği şek
lindeki iddialarına gelince: Ziraat Bankasının 
verdiği bu krediler, büyük kısmı itibariyle, bir 
senelik devrelere mahsus işletme kredileri olup 
bunların vâdelerinde tahsil olunduğu bir vakıa
dır ve istihlâk kredisi denilen kredi nev'i ile bir 
gûna alâkası yoktur. 

Muhalefet partisi sözcüsünün, çiftçi vatan
daşlarımızın gelirlerinde bir azalma meydana 
geldiği ve bu vatandaşlarımızın tohumluk, ye
dek parça ve sair ihtiyaçlarının temininde sı
kıntılara mâruz kaldığı yolundaki sözlerine 
gelince, yurdumuzda üç yıldır hüküm süren ku
raklığa rağmen, ekiliş sahasının diğer yıllara 
nazaran daha fazla olmasını, çiftçilerimizin 
muhtaç bulunduğu tohum, gübre, ak'ar yakıt 
ve kredi ihtiyacını karşılamakta müşkülât çek
mediklerine pek sarih bir delil teşkil etmektedir. 

Nitekim 1946 -1950 seneleri arasında vesati 8 
milyon 874 bin hektar olan ekiliş sahalara, ik
tidarımız zamanında muntazam ve devamlı bir 
artış kaydederek, 1956 yılında 14 milyon 153 
bin hektara varmış bulunmaktadır. 

Gelirinde bir azalma olduğu, tohumluk, ye
dek parça ve saire ihtiyaçlarımı karşılayamadı-
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ğı iddia olunan çiftçimizin, alnının teri ile 
şu veciz cevap, müstahsil topraklarımıza 
bir o kadarının daha katıldığını gösteren şu 
rakam da muhaliflerimize bir şey öğretmiyorsa 
üzülmemek elden gelmez. 

Mııhterem arkadaşlar, 
Buraya kadar verdiğim izahatla muhalefet 

sözcülerinin* temas ettikleri noktalara münferi
den veya, toplu bahisler halinde cevap vermiş 
bulunuyorum. 

Kıymetli vakitlerinizi aldığım için özür di
lerim. 

Ne yapayım ki Yüksek Meclisinizden ziyade 
gerekçeyi okumasına veya mâruzâtımı dinleme
sine imkân olmıyan bir kısım vatandaşları şüp
he ve tereddüde sevk etmek üzere, onları mu
hatap tutan, gayrisamimî ve gayriciddî tenkid-
lerin Türk ve hattâ yabancı umumi efkârı mu
vacehesinde cevapsız birakamazdık. Şimdi ba
kınız muhalefet partisi sözcüsü bu asıl ve esas
tan ân, muallâkta'kalmış1 tenkidlerine dayana
rak ne demişti : «Türk milletinin şu altı yıl 
içerisinde yatırımlar için asgari 12 milyon lira
lık bir imkân ayırdığını kolayca* tesbit ede
riz. Milletimizin büyük sıkıntılar pahasına sağ
ladığı cidden azametli imkânlarla ancak bir
takım mevziî neticeler alınmasının bir sebebi 
olması lâzımgeleceği en basit mantıkla işleyen 
demokrasilerin bile kabul etmeleri gereken bir 
hakikattir. Bu sebeple memleket ekonomisini, 
ilmin, tekniğin icabettirdiği esaslardan mah
ram , memleket idare eden zihniyette bulmak 
lâzımdır, » 

Hakikaten arkadaşlar, memleket bakımın
dan zararlı, insana cidden üzüntü veren bir zih
niyet mevcuttur. Fakat bu zihniyet muhalefe
tin zihniyeti midir, yoksa Demokrat Partinlı 
zihniyeti midir? Bu husustaki kafan hüyük 
Türk Milleti vermiştir. Elbette ki yine verecek
tir. 

Bizler memleket ve millet hizmetinde en 
doğru yolda, azim ve imanla ilerlemekteyiz. 
yürüdüğümüz yolda ne derecelere kadar haklı 
olduğumuzu, istikbal, şimdiye kadar gösterdiği 
gibi yine de gösterecektir. Yeter ki muhalifleri
miz bunu görmesini bilsinler. 

Muhalefet sözcüleri beyefendiler, 
Tasvirlerimiz ne kadar İstırap verici olursa 

olsun, bir millet hayatına göre çok kısa olan 
yedi senelik Demokrat Parti iktidarı devresin-
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de, her karış vatan toprağı âbidelegen eserler
le dolmuştur. 

Bu eserler her yerde ve her zaman sizleri 
takibedecek ve karşınıza dikilecektir. (Soldan, 
şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

REÎS — Tensip buyurursanız bugün saat 15 

yerine 16 da toplanalım. Bu hususu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Saat 16 da toplanılmak üzere celseye son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 14.00 

> • • « 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 16,10 

REİS — Reisvekili Agah Erozan 
KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), Ömer mart (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Diyarbakır seçim bölgesine kadar yoklama 

yapıldı) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo

rum. 
Kifayet takrirleri gelmiştir. Yalnız sabahki 

celsede son olarak Maliye Vekilinin kouşması 
itibariyle Dahilî Nizamnamenin 85 nci maddesi
nin son fıkrasına göre son söz milletvekilinin-
dir. Bu.itibarla sırada bulunan arkadaşları 
okuyorum efendim : 

Ömer Bilen, Sudi Mıhçıoğlu; Sabri Erdu-
man, Hilmi Dura, Kemal YÖrükoğlu, Kemal Bi-
beroğiu, Cemal Kıpçak.. 

OSMAN BÖLŞKBAŞI (Kırşehir) — Grup 
adına söz almıştım. Kanunlar Müdürüne yazdır
dım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben de söz 
almıştım. 

REİS — Grup adına söz alanlar tercih an 
söz hakkına sahiptir. Yalnız şu anda, kifayet 
tahrirleri gelir gelmez Riyasetin vazifesi bun
ları Heyeti Umumiyeye arz etmektir. Kifayet 
kabul edilmediği takdirde tercihan grup adına 
söz almış arkadaşlara söz verilecektir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Usul 
hakkında size de söz vereceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Takri
rin aleyhinde konuşacağım. 

REÎS — Peki efendim. 
Fethi Beyefendi; siz usul hakkında söz isti

yorsunuz. Dahilî Nizamnamenin 89 ncu madde
sinin A, B, ve C fıkralarından hangisine müste
niden söz istiyorsunuz? (Gülüşmeler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — (A) fık
rasına müsteniden söz istiyorum. 

REÎS — (A) fıkrası müzakereye mahal ol
madığına dairdir. (Gülüşmeler, alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar; bütçe müzakereleri Meclisin ve 
onun vasıtasiyle Türk milletinin hükümeti isti
zaha tâbi kılması demektir. Mebuslar, Dahilî Ni
zamname ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu hüküm
lerine göre hükümeti, yani istizaha tâbi olan icra 
organını murakabe edecektir. Murakabe edilen 
hükümet Türk milletine radyo vasıtasiyle kendi 
görüşüne göre. hesap veriyor." Fakat Türk mil
leti adına onun mümessillerinin sesi hükümet ic
raatını murakabe ederlerken millete duyurulmu
yor. Çünkü radyo Maliye Vekili konuştuktan 
sonra sökülüp götürülüyor. (Soldan, bu konuş
manın usulle ne alâkası var, sesleri, gürültüler.) 

REÎS — Fethi Bey; zatıâlinizin beyanını 
Heyeti Umumiye dinlemiş bulunuyor. Siz bura
da usul hakkında müzakereye mahal olmadığı
nı iddia edeceksiniz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Onu id. 
dia ediyorum. 

REÎS — Onun radyo ile ne alâkası var? 
FETHÎ OELÎKBAS (Devamla) — Var efen-
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dim; arz ediyorum. Bir taraftan murakabeye 
tâbi olan İcra Heyeti, Hükümet radyo ile kendi 
görüşünü ve icraatını Türk Milletine duyuru
yor. Diğer tarafta milletin icrayı, murakabe va
zifesiyle buraya gönderdiği mümessillerinin se
sini işitemiyor. îşte bu sebeple Riyaset Divanı 
için bu şekildeki tutumu ile esasen müzakereyi 
kesmiş vaziyettedir. Radyoda konuşan, sesini 
duyuran Maliye Vekili kimdir? Murakabeye tâ
bi bir Heyetin âzası Murakıplerin ne dediğini 
millet radyoda işitemiyor. (Soldan; usulle alâ
kası yok, sesleri, gürültüler.) Sebati Ataman 
Bey, eğer sizi seçip buraya gönderen seçmen
leriniz size murakabeye tâbi olması lâzım gelen 
Hükümeti murakabe etmeyin, demişse; siz Seba
ti Ataman Bey olarak buraya çıkınız ve bunu 
ifade ediniz. Biz diyoruz ki, Riyaset Divanı esa
sen bu tarzı müzakere ile millet huzurunda rad
yosu başında Meclis müzakeresini takibedenler-
le aramızdaki müzakereyi kesmiştir. Müzakere
nin zabıtlara geçmesiyle iş bitmiyor arkadaşlar. 
Vatandaşlar teker, teker şahıslarımız üzerinde 
iradesini izhar ettiğine göre, şu veya bu parti
nin iş tutumunu bilmek ister. Maliye Vekili ken
di görüşüne göre cevaplarını söyledi. Biz Hür
riyet Partisi olarak seçim bölgelerimize meselâ 
Sakarya'ya, Zonguldak'a gidersek oralardaki 
seçmen vatandaşlarımız diyecekler ki, efendim 
Hürriyet Partisinin tenkidierine Maliye Vekili 
cevap verdi. Siz niçin cevap vermediniz? Bizler 
o zaman ne diyeceğiz? Sebati Ataman Beyden 
ve Hükümetten soruyoruz. Sebati Ataman Bey, 
sizin kendisine tevdi ettiğiniz murakıplık vazi
fesini yapmış olsaydı, elbette ki, bizim de sesi
mizi radyodan duyabilirdiniz, diyeceğiz. Çünkü, 
Riyaset Dîvanı kendiliğinden yapmıyor. Vazi
fesi olduğu halde yapmıyor. Bunu tesbit etmek 
lâzımdır. 

REİS — Fethi Beyefendi, Riyaset Divanının 
hangi maddeye#göre vazifesini yapmadığını be
yan buyurun. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arz ede
yim : Nizamnamenin zabıtlarla alâkalı 2 nci ben
dini de okuyunuz. Nizamname, «Tam metin ha
linde zabıt tutulur ve zabıt gazeteleriyle ilân 
edilir.» bir de «Hulâsa olarak zabıt tutulur.» di
yor. Şimdi Reise sormakta haklıyız: Hüküme
tin konuşmasını Nizamnamenin hangi maddesi
ne göre radyo ile yayınlamak imkânını bulu
yorsanız bize de bu imkânı veriniz. 

Arkadaşlar; şu parti veya bu partiye mensup 
vatandaşlar da vergi veriyor, rey veriyor, ica
bında bu memleketin şerefini müdafaa için ka
nını da veriyor. Bu vatandaşların işlerin mura
kabesinde muhalif partiler sözcülerinin de ne 
dediğini öğrenmekte hakkı yok mudur? Elbette 
vardır ve eğer sizler de hakkı vardır kanaatin
de iseniz bunu karara bağlarsınız. Muhalif par
tiler sözcüleri de Maliye Vekilinden sonra rad
yoda görüşlerini söylesinler ve radyoda Maliye 
Vekilini dinliyenler muhalif] eri de dinlesinler. 
Muhalif sözcülerine radyo ile seslerim duyur
mak imkânım vermezseniz müzakereler esasen 
inkitaa uğramış demektir. Zira-vatandaş Hükü
meti murakabe edeceklerin sesini duyamıyor. 
Bu bakımdan istirham ediyoruz, vicdanlarınıza 
iltica ediyoruz, vatandaşların seçip gönderdiği 
mebusların bu murakabe vazifesini temin ede
cek bir karara varınız (Soldan, gürültüler.) 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Sizi seçip 
göndermedi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem Zeren arkadaşımın bir sözünü cevaplandır
mak lüzumu hâsıl oldu. Müzakere ile alâkalı. 
«Sizi seçip göndermedi.» diyor. Şu hâdiseler 
muvacehesinde siz mi seçilmekten uzaklaştınız, 
yoksa biz mi seçilip gönderilmedik ? 

REİS ;— Efendim söz Riyaset Divanı adına 
Fikri Apaydın 'mdır. 

RİYASET DİVANI ADINA FlKRl APAY
DIN (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; Fet
hi Çelikbaş arkadaşımız, his ve mantığa da
yanarak bâzı tekliflerde bulunmaktadır. His ve 
mantığa dayanan sebepler ve taayyün eden mak
satların usul ve nizam ile alâkası yoktur. Mec
lis müzakereleri Dahilî Nizamnamenin ihtiva et
tiği hükümler dairesinde cereyan eder. Siyasi 
parti grupları Hükümet içinde Hükümet gibi 
bir teşekkül olarak asla telâkki edilemez. Nite
kim Demokrat Parti Grupunun sözcüsü dahi 
nutkunu dermeyan ederken, Grupu adına müta
lâalar beyan ederken, bu beyanat rady\) ile neş-
redilmemektedir. Bu itibarla muhalefet parti 
gruplarının da, sanki hükümet içerisinde hükü
met imiş gibi telâkki edilmelerine ne mesağ var
dır, ne de usulde ve nizamda bunun yeri vardır, 
makbul bir talep değildir. Bu asla kabule şayan 
olmayıp reye konulması dahi caiz değildir. 

Bu itibarla Riyasetin müzakereler hakkında 
yapmış olduğu tatbikat, Dahilî Nizamname hü-

560 



t : 44 23 
kümlerine tamamen uygundur. (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Fikri Bey, Riyaset adına mı, şahsı
nız adına mı konuştunuz. 

FÎKRÎ APAYDIN (Devamla) — Şahsım 
adına konuştum. (Sağdan, «hayır Riyaset adı
na konuştunuz» sesleri) Yanlış söylendi, şahsım 
adına konuştum. Fakat suallerinize amadeyim. 

REÎS — Ben kendisini Riyaset adına davet 
ettim ama, şimdi kendisine Riyaset adına mı 
beyan buyuruyorsunuz, yoksa şahsınız adına mı 
diye sorduğumda «Şahsım adına konuştum» de
diler. Şayet Riyaset adına konuşmuş olsalardı. 
Dahilî Nizamname gereğince kendisinden sual 
sorulabilirdi. Yine Dahilî Nizamname gereğince 
bir milletvekili diğer bir milletvekilinden sual 
soramaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 
adına söz istiyorum. • . . , • • 

REÎS — Müsaade buyurun, muhterem arka
daşlar, usul hakkında söz istiyen arkadaşların 
listesi önümde. Kendilerine Dahilî Nizamname 
gereğince söz verilecektir, müsterih olabilirler. 
Sırasiyle söz istiyen arkadaşlar : Osman Bölük-
başı, Mehmet Hazer ve Sabri Dilek'tir. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Ben da
ha evvel söz istemiştim, Reis Bey. 

RElS — Sebati Beyefendi, müsaade buyu
run, zatıâlinize sataşma vâkıdır. (Sataşma, Da
hilî Nizamname madde 95, usul hakkındaki ko
nuşmalar madde 89.) Her şeye tercihan usul 
hakkındaki müzakere halledilmedikçe size söz 
veremiyeeeğim. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) —Usul 
üzerinde konuşulurken sataşma olmuştur. 

REÎS — Osman, Bölükbaşı, usul hakkında 
söz istediniz, Fethi Çelikbaş arkadaşımıza söy
ledim, müzakereye mahal olmadığından mı, yok
sa Nizamnameye ademiriayetten bahsedeceksi
niz1? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müza
kereye mahal bulunduğuna ve Riyasetin karar
larında tenakuz bulunduğuna dair. 

REÎS — Bu beyanınız üzerinde size usul 
hakkında söz vermeye" imkân yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nasıl 
olur, Reis Bey. 

REÎS — Muhterem arkadaşlar; Riyaset 
Yüksek Heyetten her hangi bir arkadaşın söz 
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talebine karşı hürmetkardır, usul ve nizamna
meye göre söz vermekten şeref duyar. Ama sü
kûnetin muhafazasını da rica ederim. 

Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Nizamname

nin tatbik tarzına riayet edilmemektedir. 
REÎS — Nizamnameye ademiriayet, fıkra 

iki, buyurun. (Gülüşmeler, bravo sesleri) 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar-

kadaşlar; bizim tahsil gördüğümüz devirlerde 
ezbercilik yasak edilmiş bulunmakta idi. Şimdi 
tedris sisteminde de ezbercilik mevcut değildir. 
Reis ilk şart olarak söylenecek-şeyin hangi fık
raya, hangi maddeye göre söyleneceğini sormak
tadır. (Sağdan, alkışlar, soldan, gülüşmeler) 

Bu kadar müşkülpesent bir Reis, bizim fikir 
ve kanaatlerimizi, soracağımız şeyleri, teklifleri 
ifadelerimizi kıymetlendirecek şekilde ifade et
memize imkân verecek yerde bunu yapmamak
tadır. 

Hükümet, dün buraya koyduğu aletlerle se
sini iki defa umumi efkâra duyurmuştur, bura
sı Meclistir, burada teşriî vazife yapılır, idari ve 
icrai vazife görülmez. Hükümet radyo ile her 
gün ve her vesile ile kendisini dinletmektedir 
arkadaşlar. 

Eğer burada teşriî vazife görülmüyorsa ve 
buna karar verirseniz bunun münakaşasını yap
mak mümkündür. Usul bakımından, esas bakı
mından, mantık bakımından karar yanlıştır. Siz 
nasıl milletin mümessili iseniz, ben de öyle. Biz 
de radyodan millete hitabedebilmeliyiz. 

Bir arkadaşım, «yahu radyodan Maliye Ve
kili sizlere neler dedi, siz neredesiniz?» dedi. 
Konuşturmuyorlar, birader dedim. 

REÎS — Müsaade buyurun, bu radyo mese
lesi iki Birleşim evvel Dahilî Nizamnamemiz 
gereğince halledilmiştir. 

"MEHMET HAZER (Devamla) — Asla hal
ledilmemiştir. 

REÎS — Arkadaşlarımızın konuşması için 
Riyaset şu anda onlara söz verecektir, arka
daşlarımız konuşacaklardır. Ancak, kifayeti 
reye arz ettikten sonra kifayet kabul edilmezse 
konuşma devam edecektir. 

Lütfen Mehmet Bey kürsüyü terk ediniz. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş

lar bir şeyi hatırlatayım >. Reis Bey, hangi 
madde, hangi fıkra diye soracak mı sormıya-
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cak mı? Sorarsa salâhiyetini tecavüz etmiş 
olur... 

REÎS — Mehmet Bey lütfen kürsüyü terk 
ediniz. 

Muhterem arkadaşlar, bir şeyin bilinmesi 
veya bilinmemesi mutlak surette hafızaya da
yanır. Şimdi müsaade ederseniz arkadaşımız
dan soruyorum ve Yüksek Heyetinizden istir
ham ediyorum : Muhtelif arkadaşlarımız sık 
sık usul hakkında söz istiyor. Teşkilâtı Esa 
siye Kanunumuzun 21 nci maddesi (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kendi Dahilî Nizamna
mesine göre çalışır) kaydını ihtiva etmekte
dir. Dahilî Nizamnamemizde madde 89 dan baş
ka usul hakkında tek madde yoktur. Bu mad
de de tadadidir. Müzakereye mahal olmadığı, 
Nizamnameye ademiriayet ve takdim ve tehir 
hakkındaki usulü müzakerelerdir. Bunların dı
şında usul müzakeresi yoktur. Her arkadaş 
usul hakkında söz istiyor, söz aldıktan sonra 
da esas hakkında konuşuyor. Riyaset, buna 
asla müsamaha edemez. 

Yine usul meselesi mevzuubahsolduğuna gö
re Riyaset, evvelâ bu hususu halletmedikçe 
müzakereye devam edemez. Dahilî Nizamna
menin 89 neu maddesinin ikinci fıkrasına 
göre usûl müzakeresi başladığı andan itiba
ren lehte ve aleyhte ikişer mebusa söz veril
mek zaruridir. Bu bakımdan Fethi Bey arka
daşımızın aleyhte, Mehmet Beyin aleyhte, Fah
ri Ağaoğlu'nun lehte söz hakkı vardır. Şimdi 
söz sırası Sabri Beydedir. Lehte mi konuşa
caksınız Sabri Bey? (Lehte konuşacak lehte, 
sesleri) 

SABRİ DİLEK (Trabzon) — Lehte konu
şacağım. 

REÎS — Sırrı Atalay Bey; Dahilî Nizamna
meye ne kadar riayetkar olduğumu görüyorsu
nuz." Sabri (Beye sordum; lehte veya aleyhte mi 
konuşacaksınız diye. Eğer aleyhte söz isieseydi 
vermiyeeektim. Çünkü aleyhte iki arkadaş ko
nuştu. 

Buyurun, Sabri Bey. 
SABRÎ DÎLEK (Trabzon) — Efendim; bâ

zı muhterem arkadaşlarımız iki defadır ki bu
rada Hükümet beyanlarının radyo ile neşredil
miş olmasından mütevellit, bendenizce fuzuli bir 
hava yaratmış bulunmaktadırlar. (Sağdan, ne
den fuzuli sesleri) Şimdi bu (fuzuli) teşhisini 
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niçin koydum, onu kısaca arz edeyim. Bana söz 
atan arkadaşım da zannediyorum 'beni haklı 
bulacaklardır. 

Hükümet beyanlarının radyo ile neşredilmiş 
bulunması Meclis Riyaset Divanının vazifesi 
cümlesinden bir iş değildir. Bir ıgazete muhterem 
muhalefet partileri sözcülerinin; Ahmet veya 
Mehmet Beyin beyanlarının (tam metin 'halinde 
neşreder. Fakat Hükümet Sözcüsünün veya Hü
kümet erkânından birinin, meselâ Maliye Veki
linin beyanları gayet kısa ve hulâsa halinde 
neşredilirse, gazetelere tahakküm ederek, «niçin 
bizim Maliye Vekilimizin beyanını tam metin 
halinde vermediniz?» diye bir muahazede bulun
ması Meclis Riyaset Divanının hakları ve vazi
fesi cümlesinden midir? 

Muhterem arkadaşlarım... (Gürültüler) Lüt
fen müsaade buyurunuz efendim. Şimdi radyo 
idaresi ve radyonun bağlı bulunduğu teşekkül 
Türk Devtetünin bir eüz'ü olduğu gibi; Büyük 
Millet Meclisi de Türk Devletinin bir cüz'ü ol
duğuna göre iki şeyi birbirine karıştırıyorsu
nuz. Eğer radyo idaresi Maliye Vekili Hasan 
Polatkan'ın nutku ile çok alâkadar oldu ve 
Türk vatandaşlarımn tenevvürü bakımından 
bunun yayınlanmasını mütalâa etti ise ve bu 
sebeple Meclis Riyaset Divanına bir müracaatte 
bulundu ise demek, ki, Rij^aset Divanının kararı 
bu müsaadeyi vermek şeklinde tecelli etmiştir. 
(Sağdan, gürültüler) Fakat arkadaşlarım.. (Gü
rültüler) Sizi ikna etmek istiyorum. 

REİS — Kâfidir, mesele tavazzuh etmiştir, 
Sabri Bey. 

SAIBRİ DİLEK (Devamla) — Efendim, eğer 
radyo idaresi, muhalefet sözcülerinin beyanları
nı Türk Milletine duyurmak lüzumunu hisset-
memişse ve bu şekilde 'bir müracaat yapmamışsa 
yahut radyo idaresi çok mahmul ve mahdut sa
atlerini muhalefet partisi konuşmalarının esa
sen memleketi pek fazla alâkadar etmediğini 
düşünerek buna lüzum hissetmemişse bunu bir 
münakaşa mevzuu olarak buraya getirmeye ma-

< hal olmadığını ve bu hususta Riyaset Divanının 
tasarrufunun içtüzükle tâyin edilmiş bulundu
ğunu düşünmenizi istirham ederim. 

REİS — Buyurun Sebati Ataman... (Sağdan 
«nasıl olur?» sesleri) Kendisine taarruz vâki 
olduğu için söz veriyorum. (Kifayet var, sesleri) 

I Onu da şimdi halledeceğim. 
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SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Fethi 

Çelikbaş her halde hafızasına tari olan halel 
dolayısdyle olacak, burada m söyriyeceğini, söy
lediğinin farkında olmaksızın bendenize sataş
mayı çıkar yol olarak buldu. Ve burada huzu
runuzda dedi ki, «eğer bendeniz murakabe va
zifemi yapmış olsaymışım radyo ile kendilerinin 
de fikirleri ve sözleri bütün Türk Milleti tara
fından dinlenirmiş.» 

Yani Yüksek Heyetinizin içinde bir bende
niz murakabe vazifesini yapmamışım. Eğer mu
rakabe vazifemi yapaymışîm o zaman kendile
rinin biserübün beyanatı radyodan millete ya-
ymlanacakmış. Bula bula söylenecek* şey olarak 
bunu buldular. Ve «ıSebati Ataman seni niçin 
seçtiler? 'Murakabe yapmak için seçtiler» diyor. 
Şimdi bendeniz bu mütalâanın, bu sözün man
tıksızlığını, bu sözün boşluğunu, bu sözün bey-
hudeliğini ortaya çıkarmak için her hangi bir 
cümle, tek bir kelime söylemeye ihtiyaç hisset
miyorum. Ancak ben de.Fethi Çelikbaş'm mil
let tarafından şimdiki Fethi Çelikbaş olarak se
çilmediği hakikatim burada ifade ediyorum. 
(Sağdan, -gürültüler) Türk Milleti Fethi Çelik
baş'i Demokrat Parti saflarında murakabe va
zifesini ifa etmek üzere seçti. Fethi Çelikbaş 
bu maksatla kendisini seçen seçmenlerine, iha
net etti! (Soldan, alkışlar, sağdan, gürültüler) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Sebati Ataman Bey, ben Fethi Çelikbaş'ın De
mokrat Parti listesinde seçilmem ve bilâhara ayrıl
mam suretiyle seçimlere ihanet. ettiğimi söyledi
ler. (Soldan «doğru doğru» sesleri) 

Bu noktada iki ayrı keyfiyeti âmme vicdanı 
huzurunda tesbit etmek imkânını bana bahşettik
leri için kendilerine müteşekkirim. 

Evvelâ Fethi Çelikbaş malûm olan şerait içe
risinde hükümeti parti içerisinde murakabe vazi
fesini yapmaya teşebbüs edince partisinden alâ
kası kesilmiştir. Bu bir. 

2. Eğer orada Türk milletine karşı Demok
rat Parti saflarında seçilen arkadaşlarıma, bir 
ihanet mevzuubahs ise bunun mikyasını pro
gramla icraata bakarak mukayese etmek ve ne
ticeye varmak lâzımgelir arkadaşlar. (Sağdan, 
alkışlar) 

RElS — Eiendim, Ömer Bilen burada mı? 
(Yok sesleri) 

Sıtkı Koraltan, buyurun. 
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EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Reis bey, 

ben söz almıştım. 
REÎS — Beyefendi, kifayet takrirleri mev

cut bulunduğunu ifade etmiştim. Bu itibarla 
celseye başlamadan evvel üç kifayet takriri gel
diğine göre son sözü mebusa vererek kifayeti 
okuyacağız. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — 89 ncu mad
denin B fıkrasına göre usul hakkında söz isti
yorum. 

REÎS — Gruplar tereihan söz hakkına sa-
hiptiı*, yanlüs kifayet gelmemiş olsa idi. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Kifayet 
gelmeden evvel söz almıştım. Sabahtan aldım. 

REİS — Beyefendiler, muhterem arkadaşlar, 
kendileri grup adına daha evvelce söz aldıklarını 
beyan etmektedirler. Eğer zati âlinize Ekrem 
Alican Bey, söz verecek olursam, kifayeti müza
kere §u anda işlemeye başladığı için, usulsüz 
olur. O takdirde diğe partilerin gruplarına söz 
vermem lâzımgelir. (Sağdan, hayır sesleri) Mü
saade buyurun, bu takdirde şu kifayet takririni 
Riyasete göndermiş olan arkadaşlar diyemezler 
mi, Reis Bey takririmizi neden heyete arz etmi
yorsunuz? «Takririmize neden itibar edilmiyor?» 
suallerine cevap vermek mümkün olmaz. «îtibar 
galip şayiadır, nadire değildir.» (Soldan, bravo 
sesleri) 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REÎS — Mesele halledildi. 
MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Söz ve

receksiniz, efendim. 
REÎS — Sıtkı Koraltan Bey. Buyurun. 
SITKI KORALTAN (Afyon Karahisaı) — 

Muhterem arkadaşlar,1 

Türk Milletini; atomik bir hızla ilerliyen 
Garp medeniyeti karşısında; içtimai sefalet,ve 
siyasi izmihlal tehlikesinden kurtararak medeni 
hayatın zirvelerine ulaştırmak yolunu tutmuş 
bir partinin; demokrat iktidarın girdiği kalkın
ma hamlesini; ya büsbütün durdurmak, yahut 
hızını azaltmak gayelerinden birine matuf ola
rak muhalefete mensup bâzı arkadaşlar tarafın
dan zaman zaman ileri sürülen itirazlara karşı, 
bütçe heyeti umumiyesinin müzakeresi vesile
siyle söz almış bulunuyorum. 

Bu arkadaşların ileri sürdüğü ve hararetle 
müdafaasını yaptıkları dâvanın mahiyeti nedir? 
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Biz diyoruz ki, asırların -mağduru olmuş bir 

cemiyetin hizmetine girdiğimiz 14 Mayıs 1950 
tarihinde onu iktisaden düşük bir seviyede bul
duk. 

İktisat mevzuunu ele alarak işe başlamak ve 
istihsalin her kolunda randımanı çoğaltarak, ih
tiyaçların hudutsuz bir tenevvürü demek olan 
medeni hayat seviyesine bir an önce ulaşmak lâ
zımdır. Bu dâvanın tahakkukuna gönül veren 
iktidarımızın mebdei hareketi budur. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Bu noktadan harekete başlıyan demokrat ik

tidara tevcih edilen itirazlar; 
Ya, mesele mahiyetini çarpık bir rüyet zavi

yesinden mütalâa etmenin, yahut gizli kalmış 
muzmerleri, kalkıp değiştirerek ifade etmenin 
bir neticesi olarak düşünülebilir. 

Lisanda, üslûpta ayrılık olsa bile muhalefete 
mensup bu muhterem arkadaşların itirazlarına 
temel teşkil ile yatırım ve plân mevzuunda bir
leştikleri görülür. 

Altı yıldan beri bizim yaptıklarımız Türk 
Milletinin kahir ekseriyeti tarafından o kadar 
benimsenmiş ve büyük halk kütlelerinin ruhuna 
o derece nüfuz etmiştir ki, dört yıl tecrübeden 
sonra 1954 seçimleriyle Türk Milletinin tekrar 
iş başına getirdiği Demokrat .Parti ve onun ikti
darları, yine bu büyük milletin göz bebeği ve 
gönüller neşesi olarak dimdik ayakta durmak
tadır. 

Çünkü, Türk Milleti idealist bir millettir. O; 
Demokrat Parti program ve tüzüklerinde kendi 
idealizminin gerçekten akislerini bulmuştur. Türk 
Milleti aynı zamanda realist bir millettir. O: ku
lisler arasından söylenene değil, gözüyle gördü
ğüne inanır. * 

Muhterem arkadaşlar : 
Türk Milleti her' şeyin başında hakşinas ve * 

kadirbilir bir millettir. O: uzun süren tarihinin 
engin menkıbelerini yaratırken daima bu ruha 
bağlı kalmış, hakşinas ve kadirbilir olmayı dün
ya milletlerine O öğretmiştir. 

İşte muhterem arkadaşlar : Türk Milleti 4 
yıldan beri yapılanları gözüyle gördüğü ve de
mokrat iktidarın ideallerinde kendi ideallerinin 
iştirak noktasını bulduğu içindir ki, onu tekrar 
ezici bir çoğunlukla seçti ve onu kendi idealle
rinin tahakkuku yolunda hizmeti şerefe lâyık 
gördü. 
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I Şimdi arkadaşlar ; 

Muhalefetin dört yılda söylediği, yazdığı, 
konuştuğu her şeyi Türk Milleti göre göre 1954 
te reyini belli etti. 

Demokrat Parti lehine tecelli eden bu rey 
üstünlüğü ne demekti? 

Bu rey çoğunluğu, Türk Milletinin demok
rat iktidara söz götürmez bir sevgi tezahürü idi. 
2 Mayıs 1954 neticeleri : Yaptıklarını gördüm, 
yapacaklarına inandım, onun için sana reyimle 
beraber gönlümü verdim demekti. Dahası var. 
Ey demokratlar; dört yıl geceli gündüzlü, açık 
kapalı, kürsüde, meydanda, sofra başında, kit-

| leler arasında senin aleyhine söylenenleri işittim, 
konuşulanları dinledim, yazılanları okudum. 
Güldüm; geçtim. Onun için sana reyimi verdim 
demekti. 

Ve en son Türk milleti muhalefete dönerek: 
I Geçmişte yaptıklarını gördüm, bundan sonra 

ne yapaeağını keşfettim, çekil aradan dedi. 
Muhterem arkadaşlarım." Muhalefet 1954 ün 

ihtarından hiçbir şey anlamamış görünüyor. 
Halbuki arkadaşlar; bu ihtar bir daire müdü
rünün memuruna karşı değil tarihe hâkim, ta
rihler kendisinin mevlüt ilhamı bir milletin ih-

I tan idi. 

I Muhterem arkadaşlar : 
I Dört yıl 1954 seçimiyle sona erdi ve netice 

bu oldu. Şimdi üç yıldan beri; konuşulanlar, 
I söylenenler, yazılanlar; lâfız, hece, huruf, mak

sat ve mâna yönlerinden bir evvelkisiyle ayni
yat ifade ettiğine göre 1958 in kendilerine neler 
hazırladığını istihracetmek bizim için mümkün, 
ama onlar gerçeği görmek meylinde değil. Bun-

I 1ar basar ve basiret meselesidir deyip geçelim. 
Evet muhterem arkadaşlar : Kalkınma ham-

I İçlerimize itiraz nedendir. Onun konuşuyoruz. 
Buna cevap vermeden her millî dâvanın baş

langıç ve devamında kendisinden ilham aldığı
mız Büyük Ata'nm bir sözünü hep beraber ha
tırlayalım. Yurt gezisi nutuklarından birinde : 

I Arkadaşlar; şimdi kazandığımız zafer; askerî 
bir zaferdir. Bunu iktisadi zaferlerle ikmal et-

I meliyiz. Milletçe hedefimiz bu olmalıdır, de-
I misti. 
I O gün, bugün bir iktisadi hamle lüzumunda 
I karar kıldık. Fakat buna nasıl ve nereden baş-
I lanacaktı? Yıllar bu dâvaya nasıl ve nereden 
I başlanacağı muammasının hüsranı içinde geçti. 
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Belirtmek lâzımdır ki, 1950 yılma kadar lü

zumu hissedilip de yapılmıyan veya yapılatın-
yan hamleler; Türk milletine bir şey kazandır
mamış, fakat pek çok şeyler kaybettirmiştir. 

Hele 1939 - 1945 arasında dünya milletleri
nin ölüm yarışma çıkarak sabanı elden bırak
tıkları gün; Türk milletinin geleceği için müs
tesna bir fırsatlar silsilesi doğmuş bulunuyordu. 

O gün; süngülerin gerisinde duran sabanı 
ele almasını bilmeliydik. 

O gün millî çapta bir ekonomi anlayışına va
rarak b|itün membalarıraızı istihsal savaşma tev
cih etmek dirayetini göstermeliydik, 

Harb içinde ve harbden sonra bol istihsal ve 
rasyonel endüstri yolu ile Türk vatanının inşa
sına yeter imkânları hazırlamalı idik. 

Ve o günün Türk milletine neler Bağlıyaca
ğını hesaba katmalı ve mevhum bir harbe hazır
lık mucip sebepleriyle duçar olduğumuz millî 
ataletin Türk milletine getireceği iktisadi za-
ıfları sezebilmeliydik. Hulâsa; ferdayi keşfede-
bilmeli, hali o istikamette değerlendirebilmeliy-
dik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu gidişle harbin bütün cephelerde devam 

ettiği 1950 yılma kadar ve soğuk harbin ve 
Üçüncü Cihan Savaşma hazırlık devresinin mâ
na ve şümulü içinde mübalâğadan sakınarak biz 
dünyanın en az dördüncü hububat memleketi 
olabilirdik. Zirai mahsullerin öbür kollarında 
da bulunmaz fırsatlar bizi bekliyordu. Hududu 
bekliyen ordu ve cephe gerisindeki vatandaş; 
toprağımızdan çıkan nanıazize hasret kaldı. Şe
hirler virane, köyler, toprak yığını, vatandaş 
türlü hastalıkların pençesinde kıvanıyordu. 

İşte muhterem arkadaşlar >>: 
Demokrat iktidar; bu şartlar içinde mukad

des vatan vazifesini üzerine aldı. Manzara cid
den elimdi. Fakat işe nereden başlanacaktı ? 

Binbir dâvanın; bir anda halli lâzımgelen ih
tiyaçlar yığını içinden öyle bir mevzuun ele alın
ması lâzımdı ki, diğer meselelerin halli; evvelki 
tedbirin neticesi olsun, fasılasız harblerin ve 
türlü musibetlerin pençesinde kıvaranarak 14 
Mayısta ilk defa iradesine kavuşan Türk mille
tinin artık tahammülü kesilmiş, bekliyecek za
manı kalmamıştı. -Artık uyuşuklukla geçen de
virler içinden silkinerek çıkmanın; biraz haya-
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ta, biraz neşeye kavuşma hasretinin ateşleri 
içinde bağrı yanıyordu. 

Muhterem arkadaşlar; 
14 Mayıs inkilâbını doğuran bu hazin şart

lar içinde Hükümet bir program çizdi. Parti
sinin anayasası gibi ona sadık kaldı. Bugüne 
kadar aynı istikamette yürüdü ve gittikçe hızı
nı alan bir çığ gibi mesut hedefine ilerledi. 

Muhterem arkadaşlar; 
24 milyon olduk. Nüfusumuzun yüzde sek 

senini ziraatçi sınıf teşkil ediyor. O halde mil
lî iktisadımızın faik vasfını teşkjl eden zürraı-
nı kalkındırmak suretiyle bu hedefe varmak 
için çalıştık. 

Zirai istihsali çoğaltmak, baş dâva olmak ve 
diğerleri bu ana dâvanın mesut neticesine bağ
lanmak üzere sınai istihsali ve bunu mümkün 
kılacak ve verimlerini artırarak kalitesini ge
liştirecek tesisler vücuda getirmeye başladık. 

İşte onun içindir ki, muhterem arkadaşlar; 
Türk Milletinin ulaştığı bu netice dünle kıyas 
imkânı olmıyan seviyeler kaydetmiştir. 

Fakat muhterem arkadaşlar; şimdi mu
halefet bu irtifalara başını uzatarak feryat edi
yor; durunuz, diyor. Biz kulağımızı vatandaş 
nabzına veriyoruz: Yürüyünüz şahikaları tutu
nuz, diyor. 

Muhterem arkadaşlar: Bu iki sesten hangi
sine ayak uydurmak lâzımdı. Biz emanetini ta
şıdığımız mukaddes varlığın gösterdiği istika
mete yöneldik. Türk Milletini sadettik. İkin
ci hedefimiz iktisattır. İleri emri gerçekleşme 
yoluna girerek Ata'nın ruhu da huzura daldı. 

Muhterem arkadaşlar; iktidar kalkınmayı 
temin etmek ve sulh âleminin müeyyidesi olan 
Türk ordusunu kendi imkânları ile ayakta tu
tabilmek politikasının şaşmaz tatbikçisi olarak 
mesaisine devam etmiş ve bu sayede millî gelir 
8 milyardan 20 milyara vasıl olmuştur. 

6 yıl içinde millî gelirin iki seviye arasında 
arz ettiği nispet; Demokrat iktidarın vatani fa
aliyetlerinin bir şahidi âdili olarak ufkumuzu 
tenvir ederken muhalefetin huzursuzluğu, ni
çin? Türk Milletinin özlediği kurtuluş ışığına 
eriştiğinden midir, yoksa siyasi kaderlerinin 
bir neticesi mi? Ben muhalefete şimdiden söy-
liyeyim, kaderiniz bu tempo ile yıllar, yılı de 
vam edecektir. Bkiliş sahası 8 milyondan 14 
milyon hektara, istihsali 9 milyondan 16 mil-
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yon tonun üstüne yükselmiş, randıman 914 ki
lodan 1 295 kilo seviyesine çıkmış. 

Az zamvanda istihsalin bütün şubelerinde 
görülen bu artışlar; Türk Vatanının yüzünü 
güldüren bellibaşlı sebeplerden birini teşkil et
mesine rağmen muhalefete mensup arkadaşlar, 
türlü nazariyelerin zırhına bürünerek ve ilmî 
partizan kaprislerin bir atlama taşı menzilesine 
indirerek bize, durunuz, diyorlar. Biz, durmak 
gerilemektir, Türk, cihana önde gelmiş, önde gi
decektir, diyoruz. Onlar ateşe devam ediyorlar. 

Sanayi ve madencilik sahasına konulan ya
tırımlar; sınayi istihsal yekûnunun 1950 fe na
zaran kat, kat üstüne çıktığını haber veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Rakamlara girmeden arz ettiğim şu toplu is

tihsal hareketleri, hem millî ihtiyaçlar kadro
suna geniş bir nefes aldırmış, hem memlekete 
adedi yüzleri aşan iş yeri kazandırmış, hem de 
daha çok-işsiz vatandaş kütlesi iş hayatına ka 
vuşmuş olduğunun söz götürmez delillerini ve
riyor. Bunun yanıbaşmda Türk Vatanının in
şasını üzerine alan teknik elemanlar, kendi iş 
grupları arasında üstün vasıflarını geliştirmiş 
olduğu bir vakıadır. Fakat insaf bilmiyen mu
arızlarımız bu neden böyle oldu, diyorlar. 

(Neden) sualinin cevabı yukarda ama... biz
de muhalefetin müteradifi beğenmemek olagel
miştir. Galiba da öyle gidecektir. 

Kendi zamanlarında su işlerine uzun bir dev
re içinde 140 milyonluk yatırım yapılmış, 63 
bin hektar arazi sulanmış, 30 bin hektar kuru
tulmuş, 107 bin hektar baskından kurtarılmış
tı. Devlet Su İşleri teşkilâtımız 1 milyar 282 
milyon liralık bir taahhüde girişmiş ve mühim 
bir kısmı ikmal edilmiş olduğuna göre, tesisle
rin ikmalinde 3 milyon dönüm sulanacak, bir 
milyon 600 bin dönüm taşkından kurtarılacak, 
9 230 dönüm kurutulacaktı. Şimdi bu yatırım 
politikasının hangisinden içtinap, basiretli bir 
hükümıetin yapacağı işti? O, kaynağım millî ih
tiyaçta bulduğu bir hızla bu yatırımları bile 
yeter görmiyerek geleceğin programını hazır
larken, muarızlarımız, yalnız kendi rüyet zavi
yelerinde akislerini gördüğüm türlü vehimlere 
gönüllerini kaptırarak hızını almış bir yürüyü
şün temposunu değiştirmek istiyorlar. 

Soruyorum arkadaşlar : Toprak susuz, ba
taklıklar sıtma, diyarı olarak kalsa mıydı? Va-
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tandaş bağrı Tanrının en büyük nimetinden 
mahrum kalsa mı daha iyi olurdu? İstenilen ne 
idi? Zamanın aslığı dolayısiyle tadat ve teşri
hine vakit bulamadığım barajlar, elektrik tesis
leri, maden aramaları, şeker, çimento, mensu
cat, azot, asit sülfirik, beton ve çelik hangarlar, 
iskele, rıhtım, barınak, kara, hava, deniz yolla
rındaki astronomik rakamların kaydettiği bu 
mesut neticeler, hummalı kalkınma fâaliyetleri
nin musikisini fısıldarken, bir baştan bir başa 
mamureler diyarı olmak yolunu tutmuş memle
ketin evlâtlarının velev muhalefette olsun böy
le mi konuşması icabederdi? Şu mukaddes va
tanın dününü bilerek bu gününü goremiyen, 
bir millet kurtuluşunun armonilerine kulakları
nı tıkıyan, böylece beş hissini iptal ettikten son
ra basiretini siyasi ihtirasını toz ve dumanları 
içinde örtüliyen bîr muhalefetle bilmem nasıl 
bağdaşmah? 

Onlara desek ki : Türk milletinin hizmetin-
desiniz» Türk aka ak karaya kara denüesini se
ver. Onlar, hâdiselere renk vermesini bilenler
deniz, derler. 

Yine onlara desek ki, bu millet kadir bilir, iyi
nin, kötünün farikidir. Bu millet derunidir. 
Görür, işitir, anlar, susar, vakti hacette konu
şur. 

Onlar, millet, gözlerimizin füsunkâr tesirin
den kurtulamaz. Geleceğin tâyini, sihirli beyan
larımızla yaratacağımız politik atmosfer içinde 
mündemiçtir, derler.. Ve bu inanışa bağlanarak 
kitleleri arkalarından sürüklemeye çalışırlar. 

Hayır arkadaşlar; muhalefet yıkıcı edayı 
terk ederek yapıcı bir tenkid havası içinde vazife 
ifasına başlamadıkça, milletin, üzerinde infak et
tiği hakikatleri inkârda devam ettikçe, Demok
rat iktidarların kısa zamanda vâsıl olduğu bü
yük muvaffakiyetin hakkını vermekte mümsik 
davrandıkça teferruatı esas gibi mütalâa ile ten-
kidleriyle millet hissi selimini yaralamakta gele
ceğinin çıkarını gördükçe ve milyarlara baliğ 
olmuş bir yatırım politikasının vatandaş ruhun
da bahar havası yaratan mesut akislerini gölge
lemeye gayret ettikçe önümüzdeki seçimlerin 
kendileri için bir hüsranıelîm olacağını bir hâ
tıra olarak tarihe tevdi etmek isteriz. 

(Soldan alkışlar) 
REİS — Efendim, üç kifayet takriri var. 
MUHİT TÜMBRKAN (Sinob) — Usul hak

kında söz istiyorum. (Soldan, gürültüler) 
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REİS — Müsaade buyurun efendim. Beş da- | 

kika evvel bu mevzuda... 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Bu yeni 

mevzu. 
REİS — Hangi yeni mevzu? 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

şimdi konuşan arkadaşımıza usulsüz, olarak 
söz verilmiş olması hususunda. Bu, Nizamname
ye aykırıdır; bunu izah edeceğim. 

REÎS — Beyefendi, yalnız Sıtkı Koraltan 
Beyin konuşmasına mı taallûk ediyor? I 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Evet. 
REÎS — Buyurun. (Soldan, gürültüler) Mü

saade buyurun, efendim. 
' MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar

kadaşlarım, Sayın Başkan tatbik ettiği bütün 
hareketlerde Nizamname maddeleri sıralamak 
suretiyle menşe göstermektedir. (Soldan, «fena 
mı?» sesleri) îyi, iyi fakat bir kere Nizamna
menin lâfzından ziyade ruhuna mutavaat et
meleri gerekir. Nizamnamede sarih olarak grup 
sözcülerinin mebuslara takdimen ve sıraya tâ
bi olmadan konuşabileceklerine dair hüküm ol
duğu gibi bir kifayet takriri geldiği zaman bu 
kaide bozulur, diye hiçbir hüküm bulunmama
sına rağmen Riyaset, grup sözcülerine söz ver
memiş, kendi kanaatlerine göre, «şimdi grup 
sözcüsüne söz verirsem, ondan sonra milletve
killerine de söz vermek lâzımgelir.» demiştir. 
Esasen Nizamnamenin ruhu, milletvekillerinin 
konuşmalarını yasak etmek değil, konuşmala
rını tanzim etmektir. («Dört gündür konuşuyor
sunuz» sesleri) Tüzüğün sarih hükmü, grup 
sözcüleri milletvekillerinden evvel söz hakkına ( 
malik olurlar, kifayeti müzakere takriri gelse de, 
gelmese de. Riyaset Makamı, kifayet geldiği tak
dirde bu hüküm bozulur, Nizamnamenin bu hük- i 
mü yürümez, diye bir Nizamname maddesini ez- ] 
bere okurlarsa inanacağıma emin olsunlar. O 
halde arkadaşımız konuşmasını yapmıştır. Grup 
sözcüleri söz alırlar, Grup sözcüleri bir mi, iki 
mi, üç mü... (Soldan, gürütüler) Tüzük böyle
dir, tahammüle mecburuz arkadaşlar. Grup 
sözcüsü nihayet bir bütçede muayyen bir gru-
pu temsil etmek suretiyle yaptığı müdafaa, ve- I 
ya îktidar Grupunun ve encümenin yaptığı gi
bi, bir gropu temsil etmek suretiyle yaptığı 
konuşma ve yine birçok milletvekillerinden mü- ] 
rekkeboîan grup adına 30 - 40 kişi için burada • 
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beyanlarını ifade etmek üzere, Dahilî Nizam
name gereğince evleviyetle söz alabilirler. Bu 
hakkın verilmiş olmasının ruhu da buradadır 
esasen. Riyaset Makamı, Tüzükte grup söz
cülerine söz verilmiyecektir keyfiyetine geldik
ten sonra, arkadaşlara takdimen söz verilme
mesine dair bir hüküm göstermedikçe, grup 
adına söz istiyenlere ve grup sözcülerine söz ve
receklerdir. 

NEC ATÎ ÇELÎM (Aydın) — Srupunuz ko
nuşmadı mı? Konuşmadıysa haklısınız. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. Hati
bin sözünü kesmeyin. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Hükü
metin söylediklerine cevaplarımız vardır, biz 
bu konuşmalarımızın radyo ile naklini istemi* 
yoruz. Yalnız söz verilsin. Muhafelet grupla
rının sözlerinin Hükümet grupunun söyledik
lerini nakzettiğini zannedenlere karsa bu zan-
nı tashih için grupların konuşması lâzımdır. 
Tüzük mucibince hakkıdır. Bunu siz arzu et
seniz de etmeseniz de, mademki Tüzüğe göre 
hareket etmeye mecburuz, kabule de mecbur
sunuz. Riyaset Makamından Tüzüğü tamamiyle 
tatbik etmesini rica ediyorum. (Soldan, grup
lar konuştu sesleri, gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyuran. Usule ve Ni
zamnameye riayetkar olarak vazifemizi ifa et
tiğimize kaaniiz. Osman Bölükbaşa arkadaşımız 
ikinci defa aleyhte söz istiyorlar, buyurun 
efendim. (Soldan, neyin aleyhinde sesleri, gü
rültüler) 

Usûl hakkında, aleyhte iki kişiye söz ver
meye mecburuz, kendileri Nizamnameye âdemi-
riayet hakkında konuşmak istiyorlar. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Milletvekilleri gibi Riyaset ma
kamında bulunanlar da Nizamname ile mu-
kayettirler. Riyaset Makamı bir ihdas değil, bir 
tatbik makamıdır; (Sağdan, bravo sesleri) mil
letvekillerinin söz istemeleri üzerine kendi
lerinden fıkraların dâhi hesabını soran Muhte
rem Reisimizin şu Nizamnameye muhalif ola
rak yaptığı harekete cevaz verdiğine inandığı 
maddeyi de Meclis huzurunda izah etmesi lâ
zımdır. Meselenin esasına girmiyeceğim. Mali
ye Vekilinin konuşması radyo ile millete du
yurulmuştur. Buna mukabil bizim sesimiz du-

567 



î : 44 23.2 
yurulmamty, elbette kendine güvenemeyen peh
livan minderden böyle kaçar. (Sağdan .: Bra
vo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Müsaade buyuran; usûl hakkında 
arkadaşlarımızın vâki olan beyanları Nizam
nameye uygun değildir. (Sağdan «madde gös
ter» sesleri) Nizamnamede hakikaten 85 nci 
maddenin 3 neü fıkrasında (Hükümet reisleri 
ve grup sözcüleri sıraya tâbi değildir) kaydı 
vardır. Yalmz kifayet müessesesi işlemedik
çe... («Sağdan madde göster» sesleri) (Gürül
tüler) 

Müsaade buyurun, Dahilî Nizamnamenin 
103 ncü maddedeki kifayet bahsinde lehte, 
aleyhte, ve hakkında ikişer kişi konuşmadıkça 
kifayet takriri oya konmaz, kaydı vardır. Riya
setin elinde liste vardır ve bunu Riyaset daima 
göz önünde tutamaktadır. Şurada, gruplar ha
riç, bütçe müzakeresinin başından şu ana kadar 
14 arkadaş konuşmuştur. Bu> itibarla 103 ncü 
maddenin koyduğu altı kişilik kayıt çoktan geç
miştir. Bu bakımdan arkadaşımız son söz neden 
milletvekilinindir kaydını ileri sürüyorlar. Grup
lara söz verilmediğinden bahsediyorlar. Maliye 
Vekilinden sonra söz milletvekilinindir. Kendin
den şunu rica ediyorum; 84 ncü maddenin 46 
sayılı notu vardır. Buna dair 2 . V . 1951 tarih 
ve 39 ncu Birleşimdeki müzakereleri okuyaeak 
olurlarsa Riyasete hak vereceklerdir. Daima ve 
daima son söz milletvekilinindir, efendim. (Sol
dan, bravo sesleri, reye reye sesleri) (Sağdan, 
gürültüler) 

Takrirleri okuyoruz, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1957 bütçe lâyihasının heyeti umumiyesi üze

rindeki müzakereler kâfidir. Maddelere geçilme
si için karar alınmasını arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Mehmet Özbey 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin umumi müzakereleri kâfidir. Mad

delere geçilmesinin oya arzını rica ederim. 
Eskişehir 

Muhtar Başkurt 
. s? 

B. M, M. Yüksek Riyasetine 
Üç günden beri devam eden bütçe heyeti 

tmıuraiyesi hakkındaki müzakerenin kifayetini 
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Yüksek Meclisin tasvibine arz buyurmanızı tek
lif ederim. 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

REÎS — Efendim, her üç kifayet takriri 
okunmuş bulunuyor. Dahilî Nizamnamenin 104 
ncü maddesine göre bir arkadaşa söz vermek 
mümkündür. Söz istiyen 4 - 5 arkadaş vardır. 
İlk sözü talebeden, Osman Bölükbaşı'dır. Buyu
run, Beyefendi. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Efendim, ben 
daha evvel söz almıştım. Söz sırası benim olmak 
lâzımgelir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Buyu
run, Ekrem Beyefendi, söz sıramı size veriyo
rum. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; evvelâ usul hatası mevcuttur. Yük
sek Riyasetin almış olduğu kararlarda bu hata 
görülmektedir. 

REÎS — Ancak ve ancak kifayetin aleyhinde 
konuşabilirsiniz, Ekrem Beyefendi. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) —Kifayet 
aleyhinde konuşuyorum. Niçin kifayet kabul 
edilmemek lâzımdır, bunu arz edeceğim. 

Bu kifayet takriri, hattâ reye dahi konula
maz. Sabahleyin Maliye Vekili konuşurken o sı
rada Riyaset Makamını işgal eden Muhterem 
Fikri Apaydın Beyefendiyi işhad ederim, gru
ptun adına söz almıştım. 

FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Evet. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Şu halde, 

Riyaset şu andaki tatbikatını «kifayet takriri 
gelmeden evvel söz alınmış olaydı, .grup adına 
söz verilmesi mümkün olurdu» şeklinde izah et
miş bulunduğuma göre bendenizin söz hakkımın 
mahfuz olması icabeder. Bu itibarla söz hakkım 
mevcuttur, hakkı takaddümüm vardır. Söz hak
kım elimden alınmıştır. Heyeti Umumiyenizden 
rica ediyorum, usule aykırı olan şu tatbikat kar
şısında kifayet takririni kabul etmemek şartiyle 
söz hakkımın ihlâl edilmemesini sağlayınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben de 
aynı durumdayım. (Gülüşmeler). 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Meselenin 
kifayet takriri hakkındaki esasına gelince; Ma
liye Vekili konuşmasına sabah saat 11 de baş
ladı, saat 14 de kadar tam üç saat konuştu. 
Bu konuşmaları sırasında muhalefet partileri-
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ne çok ağır ithamlarda bulundu, muhalefetin 
yaptığı tenkidlerî tahrif etti, vakıaları tahrif 
etti ve rakamları tahrif etti. Buna mukabil mu
halefetin bütün bu rakamlara, bütün bu vakıa
lara vereceği bol bol cevapları mevcuttur. Eğer 
muhalefete meselenin tavazzuh etmesi için söz 
vermezseniz bu, iktidar partisinin meydandan 
kaçmasından başka bir mâna ifade etmez. (Sol
dan; gürültüler; sağdan; alkışlar) Muhterem 
arkadaşlar; bu bir za'fm ifadesi olur. (Soldan; 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; millet huzurunda bir 
münazaraya tutuşmuş vaziyetteyiz. Bu münaza
ranın ahkâmını yerine getirmek mecburiyetin
deyiz. 

Arkadaşlar; kifayet takririnin kabul edilme
si bir za'fm ifadesi olacaktır. (Sağdan; şiddet
li alkışlar) 

REÎS — Efendim, bütçe müzakereleri henüz 
bitmediğine göre daha çok konuşma imkânı bu
labileceklerdir. Bu bakımdan Riyaset kifayet 
müessesesini işletmek mecburiyetindedir. (Sağ
dan; gürültüler) Müsaade buyurunuz, okunan 
kifayet takrirlerini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul tdenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Sağdan; gürültüler) 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okuyoruz, efendim. 

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren dai
relerin 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (2 733 077 184) lira ve 
yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 273 595 675) li
ra tahsisat verilmiştir. 

yi Büyük Millet Meclisi. 

REÎS —- Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi üzerindeki müzakereyi açıyoruz. Heyeti 
Umumiyesi üzerinde söz istiyenlerin isimlerini 
okuyoruz: 

Hürriyet Partisi Meclis G-rupu adına İhsan 
Hamid Tiğrel, 

Sırrı Atalay, • 
Osman Alişiroğhı. 

1957 0 : 2 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına İhsan 

Hamid Tiğrel, buyurun beyefendi. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA İHSAN HAMİD TİĞREL (Diyarbakır) 
— Muhterem arkadaşlarim; 

1957 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin müzakeresi münasebetiyle Meclisi doğrudan 
doğruya ilgilendiren mevzular üzerinde Hürri
yet Partisi Meclis Grupunun görüş ve düşünce
lerini arz ediyorum : 

Bilindiği gibi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bir maddesi teşriî salâhiyetle icra kudretinin 
Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz et
tiğini söyler. Başka bir maddesi de «Meclis icra 
salâhiyetini, kendi tarafından seçilen reisicum
hur ve onun tâyin edeceği İcra Vekilleri mari
fetiyle istimal eder. Ve Öükümeti her zaman ıs
kat edebilir.» der. Yüksek Meclisin, kendine ni-
yabeten vazife gören icra organlarının faaliyet 
ve icraatını bu maddeler gereğince murakabe et
mesi nasıl zaruri ise, zaman zaman kendi ken
dini ve kendi iç bünyesinin çalışmalarını da aynı 
hassasiyetle murakabe etmesi o derece lâzımdır, 
zaruridir. Bu mülâhazaların ışığı altında Meclis 
bütçesini gözden geçiren Hürriyet Partisi Mec
lis Grupu, yaptığı tetkik ve tahlilleri başlıca üç 
nokta etrafında toplamış bulunuyor. 

1. Bütçenin tahsisat bakımından mütalâası : 
Demokrat Partinin, iktidarı ele aldığı tarih

ten itibaren kabul edilmiş olan bütçelere bakı
lacak olursa, 1951 senesinden^bu yana Meclis 
bütçesindeki artış miktarının % 100 ün hayli 
üstüne çıktığı görülür. Filhakika yatırımlar 
hariç olmak üzere 1951 bütçesine mevzu 
10 302 424 liradan ibaret tahsisat yekûnu, her 
sene mütezayit seyir takibetmek suretiyle 1956 
da 23 131 395 liraya yükselmiş ve 1957 bütçesi 
de 23 361 363 lira olarak teklif edilmiş bulunu
yor. Cari masraflardaki bu artış, daha ziyade 
mebus tahsisat ve harcırahlariyle personel maaş 
ve masraflarından ileri gelmiştir. Filvaki 1951 
de 8 125 067 lira olan mebus ödenekleri yekûnu 
halen 18 193 100 lirayı bulmuş, 1951 de 
1 339 747 lira olan personel masrafları da 1957 
bütçesi için encümence 3 294 927 lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Bu artışın Meclis personel masraflarına teka
bül eden kısmı'% 140 derecesindedir. Yüksek 
Meclisçe de bilindiğine şüphe etmediğimiz için 
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burada tekrarına lüzum görmediğimiz sebeplerle I 
gittikçe artmakta olan hayat pahalılığının; seyri I 
muvacehesinde 6675 sayılı ikramiye Kanuniyle j 
memur maaşlarına yapılan eklemeler bu artışın 
başlıca âmilidir. Geçenlerde Meclisten çıkmış I 
olan 6885 sayılı Kanun gereğince Meclis me- I 
murlarmın maaşlarına yapılan son zamlar ha- I 
riç tutulursa, ikramiye adı altında yapılan diğer I 
ilâveler, devlet daire ve müesseselerinde çalışan 
memurların maaş ve ücretlerine yapılan zamalar- I 
la mütenazır olduğu için bu noktada ayrıca 
durmaya mahal görmemekteyiz. 

Mebus tahsisatlarına gelince : I 
1951 bütçesindeki tahsisata nispetle % 120 I 

den fazla bir tezayüt.arz eden bu tahsisat Dev
letin diğer daire ve müesseselerinde geceli gün- I 
düzlü çalışan ve üzerlerinde büyük mesuliyet I 
olan yüksek dereceli memurların aldıkları maaş
lar arasındaki gayriâdil nispetsizliğin gözden 
kaçmasına imkân yoktur. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 
Zatâliniz muhalefette değilsiniz. 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) — 
Ben muhalefette idim'3eyefendi, anladınız mı? 

Yüksek Heyetinizin bu nispetsizliği ortadan 
kaldıracak imkânlar aramasını, içtimai adalet 
bakımından lüzumlu bulmaktayız. 

Şunu da arz etmek isteriz ki, memleketin ik- I 
tisadi ve malî bünyesine düzen verebilmek için 
her şeyden evvel bütçe tasarruflarına başvurmak 
icabettiğine göre, bu ümniyenin tahakkuku için I 
ilk feragati milletvekillerinden beklemek yerinde 
olur. (Soldan gürültüler) Kesenize dokununca 
müteessir oluyorsunuz 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 
Zatâlinize daha çok dokunacaktır. 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) — 
2. Meclis çalışmalarının gözden geçirilmesi : 
Meclis Kâtibiumumiliğince basitini] p mebus
lara dağıtılan cetvelin tetkikinden anlaşılacağı 1 
üzere encümenlerde henüz bir karara bağlanma
mış 400 den fazla evrak mevcuttur. Ve içlerin
de mühim kanun tasarıları ve kanun teklifleri 
vardır. Bunların, zamanında neticeye bağlanma
maları başlıca : 

1. Mebuslardan bir kısmının hususi işleri 
veya şahsi durumları dolayısiyle uzun müddet 
Meclis çalışmalarına katılmaması, 

2. Meclisin senelik içtima müddetinin kısa 
olması gibi sebeplere dayanır. I 

. 195f C : 2 
Filhakika birçok mebus arkadaşların, mil

letin kendilerine tevdi ettiği vazifenin icabını 
yerine getirmek üzere Meclis ve encümen mü
zakerelerine karşı lâzımgelen alâkayı hakkiyle 
göstermelerine rağmen bâzı arkadaşların tica
ret. taahhüt, inşaat ve saire gibi mebusluk va
zifesi haricindeki zatî ve hususi işleri sebebiyle 
çoğu zaman Meclisten uzak kalmaları, Meclis 
faaliyeti üzerinde menfi tesir hâsıl etmekte ve 
en mühim kanunların bile vaktinde çıkmasına 
engel olmaktadır. Bu itibarla bunun üzerinde 
ehemmiyetle durarak arkadaşların dikkatlerini 
çekmeyi ve kendilerinden faydalanabilmek için 
imkânlar aramayı lüzumlu buluyoruz. Bu da, 
hiç şüphesiz, Meclis mesaisini tanzimle mükel
lef olan Meclis Reisliğinin veya Riyaset Diva
nının vazifeleri eümlesindendir. Divan, birtakım 
düşünce veya endişelere kapılarak Meclis çalış
malarını yoluna koymaya azmettiği takdirde 
bunu temin etmenin zor bir şey olmadığına 
kaaniiz. öte yandan hususi işleri, Meclis faali
yetine iştirake mâni olan arkadaşların mesuli
yet hissiyle hareket ederek vazifeleriyle işleri 
arasında bir tercih yapmaları lüzumunu da bu 
vesile ile hatırlatmak isteriz. Meclis mesaisinin 
daha verimli olması için yaptığımız tetkikler 
neticesinde, mebusların yapabilecekleri işlerle 
tahsisatlarını tâyin ve tesbit edecek hükümleri 
de muhtevi olmak üzere yeni bir statünün ha
zırlanması zarureti meydana çıkmış bulunuyor. 
Bu bakımdan Riyaset Divanının mevzuu ehem
miyetle ele almasını temenniye şayan bulmak
tayız. 

Meclisin senelik içtima.müddetine gelince, 
teşriî salâhiyetini ve icra kuvvetini nefsinde 
toplıyan Büyük Millet Meclisinin en lüzumlu 
kanunları zamanında tedvin etmesi, hem de 
kendine niyabeten vazife gören icra organlarını 
sık sık murakabe edebilmesi için müddet itiba
riyle de daha fazla çalışmasını lüzumlu görü
yoruz. Aksi halde şimdi olduğu gibi gelecek iç
tima senelerinde de mühim tasarıların ve âmme 
işlerine ait yüzlerce/ evrakın Meclis encümenle
rinde birikmelerini önlemek bu bakımdan da 
hakikaten zor olur. 

Riyaset Divanından söz açmışken bu mevzu
da da bâzı mülâhazalarda bulunmadan geçemi-
yeceğiz. Divanın veya Riyasetin faaliyet ve me
saisini öğmek imkânını bulamadığımızdan mü
teessiriz. Teşriî faaliyetin tanzimi ödevini üze-
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rine almış olan bu müessesenin her türlü tesir- I battan itibaren bunların Meclis toplantılarına 
den uzak kalarak vazifesini tam 'bir tarafsız
lıkla yerine getirmesi icabederken, parti tema
yüllerinden kendini kıırtaramamış olmasını, te
essüsünü candan özlediğimiz demokratik rejim 
hesabına teessüre değer görmekteyiz. Şayanı 
dikkattir ki Riyasetin veya Riyaset Divanının 
bitaraflıktan inhirafı, sadece Meclis müzakere
leri -sırasında muhalif mebusların bâzan sözle
rini keserek serbestçe konuşmalarına müsaade 
etmemek, bâzan da keyfî bir surette onlara hiç 
söz vermemek, haklarında ceza tatbik edilen 
mebuslara Nizamnamenin sarili hükümlerine 
rağmen müdafaa hakkı verilmemek, sonra da 
muhalif mebuslarla ekseriyet partisinin mebus
ları ve bilhassa Hükümet erkânı arasında fark 
gözetmek gibi vaka zikretmek suretiyle belirte
bileceğimiz muamelelere münhasır kalmamakta, 
Meclis müzakereleri haricinde de tarafgirlik 
son haddine vardırılmaktadır. 

Birkaç misal arz etmemize müsaadenizi rica 
ederiz. 

1. Dahilî Nizamnamenin 23. maddesi muha
lif pmrti mebuslarının encümenlere ne suretle 
seçileceklerini tasrih etmişken, Meclis Riyaseti 
Nizamnamenin sarih hükümlerine kıymet verme
miş ve muhalif mebusları, arzuları hilâfına ihti
sasları haricindeki encümenlere dağıtmıştır. 

2. Yakın zamanlara gelinceye kadar, parti 
gruplarının icabında açık toplantı yaptıkları ve 
b« açık toplantıları gazetecilerin de takıbetmiş 
oldukları Muhterem Heyetinizce malûmdur. Da
hilî Nizamnamede bunu mâni hiv hüküm bulun
madığı halde.memleket meseleleri üzerindeki mu
halefet görüşlerinin umumi efkâra intikalini 
önlemek gibi sırf politik düşüncelerle ve keyfî 
bir kararla gazetecielrin parti grup odalarına gir
meleri ve müzakereleri takibetmeleri Riyasetçe 
menedilmişjtir. 

3. Muhalif partilere sempatileri olduğu zan
nedilen J)âzı gazete muhabirleri, vatandaşlık hak
larından ıskat edilmiş suçlular gibi muamelelere 
tâbi tutularak bunların Meclis müzakerelerini 
takibetmek üzere Meclise girmelerine müsaade 
edilmemiştir. 

DEVLET VEKÎLÎ EMÎN KALAFAT (Ça
nakkale)— İzin verildi. 

İHSAN HAMİD TlĞREL (Devamla) — E 
nün Beyefendi izin verildiğini söylediler. 20 Şu-

deyamma müsaade edilmiştir. Bunlara müruru
zamana uğradığından âolayı mı, yoksa affı şaha
neye uğradığından dolayı mı izin verilmiştir? 

DEVLET VEKİLİ EMtN KALAFAT (De
vamla) — Affedildi. ' 

İHSAN HAMÎD TÎÖREL (Devamla) — 
4. Muhterem Heyetinizce de malûm olduğu 

üzere neticede hükümete itimat veya ademiiti-
mada müncer olan bütçe müzakereleri tamamen 
istizah mahiyetini taşır. Bu itibarla bütçe müza
kereleri esnasında hükümetin beyan ve izahları 
alelade beyanlardan ibaret olmayıp, icraatının 
hesabını vermek yolunda* olduğu için bunların 
umumi efkara intikali hangi yollardan vukubu-
luyorsa mebusların mukabil beyanları da umumi 
efkâra aynı suretle intikal ettirilmek icabeder. 
Fakat maalesef görüyoruz ki, icra organlarının 
Meclisteki beyanları Meclis Riyasetinin tertip ve 
müsaadesiyle radyo ile yayınlanmakta olduğu 
halde mukabil görüşlerin bu vasıta ile yayınlan
masına müsaade edilmemektedir. 

Reisin bu bir taraflı tertibini biz demokratik 
rejime yönetilmiş bir darbe telâkki etmekteyiz.v 

5. Son olarak bir misal daha arz edeceğim 
ki, onu da Sayın Meclis Reisi geçen ay yaptıkları 
seyahatlariyle bize vermiş oluyorlar: «Tonlantı-
lar ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa uymaz» 
diye muhalefet mebuslarının 5 - 10 vatandaşla 
sohbetleri bile menedilirken ve yine aynı mazeret 
veya bahane ile ilmLkonferanslara dahi müsaa
de edilmezken iştigal ettiği makam itibariyle 
tamamen bitaraf olması lâzımgelen Meclis Rei
sinin, bu seyahatleri sırasında, kanuna aykırı 
şekilde tertibedilen toplantıları ve tezahürleri 
vesile ederek iktidarın lehine günlerce propa
ganda nutukları çekmesini asla doğru bulmuyo
ruz. Zira biz Meclis Reislerinin de Cumhurreisleri 
gibi partiler üstü kalmasını da demokratik reji
min yerleşmesi için zaruri saymaktayız. 

Diğer taraftan muhalefetin en tabiî hakları
nı bile saymamak yolunu tutan ve bu yolda bin 
bir tertibe başvuran Hükümetin kanuna aykırı 
bu toplantılara göz yummakla kalmıyarak bun
ları radyo ve ajanslarla yayınlaması ve bn su
retle kanunsuzluğu âdeta tescile yeltenmesi, üze
rinde ayrıca durulacak bir* meseledir. Bakınız, 
arkadaşlar, Anayasanın 69 ncu maddesine di
yor : «Türkler kanun nazarında müsavi ve bilâ-

i : istisna kanuna riayetle mükelleftir.» Filhakika 
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kanun istenildiği zaman, istenldiği yerde isteni
len kimseye arzu edilen şekilde tatbik edilen bir 
nesne, bir cihaz değildir.1 Her kes hakkında mü
savi olmak lâzım gelir. Başka türlü düşünmek 
imkânı olmadığına göre yukardaki misalde ol
duğu gibi Meclis Reisinin kanun hükümlerine 
riayet etmemesini ve bu durum karşısında Hü
kümetin hareketsiz kalmasını Anayasaya bir te
cavüz telâkki etmekteyiz. Kanunlara karşı gös
terilen bu mübalâtsızlıklar vatandaşın yine ka
nuna karşı beslediği saygı hislerini elbette inci
tir. Memleket mukadderatını idare etmek mev
kiinde olanların bunu bilmeleri lâzım gelirdi. 

îşte arkadaşlar, muhtelif mahiyetteki bu mi
saller Meclis Riyasetinin .politik maksatlarla ge
rek Meclis müzakereleri sırasında ve gerek onun 
dışında yalnız bitaraflıktan değil, kanun ve ni
zamdan da ne derece uzaklaştığını göstermekte
dir. Rejime darbe teşkil eden bu haller vatan
daşın ve dünyanın gözünden kaçmıyor. Bu du
rumdan son derece eza duyduğumuzu huzuru
nuzda ifade etmek isteriz. 

, Muhterem arkadaşlar, hakikat şudur ki ; 
Meclis Riyaseti Demokratik rejimin icabı ola
rak bütün dünya parlâmentolarında olduğu gibi 
bitaraflığı şiar edinmedikçe ve mebusların hak 
ve salâhiyetini icraya karşı müdafaa etmesi ica-
bederken bilâkis icranın arzusuna göre hareket 
eden bir organ halinde kaldıkça Meclis müzake
relerinin salim bİT seyir takibetmesi ve mebus
ların Mecliste teşriî murakabeyi lâyıkiyle yap
maları imkânı kalmaz. Binaenaleyh Meclis Riya
setinden temennimiz, tarih huzurunda mesuliyeti 
düşünerek kendini her türlü tesirden uzak tut
ması ve daima müstakil ve bitaraf kalmasıdır. 

Yukarda kısaca bahsettiğimiz hususlardan 
sonra tetkik ve tahlillerimizin üçüncü kısmı olan 
Dahilî Nizamname ile Anayasaya ve Anayasa
nın mevzuunu teşkil eden bâzı hususlara kısaca 
dokunmak istiyoruz. Evvelâ şunu arz etmek is
teriz ki, eldeki Dahilî Nizamname müzakerele
rin demokratik esaslara tuy.gun şekilde cereyan 
etmesine ve Büyük Millet Meclisinin ic
rayı lâyıkiyle murakabe edebilmesine im
k â n , vermemektedir. Zaten geçen sene, ya
ni 1956 yılı bütçesinin müzakeresi sırasında 
yapılan tenkidleri cevaplandıran Meclis Reisve-
kili Sayın Fikri Apaydın, bu mütalâamızı te-
yideder mahiyette beyanlarda bulunmuş ve (Bâ
zı maddelerin gördüğü tadiller istisna edilirse 
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| tek parti zamanında yapılan Dahilî Nizamna

menin, çok partili rejime intibakı" imkânı olma
dığından Meclis müzakerelerinin sevk ve idare
sinde ihtiyaca tekabül edecek ahkâmı da muh
tevi yeni bir Nizamnamenin hazırlanmasına 
matuf mesai mevcuttur.) demişti. Bir arkadaşı
mızın bu iş ne zaman biter diye vâki sualine de 
Sayın Başkanvekili katî (bir tarih zikredilemez 
siz mesainin mevcudolduığuna emin olabilirsiniz) 
diye cevap vermiştir. Bu sarih teminata rağmen 
aradan bir sene geçtiği halde her hangi bir çalış
manın mevcudiyetini gösterir en küçük bir ema
renin dahi henüz * belirmemesi, tatbikatla da 
sabit olduğu üzere, Meclis Riyaset Divanının tek 
parti usullerinden pek hoşlanmış olduğuna de
lâlet etmektedir. Filhakika halen en mühim ve 
hayati meselelerin Meclise intikalini temin et
mek veya istizah müessesesini bir defacık bile 
işletmek şöyle dursun teşriî murakabe namına 
tek yol olarak mebusların başvurdukları sual 
müessesesinden dahi çoğu zaman istifade imkâ
nı elde edilememekte, Dahilî Nizamnamenin sa
rih hükümlerine rağmen cevaplar, vekillerin ar
zusuna ve keyfine göre istenildiği zaman geril
mekte veya hemen hemen hiç verilmemektedir. 
Riyaset Divanı da Büyük Millet Meclisinin mu
rakabesine karşı saygısızlık ifâde eden bu du-

. rum karşısında maalesef hareketsiz kalarak va-
h zifesinin icabını yerine getirmemektedir. Gerek 

bu bakımdan ve gerek halen eksiklikliği anlaşıl
mış olan hususların tamamlanmaması yüzünden, 
Dahilî Nizamnamenin, Meclis murakabesini sağ-
lıyabilecek şekilde tadili için Riyasetin teşebbü
se geçmesi ve verdiği sözü yerine getirmesi baş
lıca temennilerimizdendir. Bu noktayı böylece 
belirttikten sonra tetkik ve tahlillerimizin mik
tarını teşkil eden Anayasa ve rejim mevzuuna 
temas edeceğiz. 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere teş-
I kilâtı Esasiye Kanunumuzun 1 nci maddesi : 

«Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» diye yazar. 
Hürriyet Partisi, Cumhuriyeti sadece DeTİet Rei
sinin seçim yoliyle iş başına geçmesi gibi bir 
formalitenin yerine getirilmesinden ibaret bir 
müessese değil, aynı zamanda ve daha ziyade 
kayıtsız şartsız millet hâkimiyetine dayanan bir 
idare şekli olarak mütalâa etmektedir. Demok
rasi rejiminin ifadesi olan millet hâkimiyeti ise, 
Anayasanın 70 nci maddesinde izahını bulan va-

' tandaş hak ve hürriyetlerine hürmet ve riayet 
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etmeyi iW>ettirmektedir. Şu halde bu hak ve 
hürriyetleri her türlü taarruzdan masun kıla
cak ve bunları zaman ve kefalet altında bulun
duracak tedbirleri almanın lüzumuna kaaniiz. 
Bu yapılmadığı takdirde, meselâ Demokrat Par
tinin muhalefet yıllarında bir bayrak gibi ileri 
sürdüğü antidemokratik kanunların ortadan 
kaldırılması dâvasının halli şöyle dursun, şim
di şahidi olduğumuz üzere, insan haklarına ve 
Anayasaya uymıyan daha şiddetli hükümler 
karşısında kalmayı önlemek mümkün olmaz. 
Bir memlekette yazı hürriyeti, toplantı hürriye
ti, söz hürriyeti, tefekkür hürriyeti, gibi hak ve 
hürriyetlerin âmme nizamı veya Devlet otorite
si bahaneleriyle gittikçe kısılması o memlekette 
günün birinde millet hâkimiyeti yerine şahsi ve 
keyfî bir idarenin tamamen yerleşmesine yol 
açar Türk milletini böyle bir âkibetten uzak 
tutmak için önceden tedbirler düşünmek cum
huriyet esaslarını yani milleti hâkimiyetini kur
maya bu kürsüde and içmiş olan bizlere düşen 
ilk vazifedir. Alınacak tedbirlerin başında Ana
yasanın demokratik esaslara uygun şekilde ta
dili gelir. Bu maksatla bir komisyon kurulmuş 
olduğu Hükümetçe ifade edilmiş olmasına bu 
husustaki çalışmalara bir arkadaşımızın bu kür
süde önceden belirttiği gibi yalnız tatminkâr 
görmemek değil, samimî dahi bulmamaktayız. 
Bu durum karşısında müspet netice alınabilmesi 
Meclis ekseriyetini teşkil eden Demokrat Par
tinin muhterem mebuslarının dâvayı bizzat be
nimsemelerine bağlıdır. Bu vazifeyi yapmaya 
koyulacaklarını ümidetmekte kendimizi haklı 
görüyoruz. Bundan başka Anayasaya ve insan 
haklarına aykırı olan ve Demokrat Partinin mu
halefetteki mücadelesinin mihverini teşkil eden 
antidemokratik kanunların ortadan kaldırılma-
sini istemekte de devam edeceğiz. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar; necip Türk 
milletinin medeni milletler camiasında haklı bu
lunduğu mümtaz yeri alabilmesini ve memleke
tin huzura ve mesut bir istikbale erişmesini her-
şeyden ve herşeyden evvel, önce rejim meselesi
nin hallinde bulmaktayız. Hürriyet Partisi bu 
dâvanın tahakkuku için bütün kuvvetiyle çalış
mak azmindedir. Ve bu hususta girişilecek teşeb
büslere nereden gelirse gelsin elindeki tekmil 
imkânları ile yardımda bulunmayı millî ve va
tani vazifesinin icabı saymaktadır. Takdir Yük
sek Meclisindir. (Sağdan, alkışlar), * 
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C. H. P. MECLÎS GRUPU REİSÎ İSMET 
İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, 
Büyük Millet Meclisi bütçesi görüşülürken 
buradaki çalışmalarda, bizim kanaatimizce en 
verimli neticeler alınmasına engel olan hâ
diseleri ve sebepleri arz etmeyi vazife sayıyo
ruz. Devletimizin en itibarlı ve en kuvvetli 
müessesesi olan, milletimizin hakiki ve yegâne 
mümessili Büyük Millet Meclisinin müzakere
lerini idare etmekle vazifeli muhterem başkan
larımızın, şikâyetlerimizi geniş bir müsamaha 
ve insaf duygusu ile karşılıyacaklarını umu
yoruz. Her şeyden evvel biz Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde muhalefet olarak çalışır
ken hakkımız olan emniyeti kâfi derecede bu
lamıyoruz. Sözlerimizin kesilmesi, yakışıksız ka
rışmalar ve tarizlerle mütalâalarımızın seyri ve 
intizamı kaybettiriliyor. Bu münakaşaların 
nihayet her parlâmentoda karşı iddialar ara
sında bâzan fırtına şeklini alan çatışmalar 
nevinden telâkki edebiliriz ve bunlarla müna
sip şekilde uğraşabiliriz. Bizim muhalefet ola
rak çalışmamıza mâni olan güçlüklerin yenil. 
mezleri milletvekilleri tarafından gelenler de
ğildir. Biz muhalefej olarak, bu kürsüde va
zife ifa etmek için en büyük güçlüğü Riyaset 
Makamını işgal eden sayın başkanlardan gö
rüyoruz. Eğer Büyük Millet Meclisi lütfedip 
bir defa şikâyetlerimizi dinlerse onun ruhun
da mündemiç olan adalet ve emniyet duy
gusu Devletimizin' esaslı bir derdine teşhis ve 
tedavi çaresi yetiştirebilir kanaatindeyiz . 

Biz bu kürsüde konuşurken tecavüzlere kar
şı Riyasetten himaye görmeyiz. Halbuki kürsü 
sözlerinin karşıdan kesilmesi, tecavüz edilmesi 
katî olarak yasaktır. Bu yasağı tatbik için 
Riyasetin elinde tesirli müeyyideler vardır. 
Bn müeyyideler Riyaset tarafından*, hemen 
hemen yalnız muhalefet aleyhin* tatbik olu
nur; Bundan da ehemmiyetli olan hâdise kür
süde vazife yapan muhalif milletvekili ile 
muhterem başkan arasında daimî bir mücadele 
geçmesidir. Muhalif milletvekilinin sözlerinde 
reislerimizi kolaylıkla Hükümete, daha şiddet
li bir gayretle Büyük Meclise tecavüzler gö
rürler ve ondan sonra asıl vazife gözden 
kaybolur. Tecavüz vardır veya yoktur konusu
nun hiç birimize çevk vermiyen çekişmeleri 
hüküm sürmeye başlar, 
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Benim başımdan geçen bu çekişmlerin müs

tesna haksızlığını bir misalle canladıracağım. 
21 Mayıs 1,955 Cumartesi 79. ncu înikat Ki

yasette Eeis Vekili Saym Tevfik îleri. Benim 
ile Başvekil arasında reijm dâvaları için mü
nakaşa çıkıyor. Ben Başvekilden şikâyet eder
ken, (Başvekili bugün ne Demokrat Parti Gru-
pu, ne umumi efkâr, ne matbuat olarak yü
rüdüğü yolda durduracak, itidale sevk edecek 
hiç bir kudret kalmamıştır) diyorum. Suni 
bir gürültü parlıyor. Başvekil hakaret vâkı
dır sözünü geri almıyor. Buna Meclis taham
mül edemez ifadesi ile müdahale ve işaret gös
teriyor. Bunun üzerine reis Mecliste bir esas 
koyuyor. Reis bana diyor ki, Meclis, Başvekili 
Grup dahi, Meclis dahi durduramaz, sözünü mut
lak mânada Meclise ve millete hakaret telâkki edi
yor. Lütfen bunu izah ediniz tebliğini yapıyor. 
Ben hakikati, yani Meclisten bahsetmediğimi 
beyanda ısrar ediyorum. Eeis elime benim beya
nım olarak şu vesikayı veriyor : {Başvekil 
yanlış bir istikamette yürüyor, onu ne Meclis 
ne basın, ne de hiçbir kudret durduramaz). 
Böyle okuduktan sonra ben demişsem yanlış 
zaptolunmuştur, diyorum. 

Bundan sonra bu vesikaya istinadedilerek 
hakkımda müeyyide tatbikine geçiliyor. Ve ben 
Büyük Millet Meclisi kürüsünde söylemediğim 
bir kelimenin beyanatıma eklenmesini kabule 
mecbur tutularak muamele görüyorum. Şimdi 
elimizde Büyük Meclisin, 1 : 79, 2 1 . V . 1955, 
C : 1 zaptında' benim asıl ifadem ve benim 
cümleme Meclis kelimesi eklenmek suretiyle 
onun tahrif edilmiş şekli bir tarih hakikati ola
rak yanyana yaşamaktadır. Reis tarafından 
ifademiz değiştirilerek aleyhimizde müeyyide 
tatbik edilmesi elbette en ağır bir haksızlıktır. 

Diğer bir meseleye geçiyorum : Hep biliriz 
ki, Büyük Millet Meclisinde müzakerenin açıl
ması nisabolmasma yani mürettep aza sayısı
nın yarıdan bir fazlasının bulunmasına bağlı
dır. Nisabın bulunması iki taraflı kontrol al
tındadır. Bir taraftan Riyaset Divanında te
reddüt hâsıl olursa yoklama yapılır, öte taraf
tan beş milletvekili tarafından, şifahi veya tah
rirî olarak, nisap bulunmadığı beyan edilirse 
yine yoklama yapılır. 

Reislerimizin milletvekilleri tarafından ni-
sabolmadığı beyan edildiği zaman yoklama yap
madıkları vâkıdır. Bu hususta en vahîm misali 

18 . V I . 1956 tarihinde eski Devlet Vekili Mü-
kerrem Sarol hakkında açılmış olan Meclis tah
kikatı neticesinin müzakeresinde görüyoruz. 
Uzun münakaşa sonunda reye müracaat edile
ceği zaman beş kişi ayağa kalkarak, ekseriyet 
yoktur, diye bağırıyorlar. Reis bu şekil taktik
lere tenezzül etmeyin, ekseriyet vardır, diyor. 
Ve müzakereye ve rey toplamaya devam ediyor. 
Nisap hususunda karşılıklı kontrolü ifade eden 
81 nci maddeye göre beş kişi tereddüt göste
rince yoklama yapılmak lâzımgelir. Reis için 
takdir hakkı yoktur. Bu halde eğer yoklama 
yapılmazsa nisap şüpheli iken yapılmış bir Mec
lis faaliyetinin hukuki vaziyeti ortaya çıkar. 
Nisap olmayınca Meclis faaliyeti olmaz. 

Şu halde bir vekil hakkında açılmış olan 
Meclis tahkikatı 1-8 . V I . 1956 tarihli Oturumda 
hukukça muteber olan nisap içinde neticelen
dirilmemiş demektir. İşte Meclis ve hukuk ta
rihimiz böyle bir açık mesele karşısında kal
mıştır. Bu meseleden 20 Haziran 1956 tarihin
deki inikatta zaptı sabık üzerinde münakaşa 
suretiyle tekrar bahsediliyor. 

Nüvit Yetkin o esnada 100 - 110 kişinin bu
lunduğundan bahsettikten sonra azadan beş 
kişi ikaz edince Riyasetin yoklama yapması 
mecburidir kanaatinde ısrar ediyor. Reisin ce
vabı şudur : «Ekseriyetin bulunduğu bir za
manda, Nizamnamede bir kayıt vardır diye, bir 
taktiğe müracaat etmenin doğru olup olmadı
ğını kendi takdirlerine arz ederim.» Dâva, beş 
kişi tarafından itiraz edilince yoklama yapıl
madan ekseriyetin bulunduğundan bahsedilme-
mesidir. Bir kayıt Nizamnamede bulunursa 
ona riayet elbette lâzımdır. 

Reis, Sayın Fikri Apaydın'dır. Görülüyor 
ki, Nizamnamede, hakkında Meclis tahkikatı 
açılmış olan eski bir vekil için reye müracaat 
olunurken Nizamname kaydına riayet etmeye 
lüzum görülmediği sicilde kayıt ve tesbit edil
miştir. Meclis tahkikatı neticelerinin Reis ta
rafından Nizamname harici muamele görmesi. 
vahîm bir misaldir. 

Yine bu Haziran günlerinde aynı mesele se
bebiyle Mükerrem Sarol ve arkadaşları ile Meh
met Zeki Tıüunay arasında Meclis koridorun
da kavga çıkıyor. Tulımay kalabalık bir heyet 
tarafından tecavüze uğradığı iddiasındadır. Par
ti Grupumuz, Büyük Meclis Başkanlığına şikâ
yet ediyor. t 20 . V I . 1956 Meclis günü Reis 
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Makamında olan Sayın Fikri Apaydın'm, zabıt 
ceridesine göre beyanı şudur : Dünkü müessif 
hâdiseden dolayı grupunuzdan bir tezkere gel
miştir. Ayrıca tezkereden evvel de hâdiseye 
ıttıla kesbedilmistir. Lâzımgelen hususata Ri
yaset riayet edecektir. Bu beyanat hem mağdu
ra, hem Meclise karşı söylenmiştir. Riyasetçe 
ne karar verildi, kim haklı, kim haksız bulun
du? Sekiz aydır bunları bilmiyoruz. Halbuki 
bunları tarafsızlık ve adalet ile halledip bil
dirmek âmir makamın vazifesidir. Meclis bina
sı içinde emniyeti tesis etmek Riyasete düşer. 

0 
w Muhterem arkadaşlar; 

Büyük Mecliste milletvekilleri tarafından 
murakabe vazifesinin ifası her şikâyete hak ver
direcek* bir güçlük içindedir. Soru, gensoru ve 
Meclis tahkikatı müesseselerinin işlemesi husu
sunda Hükümet temsilcileri ile münakaşamıza 
temas etmiyeceğim. Bu ayrı bir meseledir. Mu 
halefet olarak biz murakabe vazifesini ifaya ça
lışırken asıl Büyük Meclis riyasetindeki muhte
rem zatlardan gördüğümüz güçlükleri yenemi-
yoruz. Soruların ruznameye kaydedilmesi bile 
vaktinde yapılmaz. Ruznamede olan sorular es
kiyerek her türlü faydasını ve hayırlı tesiri
ni kaybettikten sonra konuşulur. Gensoru mü
essesesinin senelerden beri bir defa işlediği gö
rülmemiştir. Haklı olarak denilecek ki, genso
runun kabulü Büyük Meclis çoğunluğunun tas-
vibine bağlıdır. Bizim bu mevzuda riyasetten 
şikâyetimiz gensorumuzu derhal Meclise getir-
memesidir. Bâzan aylarca gündeme almaz. Hâ
kimlerin emekliye ayrılması için 20 . V I . 1956 
da verilen istizaih takriri 23 . X I . 1956 da beş 
ay sonra Meclise gelmiştir. Riyaset bir istizahı 
beş ay nasıl tehir edebiliyor? Hükümetin isti
zaha karşı hakları vardır. Lâkin Meclis Riya
setinin tehir hakları yoktur. Meclis tahkikatı 
talebi de böyledir. Bu talebin Meclise arz olun
masını nizamname emreder. Takririn Meclise 
arz olunması sağduyunun, umumi kaidelerin 
mâkul göreceği bir müddette vukubulmak tabiî 
bir keyfiyettir. Nizamname ayrıca Riyaste te
hir ve müddet takdiri.hakkı vermemiştir. Şimdi 
size misal vereceğim : 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan, Toprak 
Mahsulleri Ofisi hesabına yapılacak montaj iş
leri dolayısiyle eski İktisat ve Ticaret Vekili ile 
eski Hariciye Vekili hakkında Meclis tahkikatı 

\. 1957 0 : 2 
i açılması için takrir veriyor, takrir 11.1.1956 

tarihlidir. Bu esnada aynı vekiller başka me
selelerden dolayı da tahkikat altındadırlar. Mec 
lise arz olunması lâzımgelen bu takrir Riyaset 
tarafından 13 . V I . 1956 tarihinde Mecliste gö
rüşmeye arz olunuyor. Reis bir tahkikat talebi
ni altı ay hangi hakla teöıir ediyor» niçin tehir 
ediyor meçhuldür. 

Kanun dışı muamele olarak, lîir de, milletve
killerinin sözlerine Riyaset tarafından tasarruf 
usulü çıktı. 27 . V I . 1956 tarihli oturumda, Ri
yaset Makamında bulunan,zat, muhalefte men
sup iki partinin başkanının sözleri içinde Hükü
mete hakaret mânasını taşıyan ve lisan nezake
tine uymıyan ve suç teşkil edecek mahiyette bu
lunan sözler mevcuttur diyerek, bu sözlerin 
seçilip zabıttan çıkarılması hususunda Riyaset 
Divanına salâhiyet verilmesini istedi. Muame
lenin Dahilî Nizamnamede yeri yoktur. Büyük 
Millet. Meclisinin müzakere usj§bü, Dahilî Ni-

L zamname ile bağlanmıştır. Şikâyet edilmek is
tenilen sözler hakkında ne muamele yapılacağı 
da Nizamnamede yazılıdır. Şimdi elimizde 27. 
V I . 1956 î. 82 C: 1 tarihli zabıt klâsik nokta
ları ile bir sansür vesikası olarak tarihin hükmü 
önünde bulunuyor. Çok şükür ki, bu günlerde. 
aynı cinsten bir muamelenin diğer bir meselede 
diğer bir Reis tarafından tatbik olunmasına Bü
yük Meclis müsait davranmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Büyük Millet Meclisi çalışmaları son zaman
larda kanun dışı yeni bir engel karşısmdadır. 
Ankara ve istanbul müddeiumumileri Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde cereyan eden müzake
relerin (hepsinin neşredilemiyeceğini tebliğ ve 
tenbih ediyorlar. Muihalefete mensup bir mil
letvekilinin yazılı sualine cevab olarak Adalet 
Bakanı bu tebliğde mesuliyeti değil, hattâ ten
kidi bile gerektiren bir cihet görülmediğini söy
lemiştir. Keyfiyet 15 . VI I I . 1956 î. 91 de ka
yıtlıdır. Büyük Millet Meclisi müzakereleri 
alenidir ve harfiyen neşrolunur. Bu, Anayasa 
hükmüdür. Büyük Millet Meclisinde neler ko
nuşulur ve nasıl konuşulur, kendi Dahilî Nizam-' 
namesi ile tartılır ve ona göre muameley tâbi 
tutulur. Büyük Millet Meclisi zabıtlarına geç
miş konuşmaların ayrıca müddeiumumilerin 

^takdirine, sansürüne tâbi tutulması bütün hu-
I kuk ve kanun mefhumlarının dışında, vekille-

> 
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rin ve bütün memurların hadleri ve salâhiyetle
ri üstündedir. Müddeiumumilerin Büyük Millet 
Meclisi müzakeresi üzerinde bu müdahale ve mu
rakabe teşebbüsleri başkanlarımızın bilgileri ile 
yani resmî zabıtların kayıtları içinde cereyan 
ediyor. Büyük Millet Meclisi müzakerelerinin 
dışardan müdahaleye karşı korunması Büyük 
Meclis Riyaset Divanının tabiî vazifesi olmak 
icab ederdi. Bu vazifenin ifa edilmemesini anlıya-
mıyoruz. Biz Sayın Başkandan gördüğümüz mu
amelelerin âmme menfaati üzerinde derin tesir
leri olanlardan birkaç misal vermekle iktifa et
tik. Eşit muamele görmemek yolunda daha çok 
misal bulmak mümkündür. Bu senenin yeni bir 
örneği şudur : Encümenlere seçilen milletvekil
leri için başkanlık gruplardan aday gösterilme
sini istemiş, fakat teklife bakmaksızın muhale
fet adaylarını değiştirmiştir. 28 . XII . 1956 ve 
14 . I . 1957 tarihinde başkanların muhalefetten 
bir milletvekiline yaptıkları muameleler muha
lefete karşı asi^tarafsız olmıyarak davranışın 
açık misalleridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Büyük Millet Meclisi çalışmalarında Riyaset 

Divanından şikâyetimizin başlıca meselelerini 
misallerle izah ettim. Biz ona kaaniiz ki, millet 
işlerinin selâmet yolunda yürümesi için Büyük 
Mîllet Meclisindeki çalışma tarzı Hükümet icra 
atından daha ilerde gelen bir tesiri haizdir. Her 

/memlekette tecrübe edilmiş bir bedahettir ki, 
Büyük Meclis çalışması ve milletvekilinin hak
ları ve vazife imkânları yalnız Riyaset Divanı 
tarafından değil, bütün mebusların müşterek ve 
yakın ilgisi ile sağlanabilir. 

Görülüyor ki, Riyaset Divanının müzakere
leri idaredeki tutumu Büyük Meclisin nizamna
meye göre feyizli bir surette çalışmasına yardım
cı değildir. Bu hal milletçe çektiğimiz siyasi ve 
iktisadi ıstırapların yenilmesini güçleştiren baş
lıca sebebi teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz bugün, iç politikada ciddî bir rejim buh

ranı içinde ve münakaşa halindeyiz. Bizim ıstı
raplarımızın başında mahkeme istiklâli ve hâ
kim teminatı şeklinde adalet meselesi geliyor. 
Basın hürriyeti, toplantı hürriyeti için yeni ka
nunlarından şikâyetçiyiz. Üniversite muhtariye
tinin tamamlanmasını istiyoruz. Bütün memle
ket dâvalarını seçmene mal edebilmek için se-^ 
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çimde eşitlik lâzımdır. 1954 ten sonra geleli 
mevzuatın kalkınması ve düzelmesi katî bir ih
tiyaç halindedir. Dâvaları yürütebilmek için eli
mizde tek çare kalmıştır. Muhalefet milletvekili 
olarak Büyük Millet Meclisinde hakkımız olan 
eşitlik ve himaye içinde vazife görebilmeliyiz. 
Riyaset Divanının tutumu memleketin bütün • 
dâvaları ve bunlar içinde rejim dâvaları için en 
ehemmiyetli bir unsur haline gelmiştir. 

REÎS — Söz müddetinin tahdidi hakkında 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Daireler bütçeleri üzerindeki görüşmelerde^ 

grup ve encümen sözcüleri şifahi görüşme müd
detinin 20, mebus arkadaşların 10 dakikaya has
rını Yüksek Meclisin tasvibine arz ve rica ede
rim. # 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Takrir aleyhin
de söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar, bütçe, bir yıllık hükümet icraatının 
B. M. Meclisi huzurunda tahlil ve muhasebesi
nin yapılmasıdır. (Soldan gürültüler) Müsaade 
buyurun efendim, murakabe vazifemizi yapabil
mek için gensoru müessesesi, Meclis tahkikatı 
müessesesi, hattâ sual müessesesi işlemezken, 
murakabe vazifemizi yapmak için ve milletin 
emeğinin, ıstırabının payı ve hakkı olan mese
leleri burada konuşmanın tek vesilesi olarak, 
yalnız bütçe müzakereleri kalırken, hattâ hat
tâ mebusların konuşma müddetlerini bir ke
nara bırakarak, grupların, milyonlarca insanın 
mümessili, milyonlarca insanın seçip gönderdiği 
insanların temsilcisi olanların murakabe hak
larını ve sözlerini de, Nizamnamede sarih bir 
hüküm olmadıkça tahdidetmeye kalkışmaya 
imkân yoktur arkadaşlar. Binaenaleyh bütçenin 
tümü üzerinde konuşurken, tümü hakkında dahi 
grupların söz sırası mahfuz iken ve nizamnamede 
ancak kifayet takriri verildikten sonra altı ta
ne mebus konuştuktan sonra bu kifayet takrir
lerinin reye konulabilmesi mümkün iken, grup
ların buna tâbi olmasına dair Nizamnamede sa
rih hiçbir hüküm yokken, Meclis Riyasetini iş
gal eden Muhterem Reisvekilinin kendiliğinden 
hüküm ihdas ederek grupların burada konuş-
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maları, gruplarının noktai nazarlarını beyan et
meleri, Hükümet adına konuşan Maliye Veki
linden sonra izahat vermeleri, sataş?nalara ce-
cap vermeleri zarureti ortada dururken ve dar 
İıa müzakerelerin başında iken... Hâkimiyetin 
kayıtsız şartsız temsil edilmekte olduğu Büyük 
Millet Meclisinde bütçenin görüşülmesinde ko
nuşma müddetlerinin tahdidelimesine imkân 
yoktur. (Soldan; «Kaç gündür aynı şeyleri din
liyoruz», sesleri, gürültüler) Memleket dâvala
rını konuşuyoruz. (Soldan; gürültüler) 

Müsaade buyurunuz; sizler ki, muhalefet yıl
larında hürriyetin en ateşli mücahitleri olarak 
onu müdafaa etmiştiniz. (Soldan; «Yine müda
faa ediyoruz», sesleri, gürültüler) 

Müsaade buyurunuz, müsaade buyurunuz; 
(Soldan bir ses; «Bu hak bizimdir») 

Arkadaşlar diyorlar k i ; «Bu hak bizimdir» 
Hayır arkadaşlar, hayır arkadaşlar; (Soldan; 
şiddetli gürültüler, kürsü kapaklarına- vurma
lar), ekseriyet demek her şeye muktedir olmak 
demek değildir, her şeyde kahir ekseriyet na
zariyesi bizim için yanlış yoldur. 

Arkadaşlar zannediyorlar k i ; kahir ekse
riyete sahibolanlar her şeyi dilediği gibi yapar
lar. Hayır, hayır, yapamaz! (Gürültüler) (Kür
sü kapaklarına vurmalar) Müsaade buyurun, 
müsaade buyurun. Milletin mümessilleri kanun
lar çıkarır, kararlar verir, ama bütün dünya 
parlâmentolarında olduğu gibi, Büyük Millet 
meclislerinin heyeti umumiyeleri objektif hu
kuk kaidelerine bağlıdır, ahlâk ve fazilet kaide
lerine bağlıdır. (Soldan; şiddetli gürültüler) 

-(«Sen böyle konuşamazsın», sesleri) Konuşaca
ğım, müsaade buyurunuz. Ve arkadaşımız diyor 
ki 

REİS — Sırrı Bey Dahilî Nizamnamede sa
rih hükümler mevcutken yeni bir ahlâk kaide
sinden bahsetmek yersizdir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben diyo
rum ki; parlâmentolar kanunlar çıkarırlar; 
kararlar verirler. Bu demek değildir k i ; tama
men kayıtsız şartsız dilediklerini yaparlar. İn
giltere Parlâmentosu der ki; «Her şeyi yaparız» 
(Soldan; gürültüler) müsaade edin, niçin ta
hammül göstermiyorsunuz? Ben diyorum ki ; 
(Her şeye kaadir bir ekseriyet) nazariyesinin 
yanlış telâkkisi içerisindesiniz. Zannediyorsu
nuz k i ; ekseriyete sahibolarak her şeyi yaparız. 
Böyle değilj Büyük Millet Meclisi de olsa, Par-
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lâmento da olsa, objektif hukuk kaidelerine, in
san haklarına, adalet ve fazilet kaidelerine uy
mak mecburiyetindedir. (Sağdan; alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; takrir hakkında reylerinizi 
verirken itidalinize ve hakkaniyetinize şüphe
miz yok. Takdir buyurursunuz k i ; gruplar adı
na sözcülük yapan arkadaşlann mesaisi, bu söz
cülerin uzun mesaileri sonunda kendi grupla
rında müzakere edilerek, bir partinin görüşü 
olarak huzurunuzda Türk milletine intikal etti
rilmek maksadını gözetir. 

Keyfiyet böyle olunca takrirde mevzubahs-
edilen mebus arkadaşların 10, grup ve encümen 
sözcülerinin 20 şer dakikalık konuşmalarına im
kân sağlamak, grupları ve gene Yüksek He
yetiniz adına 2 aydan fazla bir müddet içeri
sinde bütçeyi tetkik eden encümen adına konu
şacak arkadaşlar için kâfi bir zaman telâkki 
edilmemek lâzımgelir. (Çok bile,- sesleri) 

ETEM ERDİNÇ (Sivas) — Geçen sene de 
böyle idi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Geçen se-
nelerde encümen ve grup sözcülerinin konuşma
ları bir zamanla takyidedilmiş değildi. Arka
daşların Ttönuşmaları tahdidedilmiş olmasına 
rağmen geçen yıllarda encümen adına konuşan 
sözcüler veya reisler veya grupları adına ko
nuşan arkadaşların sözleri müddetle mukayyet 

I değildi. Esasen bendenizin söz almamın sebebi 
de bununla alâkalıdır. Bu sene bu müddetler, 
20 ve 10 dakika olarak takyidedilirse önümüz
deki yıllarda bilhassa 20 dakika «olarak takyi-
dedilen müddetin daha da azaltılması, daha az 
bir zamana hasredilmesi için yol açılmış olur. Bu 
bakımdan lütfedin, encümen ve grup adına ko
nuşacak arkadaşlar, geçen senelerde olduğu gi
bi, zaman tahdidinin dışında kalsın. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

REİS — Söz Osman Bölükbaşı'nmdır. Grup 
adma mı Osman Bey? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Evet, 
grup adına. 

REİS — Buyurun. 
OSMAN'BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım; biraz evvel Fethi Çelikbaş 
arkadaşımızın temas ettiği üzere, bu takrir ka-

I bu edilirse gruplar adma konuşan temsilciler, 
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konuşacakları mevzular üzerine istedikleri ta
sarrufta bulunmaya haklı değillerdir. Hukuki 
bir imkânsızlık yaratan böyle bir takririn kabul 
edilmemesi lâzımdır. 

Bir grupta müzakere edilip kabul edilmiş 
bir metni grup sözcüsü burada okuyacak. Siz 
grup sözcüleri için konuşma hakkı olarak ancak 
20 dakika kabul ediyorsunuz. Halbuki grup 
sözcüsünün uzun uzun mesai sarf ederek hazır
lamış olduğu 40 dakikalık bir konuşma metni 
böyle kısa bir zamanla takyidedilecek olursa bu, 
hem hukuk, hem insaf esaslarına uymaz. Onun 
için hem hukuki, hem fiilî imkânsızlık teşkil 
edecek olan bu takriri kabul etmemekle mantı
kin ve insafın icabını yapmış olacaksınız. 

REİS _ Sabri Dilek. 
SABRI DİLEK (Trabzon) —. Muhterem ar

kadaşlar, Muhterem Sırrı At alay ve Osman Bö-
lükbaşı arkadaşlarımız takririn reddedilmesi 
icabettiğL yolundaki mütalâalarını serdederken; 
«siz tahakküm ediyorsunuz, ekseriyetiniz tahak
küm yapıyor.» gibi cümleler sarf ettiler. («Sırrı 
Atalay sarf etti», sesleri.) Bendeniz bu mevzuda 
kendilerinin yüzdeyüz haklı olduklarını söyle
mek suretiyle bizim. ekseriyetimizin tahakküm 
yapan bir grup olmadığını kendilerine göster
mek isterim. (Bravo, sesleri) 

Devlet icraatının umumi bir muhasebesi olan 
bütçe üzerindeki görüşmelerin, bilhassa Osman 
Bölükbaşı'nm gayet güzel belirttiği gibi, grup 
sözcüleri bakımından, tahdit ve takyide tâbi tu
tulmasını bendeniz de mahzurlu mütalâa etmek
teyim. (Sağdan, bravo, sesleri) Bu takriri veren 
arkadaş, her halde bütçenin 28 Şubat 1957 de 
çıkarılamıyacağı endişesiyle bu takririni vermiş 
bulunuyor. Bendenizce bu tehlike mutlak olarak 
varit değildir. Eğer biz gece saat 12 de tatil 
yapacağınııza, gece yarısından sonra meselâ 2 ye 
kadar toplantıyı uzatırsak (Gürültüler) grup 
sözcülerinin ve Devlet bütçesi üzerinde ve Devlet 
muhasebesi üzerinde fikir beyan etmek istiyen 
milletvekillerinin mütalâalarını öğrenmek yo
luna gidersek zannederim faydalı bir iş yapmış 
oluruz. Kaldı ki, şu anda bütçenin 28 Şubat 
1957 günün bittiği saate kadar yetiştirilemiye-
ceğine dair elimizde bir belirti de yoktur. Daha 
önümüzde 5 gün var. Bir iki gün daha geçir
dikten, sonra bu takririn görüşülmesinin daha 
uygun olacağı zannındayım. 
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REİS — Necati Celim, buyurun. (Sağdan, 

«usul hakkında söz istenildi.» sesleri), («Usul 
takaddüm eder, beyefendi», sesleri.) 

Söz vereceğim, müsaade buyurun.... 
NECATİ CELİM (Aydın) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; burada, verilmiş olan bu takririn 
üzerinde konuşacağım. Muhalefet mebusu arka
daşlarımızın konuşma zamanının uzaması husu
sundaki iddialarında kendilerine hak veriyorum. 
(Sağdan, bravo, sesleri.) Bravo demeye mecbur
sunuz, çünkü siz, hele Osman Böltikbaşı sen, 
çok mecbursun. Şimdi arkadaşlarım arz edeyim. 
Türkçemiz fasihtir, hulâsaya müsaittir. İyi 
Türkçe bilenler fikrini, kanaatini daha mükem
mel ifade edebilirler. Ayrıca kanunların tahdid-
etmiş olmasına rağmen, sözünü bitiremeyip de 
güneş battığından artık söz bitti diyen Osman 
Bölükbaşı gibi, hatiplerin burada daha uzun 
müddet konuşmalarına müsaade verilmemelidir. 
Türk Milleti bütçenin bir an evvel neticelendi
rilmesini bekliyor. Bu sebeple bu takririn lehin
de rey vermenizi rica ediyorum. 

RSÎS — Turan Oüneş Bey, zatıâliniz usul 
hakkında söz talebediyorsunuz. Konuşulan mev
zu sarihtir. Bu mevzu üzerinde usul hakkındaki 
söz talebiniiz neye dairdir? 

TURAN GÜNEŞ* (Kocaeli) — Müzakereye 
mahal olmadığına dalir. 

RE t S — Tamam, buyurun. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, eğer Reis Bey bendenizin bu takrir 
üzerinde müzakereye mahal olmadığı yolundaki. 
beyanlarımı arz edebilmem için usul hakkında 
söz istediğim zaman bana söz verseydi, usul 
bakımından halledilecek, lehinde ve aleyhinde 
konuşmaya lüzum kalmıyacaktı. 

Bendeniz bu mevzuda grup ve encümen söz
cülerinin sözlerinin takyidedilmesi yolundaki 
bu takririn müzakere edilebileceğine ve binaen
aleyh reye konabileceğine kaani bulunmamakta
yım. Sebebini arz ededeğim : 

• Bu mesele - yine Biberoğlu ile Hilmi Dura 
arkadaşlarım beni fakülteye şikâyet edecekler 
ama - bunlar kitapta yazılıdır. Bu mesele daha 
evvel münakaşa edilmiş ve esasiyeciler şu netice
ye varmışlardır : Diyorlar ki : Hükümet, encü
men sözcüleri, grup sözcüleri sıraya tâbi bulun
madıklarına. göre, peşi pföşine söz almak imkânı
na sahiptirler. Binaenaleyh, sözlerini pitiremiyen 
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grup sözcülerinin tekrar söz almak suretiyle söz
lerini bir misli daha uzatmak imkânı bulundu
ğundan bunların söz hakkını tahdidetmek müm
kün değildir. Bu mevzuda doktrinin varmış ol
duğu netide bundan ibarettir. Bunun dışında 
bir tatbikat Dahilî Nizamnameye aykırı olaca
ğından bu takririn reye konmıyacağma kaaııi bu
lunmaktayım. 

Bir mevzuu daha belirtmek isterim; Muhte
rem Reis Beyin arz ettiği 88 nci maddede A,B,,C 
fıkraları mevcut değildir. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. (Sağ
dan, gürültüler) Efendim, Turan Güneş Bey ar
kadaşımızın usul maddesi olarak beyan ettikleri, 
Dahilî Nizamnamemizde mevcut madde 88 değil, 
89 dur. Bu tatbikatta A,B,C fıkraları olmadı
ğından bahsettiler. Bendeniz usul hakkında söz 
istiyen arkadaşlara kolaylık olsun ve aynı za
manda (Sağdan, gürültüler) Müsaade buyurun.. 
Riyaset olarak takdirimizi kullanabilmek için 
maddedeki (virgül) ile ayrılan fıkralarını (Sağ
dan, alkışlar) ifade kolaylığı olarak bu şekilde 
beyan ettim. Müsaadenizle arz «ediyorum : 

Dahilî Nizamnamenin 89 ncu maddesinde ifa
de böyledir. (Müzakereye mahal olmadığına) 
kısım A fıkrasıdır. Bu bir.. 

İki.. (Sağdan, «B» sesleri) (ıSağdan, gürül
tüler) Müsaade buyurun, efendim. Ruznameye ve 
nizamnameye ademiriayet edilmesinden müte
vellit söz talebi, madde iki, takdim ve tehir ta
lepleri, madde üç. Binaenaleyh Riyaset söz isti
yen arkadaşımıza gelişi güzel söz veremez. 

Bu bakımdan Riyaset usul hakkında söz ta
lebinde bulunan arkadaşımıza sormak mecburi
yetindedir. Riyasetin madde üzerinde hatalı bir 
hareketi olmadığına kaaniim. (Sağdan, reye re
ye sesleri) Arkadaşlar; takrir üzerindeki müza
kere, umumi. müzakere nizamına tâbidir. Altı 
arkadaşımız konuşmadan kifayet mevzuubah-
solamaz. Bu itibarla arkadaşlara söz veriyorum. 
Söz sırası Kemal Biberoğlu'nundur. Buyurun. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; mevzuubahis takririn iki mad
desi vardır : Birisi grup ve encümen sözcüleri
nin görüşmelerinin 20 dakikaya indirilmesi, di
ğeri de şahsı adına söz alan mebus arkadaşların 
görüşmelerinin 10 dakikaya indirilmesi hakkın
dadır. Ben nizamname muvacehesinde bu tak
ririn reye konup konmı'yacağı, veya ikiye bölü
nüp bölünmiyeceği veya başka bir muameleye 
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tâbi tutulup tutulmıyacağı hususlarında bir fi
kir beyan etmeksizin yalnız bir hususu açıkla
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; parti grupları için 20 
dakikanın kâfi olmadığı hakkındaki beyanları 
belki kendi zaviyelerinden haklı olabilir. Yal
nız muhterem arkadaşlar, şuraya gelmiş olan 
takrir sebebiyle her 3 partinin işi polemik mev
zuu yapmak yerine, önümüzde mevcut günleri, 
saatleri ve müzakeresine mecbur olduğumuz büt
çe sayısını da göz önüne-alarak, insaf ve izan ile 
meseleyi mütalâa ederlerse ve Riyasetle Yüksek 
Meclisin hattı hareketini bu suretle tasvibeder-
lerse, kanaatimce konuşmalarda tekrarı önlemek 
gayretini de sarf ederek hem yetişme mecburi
yetinde olan bütçe müzakeresini ikmal etmek 
imkânını ve hem de ifadesini arzu ettikleri fikir
leri ifade imkânını bulacaklarına bendeniz kaa
ııi bulunuyorum. 

Sözlerimi bitirmeden önce bir arkadaşımın 
Hükümetin defaatle çıkıp igtediği kadar konuş
maya hakkı bjılunmasma mukabil muhalif par
tiler gruplarının bu haktan mahrum edilmesinin 
adaletsizlik olacağı mealindeki sözlerine kısaca 
işaret etmek istiyorum : 

Hükümet, bütçe hakkında bu kürsüye gelip 
bir nutuk iradetme durumunda olmıyacağı, sa
dece kendisinden sorulanlara ve vekâlete ait 
hususlar hakkındaki tenkidlere cevap arz etmek 
durumunda olacağına göre, Hükümetin defaat
le bu kürsüden uzun uzadıya konuşup konuşma
ması muhterem hatip arkadaşlarımızın tutumu
na bağlı bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtım bu ka
dardır. Fakat sevgili arkadaşım Turan Güneş'--
in, konuşması sırasında benden bahsetmiş olma
sını mesnetsiz ve lüzumsuz buldum. Kentlisinin 
ağzını bu kadar acıtmış olmamı-ben de cidden 
üzüntü ile karşılıyorum. 

, REİS — Sebati Bey, Encümen adına mı söz ' 
istiyorsunuz? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) ,— 
Muhterem arkadaşlar, mevzuubahis takririn en
cümen sözcüsünün söz müddetinin takyidine 
dair olan kısmı hakkında, encümen olarak ka
naatimizi ifade etmek için söz almış bulunuyo- •? 
rum. Bu takrir aynen kabul buyurulduğu tak-



cfirde encümen sözcüsü olarak bendeniz, bir mil
letvekili konuşunca söz alıp konuşacağım, biri 
daha konuşunca, gene konuşacağım, her millet
vekilinin konuşuşunda gene konuşacağım. Ondan 
sonrs muayyen olmıyan hadler dâhilinde müte
madiyen arka arkaya söz almak imkânına mâlik 
Olduğum cihetle bu takririn encümen sözcüsüne, 
tliallûk eden kısmının amelî hiçbir faydası olmı-
yacaktır. ; 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Gruplar için de 
aynı şey varit. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Grupları 
bilmem. Ben encümen sözcüsüyüm. Bu takrir
den maksat, bütçe müzakerelerinin her hangi bir 
obstrüksiyon suretiyle uzatılması ve zamanında 
bitirilmemesi suretiyle arzu edilmiyen bir neti
cenin doğmasına mâni olmak olsa gerektir. Za
ten kifayeti müzakere müessesesi bunun için 
icadedilmiştir, altı mebus konuştuktan sonra ki
fayeti müzakere takriri verilir ve mesele kendi
liğinden halledilir. Grup sözcülerini bilmem, 
ben encümen sözcüsü olarak istediğim zaman 
söz alabilirim ve her söz aldığımda 20 dakika 
konuşabilirim. Dört defa söz alsam, eder 80 da
kika arkadaşlar. Binaenaleyh, bu takririn amelî 
bir-faydası yoktur. Encümen sözcüsü olarak mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında «on 
olarak eneümen konuştuğuna ve son söz de me
busun olduğuna göre Turan Güneş'e söz veriyo
rum. Buyurun* Turan Güneş. 
" TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Söz sıramı 

Yusuf Azizoğlu'na bırakıyorum. 
REİS — Turan Güneş söz sırasını Yusuf 

Azizoğlu'na bırakıyor, buyurun, Yusuf Aziz-
oğlu. 

YU^ÜF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım, bu tahdit mevzuunda ben
deniz de grupumuz adına bir takrir vermiş bu
lunuyorum. Bu takririmde yapılacak tahdidin 
gruj) ve encümen sözcülerine teşmil edilmeme
sini arz ve istirham ediyorum. Her hangi bir ka
sıt ve sabotaj maksadı anlaşılmamak şartiyle şu 
noktayı Yüksek Heyetinize arz etmek mecburi
yetindeyim : Biz, grup sözcülerine verdiğimiz 
vazifede partimizin muayyen görüşünü bir grup 
kararından geçirdik. Sözcülerimiz konuşmalarını 
muayyen zaman için telhis etmek imkânına mâ
lik değillerdir. Eğer Muhterem Heyetiniz son 
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derece halisane olan bu görüş ve maruzatımız! 
nazarı itibara almazsa biz, grup olarak görüşü
müzü Yüksek Heyetinize arz etmek ve müzake
relere katılma imkânını kaçırmış bulunacağız. 
Bu itibarla istirham ediyoruz, Meclisin bir uzvu 
olarak vazifemizi yapma imkânını bizden esirge
meyiniz. Esasen teamül ve nizamname de bu çe
şit teklifleri tervicetmez. 

Eğer tahdit yapacaksanız grup sözcüleri ile 
encümen sözcülerini bundan istisna etmenizi 
rica ederim. 
t REÎS — Kifayet takrirlerini okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Takrir üzerinde müzakere kâfidir, reye va-

zım teklif ederim. Burdur 
Mehmet özbey 

Yüksek Reisliğe 
Usul hakkındaki müzakerelerin kifayetinin 

, oylanmasını rica ederim. 
Çankırı 

Kenan Çığman 

REİS — Efendim; kifayet takrirlerini meal 
itibariyle bir oldukları için oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Konuşma müddetinin takyidi hakkındaki tak
rirler üçe baliğ olmuştur. Bu itibarla, aykırı
lık sırasına göre reylerinize arz ediyorum. 

Eevvelâ takrirleri okuyoruz. 

Y. Başkanlığa 
Tahdidin grup ve encümen sözcülerine teş

mil edilmemesini arz ve teklif ederiz. 
Hürriyet Partisi Meclis 

Grupu Reis V. 
Diyarbakır Mebusu 

Yusuf Azizoğlu , 

Y. Reisliğe 
Grup sözcülerinin yarım saat ve mebusların 

onar dakika konuşmalarını! arz ve teklif ederim. 
Rize 

Ahmet Morgil 

REİS — Memiş Yazıcı arkadaşımızın takri
rini bir daha okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Daireler bütçeleri üzerindeki görüşmelerde 

grup ve encümen sözcüleri şifahi görüşme müd-
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betinin 20, mebus arkadaşların 10 dakikaya 
hasrını Yüksek Meclisin tasvibine arz ve 
rica ederim. 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

REİS — Efendim bu husus hakkında konuş
malar sırasında bu takririn nizamnameye aykı
rılığı ve reye konmaması icabettiği iddia edil
miştir. Fakat Yüksek Heyetinizce malûmdur 
ki; bütçe müzakerelerinin her sene devamı müd-
detince teamül halinde bu gibi takrirler veril
miştir. Dahilî Nizamname ve Yüksek Heyetini
zin aldığı kararlarda müteaddit emsal mevcut
tur. Bu itibarla yapılan muamele doğrudur. 
Takrirleri aykırılık derecesine göre oya arz ede
ceğim. En aykıra teklif tahdidin grup ve encü
men sözcülerine teşmil edilmemesi teklifidir. 
Bunu okutuyorum. 

(Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun tak
riri tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, grup ne encümen sözcü
lerinin tahdide tâbi tutulmaması hakkındaki tak
rir kabul edildiğine göre yalnız mebus arkadaş
lar hakkındaki Memiş Yazıcı arkadaşımızın tak
ririnin ikinci maddesini oyunuza arz edeceğim. 

Takrirde kalan tek madde mebus arkadaşların 
10 dakikadan fazla konuşmamasını tazammun et
mektedir. Bu itibarla bu takriri okuyarak oyunu
za arz edeceğim. 

Takriri okuyoruz, efendim. 
Mebusların onar dakika görüşmelerine mü

teallik Memiş Yazıcı'mn takririnin ikinci kısmı 
bir daha okundu. 

RElS — Okunan takriri oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Büyük bir 
ekseriyetle kabul edilmiştir, efendim. 

SÖz, Fikri Apaydın'm ise de Fikri Apaydın, 
bendenizi takibeden celsede Riyasete çıkacakları 
için kendilerine şu anda söz veremiyeceğim. On-* 
dan sonra söz Osman Bölükbaşı'mn.. 

CUMHURİYET PARTİSİ MECLİS GRÜ-
PU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) 
— Benden evvel konuşan arkadaşlar Meclis çalış-
malariyle alâkalı birçok mevzular üzerinde dur
dular. Bendenizin maruzatı bir noktaya inhisar 
edecektir. 

. İ987 ö : Ö 
> Muhterem arkadaşlar, Meclisin ne yapabilecek 

ğini Anayasa tesbit etmiştir. Anayasanın sarih 
hükümleri karşısında ne teamül, ne nizamname, 

, ne kanun, hiçbir mâna ifade etmemek lâzımdır. 
Anayasa (103) ncü maddesinde şöyle diyor: 
(Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir madde
si hiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya tadil 
olunamaz, hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna muhalif olamaz) Bu hükme uygun,olarak 
ekseriyet karar vermeye mecburdur. Ekseriyetin 
bu mecburiyeti hukuki bir müeyyideye bağlan
mamış olsa dahi hiç olmazsa bir müeyyideye 
bağlı, milletvekillerinin vicdanlarına bağlı, ef
kârı umumiyenin murakabesine bağlıdır. Bu 
cihet tesbit edildikten sonra Büyük Millet Mecli
sinde cereyan etmiş bâzı hâdiselerin üzerinde bu
nun ışığı altında duralım. 

Zaman zaman öyle takrirler veriliyor ki, Ri
yaset bunun Anayasaya uygun olup olmadığını 
tesbit etmeden bir heyecan ve feveran ânında 
reye vaz'ediyor, birçok milletvekilleri belki de 
o anda Anayasanın şu hükmünü unutarak rey 
yerebiliyorlar. • 

Sayın İnönü 'nünde temas ettiği gibi, Anayasa
nın 20 nci maddesi Meclis müzakeratının aleni 
olduğunu ve harfiyen neşredileceğini âmirdir. 
Nizamnameyi Meclis değiştirerek müzakerelerin 
aynen nesrine mâni olacak bir hükmü ortaya 
koysa Anayasanın şu hükmü muvacehesinde hu
kuki bir kıymet taşımaz, sadece fiilî bir kıymet 
taşır. 

Bu, böyle olduktan sonra teamül gibi, Meclis
ten karar alınmış*gibi sebeplerle Mecliste konu
şulan sözlerin zabıttan çıkarılmasına asla cevaz 

. yoktur. Söylenen söz iyi olabilir, kötü olabilir. 
Anayasa her türlü ihtimali düşünerek söylenen 
sözlerin aynen zapta geçmesini derpiş etmiştir. 
Buna karşı birtakım akdî ve şahsi mülâhazalara 
ortaya çıkıp Mecliste söylenen sözleri bir nevi 
sansüre tâbi tutmaya hiçbir ekseriyetin hak ve 
salâhiyeti yoktur. 

Anayasanın bu hükmüne rağmen zaman za
man Riyaset bu nevi takrirleri veya bu nevi ar
zuları reye vaz'etmekle mebusların söylediği söz-

- leri zabıtlardan çıkarmaktadır. Son zamanlarda 
bunun hilâfına bâzı hâdiseler cereyan etmiştir. 
İki defa Meclis Reisvekilleri bu nevi takrirlerin 
Anayasaya muhalif olduğunu, bu itibarla reye 
koyamıyacaklarını bildirmişlerdir. Bu hareket
lerinin devamlı olmasını temenni ederiz. Yük-



1 : 44 23.2 
sek Heyetiniz bu meseleyi halletmedikçe günün I 
birinde bir başka Meclis Eeisi de Meclisin heye- ' 
canlı bir anmda, asapların gergin olduğu bîr 
anda bu nevi takrirleri reye koymak suretiyle 
birçok arkadaşların denmen istemedikleri bir 
Anayasa ihlâline Meclisi sevk edebilir. Zaman 
zaman deniyor kî, bu kürsü sövüşme kürsüsü mü
dür? Hâşa; olmamalıdır. Ama bu Anayasayı 
yapan'Meclis zararını, faydasını tartmış burada 
söylenecek sözlerin zararlı tarafı dahi olsa,.her 
hangi bir ekseriyetin keyfine göre konuşulanları 
bir sansür muamelesine tâbi tutmasının mahzu
runu daha büyük görmüş, müzakerelerin aynen 
neşrini âmir bu hükmü vaz'etmiştir. 

Bizler milletvekili olarak Anayasanın esasla
rına, prensiplerine riayet etmek üzere namus ye
mini etmiş insanlarız. Falan, falan zata sövmüş, 
hükümete şjöyle denilmiş, kanuna böyle denilmiş. 
Bir söz kötü ise muhatabından ziyade söyliyeni* 
küçültür. Binaenaleyh kötü söz söylenmesi ihti
mali vardır diye Anayasanın çok esaslı bir hük
münü burada ihlâl etmeye imkân vermemenizi 
istirham ediyorum. Bunu bir prensip kararma 
bağlayınız. Bunun hilâfına ne hareketler oldu
ğunu birkaç aydan evvel burada gördük. O de
recede şeyler gördük ki kanaati icabı Anayasaya 
hürmet eden bir Reis, tecavüze kadar varan mu
amelelere mâruz kaldı. Ne reisler bu nevi mua
melelere mâruz kalsınlar, ne sizler üzerine namus 
yemini ettiğiniz Anayasaya muhalif bir takrire 
rey veriniz. Bunun da tek çaresi bunu bir pren
sip kararma raptetmektir. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Sağdan, alkışlar) 
REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz sıramı Meh

met Zeki Tulunay'a vereceğim. Ama ondan son
ra da ben konuşacağım. 

> RElS — Tabiî efendim. Mehmet Zeki Tu-
lunay. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, çok uzun konuşmak su
retiyle vakitlerinizi israf etmiyeceğim. Ancak, 
bendeniz de, Riyasetin vazifesini yaparken bita
raflığını muhafaza etmediğine ve edemediğine 
- bilhassa etmediğine - kanaat getirdiğimi bura
da tebarüz ettirmek istiyorum. 

Aziz rakadaşlarım; geçen sene dört vekil 
hakkında bir Meclis tahkikatı açılmasına Yük
sek Heyetinh karar vermişti. Bu tahkikatı ic- i 
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I raya Nizamname gereğince Teşkilâtı Esasiye 

ve Adliye encümenleri memur edildi. Bu en
cümenler Muhtelit encümen olarak yine Ni
zamnameye göre kendi arasından birkaç kişi
yi seçmek suretiyle tahkikatı yapmaya vazife
lendirdi. İşte bu vazifelendirilen şahıslar ara
sında bendeniz de vardım. 

Tahkikat ikmal edildi. Dosyaların, tahki
katın neticesi yüksek huzurlarınızda tetkik ve 
münakaşa edildiği sırada kanaatlerimizi, gö
rüşlerimizi izah etmek üzere şu kürsüye geldi
ğim zaman maatteessüf Riyaset tarafından sö
zümüz kesildi ve yarıda bırakıldı. Hâdisenin 
bütün çıplaklığı ile ortaya dökülmesine mâni 
olundu ve mesele kapatıldı. 

Benim şahsi kanaatime göre, bu arkadaşlar 
arasında hırsız olduğunu ifadeye çalıştığımız 
kimseler vardı, hırsıza, hırsız dedirtmediler. 
Ondan sonra... 

ETEM ERDİNÇ (Sivas) — Açıkla, hırsız 
kim? 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 
Eğer bıraksa idiniz açıklıyacaktım. 

Arkadaşlar, ikinci gün bu suçlu tarafından 
dışarda tecavüze uğradım. Bu tecavüzden do
layı grup adına, şahsım adına Riyasete şikâyet
te bulunduk, idareci Üye Nüzhet Beye izahat 
verdim. Bu şikâyetimizden, Sayın Genel Baş
kanımızın da ifade buyurdukları gibi, halen bir 
netice alamadık. 

Geçmiş bir hâdiseden bahsetmek istiyorum: 
Hâkimliğim sırasında bir duruşmaya çıktım, 
huzuruma bir adam geldi, hırsızlıktan mevkuf 
idi. Tahkikat yaptım, delil noksanlığından do
layı beraetine karar verdim, iki gün sonra 
adamı tekrar mahkemede gördüm. Nedir diye 
tetkik ettim. Meğerse hapisten çıkıp köyüne 
giderken yolda bir fukara adamın iki keçisini 
çalmış olduğu için tekrar mahkemeye getiril
miş. Birinci seferde delil yokluğundan hakkın
da beraet kararı verilen bu şahıs ikinci defa 
hırsızlıktan mahkûm oldu. Hakkında tahkikat 
açılmasına lüzum olmadığına karar verilen bu 
şahıs da koridorda benim üzerine hücum etti. 
Mahkûm edilen bu hırsızla, üzerime saldırmak 
suretiyle suç işliyen adam arasında ne fark var
dır? . [ . 

İkinci suçu işliyor, Riyaset hâlâ sükûtu mu
hafaza ediyor. Neye karar vermiştir? Neticeyi 

i niçin bildirmiyor? Bu, cereyan etmiş bir haldir. 
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Bu hâdise Riyasetin, bitaraflığı ihlâl ettiğine 
mükemmel bir delildir. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. 
REÎS — Osman Ali§iroğlu, buyurun. 
NUSRET KİRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Reis Bey, ben daha evvel söz istemiştim. 
REİS — Zatıâliniz sözü müzakereler esnasın

da talebettiniz. Sırrı Bey ve Osman beyler da
ha evvel isimlerini kaydettirmişlerdi. 

OSMAN ALÎŞİROĞLU (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar; bütçe müzakereleri münasebe
tiyle umumi meselelerimiz üzerinde tenkid ve 
temennilerde bulunmak teamül halini almıştır. 
Bendeniz de bu teamüle uyarak Büyük Millet 
Meclisinin Bütçesi vesilesiyle bâzı tenkid, te
menni ve şikâyetlerimizi arz edeceğim. 

Evvelâ Riyaset Divanının faaliyeti üzerinde 
duracağım. ' 
' Riyaset Divanının işleyiş tarzından memnun 

değiliz. Riyasetin vazifesi bitaraflık havası için
de kürsüye çıkan mebusun siyasi hüviyetine bak
madan teşriî ve murakabe vazifesini ifasına yar
dım olmalıdır. Halbuki bizde gündemin tesbi-
tinde, müzakeresinde ve komisyonların teşkilin
de Riyasetin politik maksatlarla hareket ettiği 
hepinizin malûmudur. J^uhalefetiıı murakabe 
vazifesini ifa maksadiyle verdiği soru ve gen
soruların gündeme alınması adeta bir mesele 
teşkil etmektedir. Haftalarca ve aylarca bu so
ruların sürüncemede bırakıldığı olmuştur. Bu 
kadar uzun zaman gündeme alınmıyan 'sorula
rın taallûk ettiği meselelere ait delillerin başına 
nelerin gelebileceğini takdirlerinize arz ede
rim. Geçen sene çelik silolar hakkındaki tahki
kat talebi ile bu sene şeker mevzuunda verdiği
miz gensoru bunun en tipik misalleridir. 

Müzakere sırasında da konuşmalarımıza İs
rarlı ve maksadı mahsusla müdahale edilmek
te ve bu ̂ müdahalelere «sadedin dışına çıktın», 
«hareket ettin» gibi bahaneler mesnedolarak ile
ri sürülmekte ve «sözünü geri al» tazyiki ile 
muhalefet mebusları baskı altına alınmaktadır. 
Buna mukabil iktidar mensupları ve bilhassa 
Hükümet âzası enine boyuna konuşulabilmek-
te, mesele üniversite muhtariyeti bahis mevzuu 
iken Kıbrıs meselesine dahi temas, edilmekte fa
kat buna rağmen siyaset «sadede gel» demek 
cesaretini gösterememektedir. Konuşmalarımız
da bir Demokrat arkadaşın ismi geçtimi derhal 
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bir sataşma bahanesi ihdas edilerek ona söz .hak
kı verilmekte, biz muhalefetler ise hakarete, is
nada, ve iftiraya mâruz kaldığımız zamanlar da
hi Riyaset, «bir sataşma olmadığı kanaatindeyiz» 
gibi hilafı hakikat bir beyan ile itham ve isna
dı ret etmek imkânını da vermemektedir. Ye : 

rinden vâki müdahaleler karşısında Demokrat 
Partili mebuslara «lütfen sükûneti muhafaza 
buyurun» nazik hitabına mukabil bizlere «....sü
kûneti ihlâl ettiğiniz ihtar cezası veriyorum.» 
tehdidi daima tekrar edile gelmektedir. Muhte
rem arkadaşlar, Anayasanın 20 nci maddesine 
göre Meclis müzakeratı harfiyen neşrolunur. Ri
yasetin politik bir gayretiyle 27 . V I . 1956 gün
kü Celsede muhalif mebusların konuşmalarını 
zabıt ceridelerinden çıkardığı da görülmüştür. 
Teşriî tarihimizde bunun emsali yoktur. 29 . 
XII . 1948 tarihli Celsede bu kürsüden sarf edi
len bâzı cümlelerin hakareti mutazammm bu
lunduğu iddiasiyle zabıttan çıkarılması hakkın
da vâki olan bir teklif Başkanlıkça oya da,hi 
konmamıştır. O halde diyeceğiz ki, bu mevzuda 
da haylice geriye gitmişiz. Riyasetin bu Anaya
sa dışı davranışını, muhalefetin yaptığı • mura
kabenin umumi efkâra intikalini önlemeye ma
tuf bir gayret olarak vasıflandırmaktayız. 

28 . X I I . 1956 tarihli Celsede üç muhalif me
busun usul hakkında söz isteme talepleri Reis 
tarafından «usul hakkında söz yoktur.» şeklin
deki mesnetsiz sözü ile mukabele görmüştür. Bu 
durum karşısında iki şey akla gelmektedir . 

1. "Meclis Reisi Tüzük hükümlerini bilme
mektedir. 

2. Meclis Reisi müzakerelerin umumi bir 
mahiyet almasını önlemek istemektedir. Her iki 
halde de müzakerelerin sevk ve idaresinin iti
mat telkin edecek bir seyir takibetmediğini ifa
de etmek yerinde olur. 
. ETEM ERDİNÇ (Sivas) — Bu, hangi r e i s i 

OSMAN ALlŞÎROĞLU (Devamla) — Bir 
arkadaşım ha,ngi reis diye soruyor. Refik Koral-
tan. 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. 
işte muhterem arkadaşlar, bu tek taraflı, 

Anayasa, tç Tüzüğü ve Meclis temayüllerine ay
kırı hareketlerinden dolayı Riyasetten müşte
kiyiz. * ' . * . . . . . 

Bugün içinde bulunduğumuz Anayasa.dışı 
durumu müsebbipleri arasında Riyaset Divanı 
da vardır, 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi Meclis faali- I 

yetine geçiyorum. 
Millî hâkimiyeti millet namına temsil ve isti

mal salâhiyetini haiz bulunan parlâmentoların 
iki tarz faaliyeti vardır. Biri teşriî, diğeri de hü
kümetleri murakabedir. Bu iki faaliyet hem bir
birinin devamı, hemde yekdiğerinin mütemmi
midir. Biri diğerinden daha az ehemmiyetli ol
madığı gibi biri diğerinden dalha çok ihmale de 
mütehammil değildir. Çünkü teşriî kararlar 
zaruretlerin ifadesi olarak alınır, ihtiyaçların 
hare şekilleri olarak ortaya konur. Murakabe 
ise maksada varılıp varılmadığı neticesini verir. 

Teşriî faaliyetimizde iki hususiyet devamlı 
olarak halk efkârımızın alâka ve hassasiyetini 
tahrik etmektedir. Bunlardan biri devam eden 
bir boşluk, diğeri de bâzı tasarrufların umumi 
temayül ile mutabakat halinde bulunmamasıdır. 
Başka bir ifade ile halk hakimiyetini kabul et
miş, demokratik memleketlerde parlâmentoların 
teşriî faaliyetleri mevzuu, efkârı âmmenin tas
vibine mazhar olan meseleler teşkil eder. Pren
sibinden inhiraf edilmiş olmasıdır. 

Demokrat ihtiyatları benimsemiş olan par
lâmentolar hak ve salâhiyetlerini umumi efkâ
rın mukavemetini zorlıyaeak vüsate götürmez
ler, bilâkis bu hak ve salâhiyetlerin efkârı âm
menin murajsabesiyle mukayyet bulunduğu ta
biî hükmü icabı (hükümetlerin aşırı ve hukuk 
dışı taleplerine göğüs gererler. O sebepledir ki, 
o parlâmentolarda alman her teşriî karar bir 
zaruretin ifadesi ve bir ihtiyacın karşılığı te
lâkki edilir. Aksi halde çıkarılan kanunlara 
kanun dışı kanun ve hukuk dışı tasarruf demek 
yerinde olur. 

Bizim teşriî çalışmalarımızda en mühim boş
luğu hiç şüphe yok ki, Anayasa tadilinin askıda 
kalması ve rejim mevzuunda murakabenin tat
minkâr bir şekilde işliyememesidir. Demokratik 
nizama vücut verecek kifayette hükümler taşı-
mıyan, rejimin teminat müesseselerini ihtiva et 
miyen ve bu sebeple de rejim buhranına yol 
açan Anayasanın tadili zarureti aşikâr iken se
nelerdir bunun ele alınmamış olmasını bu yol-
cfcaki zaitlerini yerine getirmek imkânına sa-
hibolanlarda bulunması iktiza eden devlet ada
mı ciddiyetiyle kabili telif görmemekteyiz. 

Daha kuruluşu sırasında Demokrat Parti bu 
fikri benimsemiş. Felsefesini ve siyasi edebi- | 
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yatını yapmış ve iktidara geçtikten sonra da 
Hükümetin siyasi noktai nazarında yer almıştır. 
Birinci Adnan Menderes Hükümetinin progra
mında Anayasa tadili şöyle ifade ediliyordu : 
«Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine ve 
millet idaresine dayanan istikrarlı bir devlet 
nizamını teminat altında bulundurulacak esaslı 
tadiller hazırlayıp huzurunuza arz etmek kara
rındayız. Bunun sebebi bugünkü Anayasanın 
kuvvetler birliği esasına dayanması ve vatandaş 
hak ve (hürriyetlerini kâfi teminat altında bu
lundurulacak müeyyidelerden mahrum olmak 
itibariyle millet hakimiyeti yerine tek parti 
hâkimiyetinin kurulmasına mâni olmamış bu
lunmasıdır.» 

O sistem halen devam ettiğine ve tatbikatı 
da daha kötü bulunduğuna göre diyeceğiz ki, 
haklarımızın teminatta bulunmadığı, tek parti 
yerine çoğunluk partisinin mutlak hâkimiyeti
ne yol açan ve bu vasfı ile hukuki olmaktan zi
yade politik bir düzen içinde bulunmaktayız. 

Realite bu iken bilâhara Hükümetin; «Ana
yasa tadili Hükümet işi değil, bir Meclis faali
yetidir.» tarzındaki mesnetsiz bir__esbabı muci
be ile bu vecibeden sıyrılmış olması, murakabe-
siz ve serazat bir gidisin en katî delilini teşkil 
eder. 

Arkadaşlar, Anayasanın tadili bir meclis 
faaliyeti olmakla beraber hazırlanması/ilmî tet-
kika tâbi tutulması, muhtelif ve mütezat siyasi 
noktai nazarların telifi imkânlarının araştırıl
ması Hükümetin işidir. Gereken nisap da me
busların bir araya gelmeleri ile halledilecek bir 
mesele değildir. O halde yapılacak şey, Muhte
rem Heyetinizin Hükümeti tazyik etmesi, mura
kabe hakkını istimal buyurması ye devam ede-
gelen bu boşluğun giderilmesi ve bu suretle 
Meclis hâkimiyetinin müessir bir hale getirilme
sidir. 

REİS — Bir dakikanız kalmıştır. 
OSMAN ALlŞİROĞLU (Devamla) — Bu 

faaliyete muvazi olarak içtüzükte de, Meclis fa
aliyet ve müzakerelerini demokratik usullere 
raptedecek bir istikamette tadilât yapılmalı
dır. Bilhassa soru ve gensoru müesseselerinin 
işler hale gelmesi icra organının da mesuliyet 
hissini ve korkusunu uyandıracağı cihetle çok 
faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, teşriî çalışmalarımızın 
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tenkide mevzu olan ikinci safhası da bâzı anti
demokratik kanunların kabul edilmiş olmasıdır. 

Tabiî haklarımızdan olan toplantı hürriyeti
mizi tahdideden Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Kanunu, matbuatı felce uğratan, onu zebun bir 
hale getirmek gayesini istihdaf eden Basın Ka
nunu. 
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REÎS — Saat 21 de toplanmak üzere oturu

ma son veriyorum. 

REÎS — Vaktin tamam olması dolayısiyle, 
saat 21 de toplanılmak üzere celseyi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,03 

ÜÇÜNCÜ OELSE 
Açılma saati : 21,10 

BEÎS — Beisvekili Fikri Apaydın 
KATtPLEB : İhsan Gülez (Bolu), Hakla Kurmel (Kayseri) s^i%* >«&Â 

REİS — Yoklama yapacağız, etendim. 
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REİS — Celseyi açıyorum. Söz Demokrat 

Parti Meclis Grupu adına Hayrettin Erkmen'in-
dir. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh
terem arkadaşlar; 

İsmet İnönü, Meclis müzakerelerinin sureti 
cereyanı hakkındaki şikâyetlerini Muhterem He
yetinize arz etti. Bu şikâyetler şeklen Riyasete 
müteveccih görülüyorsa da, hakikatte bunların 
birçoğu Muhterem Heyetinizin büyük ekseriye
tini teşkil eden grupumuza çevrilmiştir. Her şey
den önce şu ciheti tesbit etmek isterim.'D. P. 
Grupu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mu
kaddes çatısı altında nizamlara ve siyasi ahlâk 
kaidelerine uygun serbest münakaşaların cere
yanına ve millet kürsüsü emniyetinin muhafa
zasına hizmeti şiar edinmiştir. Ve bunu kendisi 
için en şerefli bir vazife saymaktadır. Biz, Bü
yük Millet Meclisinin sekizinci devresinde bu 
çatı altında cereyan eden elim hâdiselerin teker
rürüne asla meydan verilmemesi azim ve kara
rındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; İnönü'nün Riyase
te atfettiği kusur ve tevcih ettiği şikâyetler üze
rinde durmıyacağım. Benim mâruzâtım grupu-
muzun Meclis müzakerelerine mütaallik şikâyet
lerinden ibaret olacaktır. Esefle müşahede et
mekteyiz ki, bir müddetten beri, muhalefet grup-
lan hükümet azasının ve alelûmum Demokrat 

Partili mebus arkadaşlarımızın konuşma serbes
tisini ihlâle matuf müşterek bir taktikle toplu 
hareket halindedirler. Söz atmak ve gürültü 
yapmak suretiyle tatbika koydukları bu takti
ğin sebebiyet verdiği nahoş hal ve hâdiseler bil
hassa bütçe müzakerelerinin başladığı günden 
beri kesafet peyda etti. 

Dün gece Behzat Bilgin arkadaşım bu kür
süden konuşurken o derece izaç edilmiştir ki, 
şayet grubumuz büyük bir tahammül örneği 
vermemiş olsaydı, müzakerelerin devamı* im
kânsız hale gelebilirdi. Hele bu sabah Hür
riyet Partisine mensup bir mebusun Maliye 
Vekili konuşurken hiç: sebep ve vesile olmadı
ğı halde laubali ve mütecaviz bir eda ile kür
süye taarruza .kalkışması, bahsettiğim takti
ğin cidden hazin yeni bir misalini vermiştir. 

Bu kadarla da kalmıyorlar muhterem ar-
.kadaşlarım, kürsüye gelen Muhalefet Spzcüle-
ri ve alelıtlak muhalif mebuslar grubumuzu 
hattâ Büyük Millet Meclisini tahkir, tehdit ve 
tahrik etmeyi usul olarak kullanıyorlar. 

İnönü'nün bu kürsüden Millî Şeflik devrin-
' den kalma bir eda ile bütün bir Meclise karşı «suç

luların telâşı içindesiniz» sözü iddiamızın Bü
yük Millet Meclisi tarihine geçmiş en elem ve
rici misali değil midir? 

Maksatları nedir? Maksatları, gülünç bir 
iddiaya, ekseriyet tahakkümü teranesine baha
neler icadetmektir, bunu bilelim muhterem ar
kadaşlar. Demokratik nizamın müsamaha pren-
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) sibi zırhına bürünerek toptan hücuma geç- | 

'mislerdir. Ama bilmelidirler» ki, muhalefetin 
de bu prensibe samimî surette inanması ve 
riayet etmesi şarttır. Aksi takdirde müsavat 
iktidar grupu aleyhine ihlâl edilmiş olur. Tak
tiklerinde muvaffak olup grubumuzu müsama
ha duvarının ötesine sıkıştırabilirlere, mey
danı boş bulacaklar ve asıl o zaman çok anor
mal bir durum, akalliyetin ekseriyete hük
metmesi vaziyeti hâsıl olacaktır. Hedefleri bu
dur muhterem arkadaşlarım : 

Parlâmento lisanında obsruction denilen I 
metodun muhalif grupları tarafından tatbiki- I 
no geçilmiş bulunduğunu esefle görüyoruz. 
Bu müşterek kararlarından ve toplu hareket
lerinden vaz geçmedikçe, Büyük Millet Meclisi 

$ müzakeratmm salim bir tarzda cereyanına im- i 
kân yoktur. 

Bu kötü hareket tarzlariyle bizi büyük bir 
azim ve imanla koyulduğumuz Millet hizmeti 
yolunda geciktirebileceklerini zannediyorlarsa, 
aldanıyorlar. Buna asla ve • hiçbir suretle mu- ] 
vaffak olamıyacaklardır. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET TtfRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım; kısa olarak, konuşan 
bir iki muhalefet hatibine cevap vermek isti
yorum. i 

İhsan Hamid Tiğrel mebusların devamın
dan bahsettiler, . 

*" SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 
Kendisi Dahiliye Encümenine hiç gelmez. 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 

^Muhterem arkadaşlar; mebusların muhtelif va-
1 zifeleri vardır. Bunların başında şüphesiz teş

riî vazife gelmektedir. Fakat mebusların yine'-

seçim çevrelerinde seçmenlerle temas etmesi ve 
orada tesbit ettikleri temennileri resmî merci
lere intikal ettirmesi gibi munzam bir vazife
leri de mevcuttur. Arkadaşımız devamdan bah- J 
sederken insafla bu ciheti nazara alsaydı daha 
iyi olurdu. » 

Sonra; arkadaşımızın yanlış bir zihniyeti 
vardır, salonda mevcudolan arkadaşlarla ekse
riyeti Ölçmektedir. Dikkat etmişsinizdir, salon 
bâzı anlarda tenhalaşır, fakat arkadaşların Mec
lis içinde olduğu ve icabettiğinde derhal bura- | 
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ya gelebileceği vakıalarla sabittir. Meselâ ih
san Hamid Bey konuşurken olan ekseriyetle 
Muhterem "İnönü konuşurken olan ekseriyet 
farkı bunun en bariz bir misalidir, delilidir. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Aksan farkı 
var, (Gülüşmeler) 

NUSRET KİRÎŞClOÖLU (Devamla) — Te-
fahur için değil, bir vakıaya işaret etmiş olmak 
için arz ediyorum., Ben her gün Meclise gelen 
ve sigara içmiyen bir arkadaşınızım, dışarıya 
çıkmam, daimî olarak salonda bulunurum ve 
kimlerin devanı edip kimlerin devam etmediği
ni bilirim,. Burada, Umumi Heyette İhsan Ha
mid Beyi görmediğimde kendilerinin ya bir 
memleket işini takipte\ veya bir ihtiyaçlarını 
görmek için dışarıda olduklarını kabul ediyo
rum. Lütfen kendileri de bu ^ikri kabul buyu
rup mebus arkadaşlarımızı ticaretle, taahhütle 
uğraşmakla itham etmesinler, yakışmaz 

İhsan Hamid B*ey geçen sene cereyan eden 
ve bâzı gazeteci arkadaşlarımızın Meclise de
vamına bir müddet için mâni olan hâdiseye te
mas ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; hâdisenin hazin ol
duğuna kaaniim. Fakat bir kanun konuşulup ka
bul edildikten sonra bir grup gazeteci arkada
şımızın balkonu, haricî görünüşü itibariyle bir 
nümayiş manzarası verecek şekilde, terk etme
leri keyfiyeti her halde bu arkadaşlarımız ta
rafından dışarı çıktıktan sonra düşünülecek, 
bizzat vicdanlarının da kabul etmiyeeeği bir 
keyfiyet olsa gerektir. Bir nedamet hissinin 
bu vicdanları rahatsız ettiğine kaaniyim. Çün
kü her hangi bir kanunun kabulünde samiin lo
casından müzakereleri boykot etmek yakışmaz. 
Bu, demokratik zihniyetle kabili telif değildir. 

Riyasete mütaallik şikâyetlere gelince; ben 
şahsımdan bâzı misaller vermek isterim.1 İnsan 
bazen sadet dışına çıkabiliyor, Riyaset ihtar 
ediyor. Buna itirazsız mutavaat eden yalnız. De
mokrat partili mebuslardır. Muhalif mebusların 
nasıl sadet dışma çıkmakta ısrar ettiklerini he
pimiz her zaman müşahede ediyoruz. 

Geçen bir hâdiseden bahsederek bir reis ar
kadaşımızı burada takdirle andılar. Bir arkada
şımızın beyenilmesi bizim hoşumuza gider. Fa
kat beri de o gün cereyan eden bir haksızlığa 
işaret edeceğim. 
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O gün bendeniz usul hakkında söz istedim. 

«Ne usulü hakkında?» dîye Riyaset bana sual 
sordu.'izah ettim, Riyaset bana söz vermedi. 
Bundan sonra aynı usul hakkında söz istiyen 
Pethi Çelikbaş'a Riyaset söz verdi. Bu, Riyase
tin bitaraf olduğunu gösterdiği gibi aynı za
manda Riyaseti işgal eden zatın bunca yorgunluk 
arasında bir hata yapabileceğini de gösterir. Ni
çin Riyaset bizi susturduğu zaman alkışlıyan ar
kadaşlar, kendilerini Dahilî Nizamname çerçeve
si dâhiMne davet ettiği zaman Kiyasete itiraz 
•ederler! 

Şimdft, sataşma mevzuuna geleceğim : 
Şu kürsüde rahat konuşulması li izim dır. Ama 

dün gece muhalefete mensup kardeşlerimiz beni 
rahat konuşturmadılar. Daima beni) iâciz ettiler. 
Behzat Bilgin arkadaşım da aynı metodu tatbik 
(ettiler. Hattâ biraz evvel Muhteremi ismet inönü 
bu şikâyeti burada okuduktan sonra sağda oturan 
arkadaşlarımızın, Riyaset : «Virgülleri ayırmak 
için a, b, c şeklinde maddeyi okudum» diyerek 
fıkraları anlatırken hep bir ağızdan a, b, c diye 
bağırıp gürültü yaptıklarını ismet) inönü, bun
ların seyircisi, gülerek dinledi, seyretti. (Gülüş
meler) 

Muhterem arkadaşlar; biz, bize [hakaret edil
medikçe, bir nizamın ihlâli mahiyetinde konuş
malar yapılmadıkça sükuneti bozmayız. Muhale
fete mensup arkadaşlar, «Ekrem Amcan'ı grupu-
nuz sessizce dinledi» diyorlar. Hakljı bir söz söy
lendiği, haklı bir fikir tebarüz ettirildiği zaman 
hepimiz sessizce dinleriz. Bir misa|l vereöeğim : 
ismet inönü haksız iddialar sierd ietjti. Buna rağ
men grupumuz sükûnetle dinledi. | Bir noktada 
biraz gürültü olur gibi oldu. O da (Meclisten çı
kan kanunları tenkid ettiği zamani. Ondan son
ra Sırrı Atalay konuştu. Dayanamadınız, i>tira2 
ettiniz. Demek ki bu sataşmalarda! burada otu
ranlar kadar konuşanların da paylı olmak ikti
za eder. 

1 

Muhterem arkadaşlarım; esefle) ifade etmek 
istiyorum; adlî teminat müessesesinin yeni ve 
hâr müdafilerinin hakikaten adlî teminat mües
sesesine fazla âşinâ olmadrklarmı görmek bizi 
üzüyor. Muihterem inönü, encümende veya va
zife halinde iki mebus arasında koridorda hu
susi surette cereyan eden ve tamamen adlî mer
cilerin salâhiyeti dâhilinde bulunan 6ir hâdise
ye Meclis Riyasetince el konmamasından şikâyet 
etti. Arkadaşlar; biz adlî cihazın vazifesine 
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müdahale etmek mevkiinde değiliz. Adlî temi
nat üzerindeki 'hassasiyetleri memleket hayrına
dır. Ama bunun mâna ve şümulünü lütfen iyi 
tesbit etsinler. 

REÎS — Nusret Bey, özür dilerim; on da
kikanız bitmiştir. (Alkışlar) 

Turan Güneş (vazgeçti sesleri), Agâh Er-
ozan. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, İsmet inönü, Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin müzakeresinde, Riyasetin bitaraflığı
nı ihlâl ettiğini, muhtelif hâdiselerden misaller 
vermek suretiyle izaha çalıştı. Beyanlarını hep1 

beraber dinlemiş bulunuyoruz, inönü'nün, 1950 
senesinden beri devam' edegelen iktidarımız 
devrinde, Meclis bütçe müzakereleri şırasında, 
hiç konuşmadığı halde, 1957 senesi Meclis bütçe 

» 
müzakerelerinde bu şekildeki beyanlarının her 
halde bir zamiri olsa gerek. Bu beyanın hüsnü
niyete makrun bir samimiyet içimle yapılmış 
olduğunu bendeniz kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, inönü, benim yaşım 
kadar politika hayatı olan bir arkadaştır. Hler 
işin esasını, Dahilî Nizamnamenin her hükmünü, 
Dahilî Nizamnamenin hükümlerine göre, Riya
setin vazife görme şeklini, öyle zannediyorum ki, 
benden daha iyi bilir. 

Ama, bu ifadeleriyle eğer muayyen bir mak
sat ve gaye güdülüyorsa, o zaman, herkesin ken
di arzusuna göre bir iddiada bulunması müm
kündür. 

Meselâ diyorlar ki, Riyaset bitaraf değildir. 
Ben diyorum ki, bitaraftır. Değildir, bitaraftır... 
Bu iddianın hakemliğini kim yapacak? Şüphe
siz Yüksek Meclis yapacak, tarih yapacak, zabıt
lar yapacaktır. Şüphesiz bunun bir hakemi mev
cuttur. 

Kendi misalleri gibi bendeniz de misaller 
verebilirim. 

6 Eylül hâdisesinde zarar görenlere yardım 
kanunu görüşülüyordu. Bendeniz Riyasette idim. 
Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki müzake
reler bitmişti. «Son olarak söz istiyen var mı?» 
dedim. Fethi Çelikbaş arkadaşım söz istedi. Da
hilî Nizamname son olarak iki arkadaşa söz hak
kı tanımaktadır ve bir lehte, bir aleyhte kaydını 
ihtiva etmektedir, Bunun için kendilerine sor
dum, lehte mi, ybksa aleyhte mi söz istiyorsu
nuz?, dedim. Lehinde konuştular. Sonra ismet 
inönü söz istedi. Fethi Bey lehinde konuştular, 
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siz de aleyhinde konuşabilirsiniz, dedim. Ben Ad- ( 
nan Beye cevap vereceğim, dediler. Ben de bu • 
maddeye göre Adnan Beye cevap vermenize şu 
anda imkân yoktur, dedim ve söz vermedim. 

Şimdi soruyorum, İnönü kırk senelik politi
kacıdır. Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki 
müzakere bittikten sonra, bir lehte ve bir aleyh
te konuşmadan başka söz söylemek mümkün ol-

. madiğini pekâlâ bilmektedirler. Buna rağmen 
hak iddia edebilirler. Fakat ben iddia ediyorum 
ki, bildikleri halde bunları ileri sürdüler. Reis 
olarak maddeye hâkim olmam, onlarca bir ku-

* sur ve hata oluyor. (Soldan, alkışlar) 
Bâzı arkadaşlar da, Nizamnameyi ezberden 

okumamdan şikâyet ediyorlar. Bu, benim vazife
min icabıdır. Hattâ bendeniz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Dahilî Nizamnamesini değil', 
Fransa, İngiltere, îtalya Meclislerinin Nizamna
melerini de ezbere yakın biliyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Muhit Beyefendi, sual müddeti bizde 15 da
kikadır. Halbuki 1955 tarihli Fransa Dahilî Ni
zamnamesinin 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasına 
göre beş dakikadır. (Soldan, bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) 

Müsaade buyurun, sön 6larakr,şunu ifade ede
yim; Nizamnameye ademiriayetten vâki sualler 
Yüksek Meclisin önünde cevaplandırılmıştır. Za
bıtlar hakemliğini zamanında yapacaktır. 

inönü parlâmentodaki vâki kavgalardan bah
settiler. Şimdi ben kendilerine soruyorum; 8 nci 
Devrede Diyarbakır Mebusu Şeref Beyefendi 
Ahmet Tahtakılıç'ı bu salonda tokatlamış ye döv
müştür. Demek ki, bu hâdise hakkında, (Gürül
tüler) 

REÎS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayın. 
VACÎD ASENA (Balıkesir) — Direğin di

binde bir paşa vardı. Bir gazeteciyi tokatladı. 
Onu da söyle. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, sekizinci Devrede, sekizinci devrede.. 
(Gürültüler) 

REÎS — Sükûneti muhafaza, edelim efendim. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Vâki olan 

bu hâdise de zabıtlarda mevcuttur. O zamanki 
Riyaset Divanınca o tarihten bu tarihe kadar 
alınmış bir karar mevcut değildir. Basit bir he
yecana bağlı ve iki arkadaş arasında kalan bu 
hâdiseleri söylemekten maksadı nedir? 
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miz anda bütün kuvvet ve kudretiyle bu mevzua 
temas etmesini şahsan yersiz buluyorum. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Nısabolmadığı iddialarına gelince; arkadaş
lar, nısabolmadığı zamanlarda bendenizin zabıt
lara geçmiş ifadelerim mevcuttur, okuyabilirler. 
Diyorum kî, madde 81, Riyaset ekseriyetin kay
bolduğunu tereddütsüz gömlektedir, celseyi fa
lan güne talik ediyorum, şeklinde beyanlarımız 
mevcuttur. Riyaset mevkiinde bulunan Fikri 
Apaydın Bey arkadaşımızın Riyaseti zamanuıda 
beş kişi ayağa kalkmak suretiyle nisabın ademi-
mevcudiyeti iddia edilmiştir. Halbuki Fikri Bey 
nisabın ademimevcudiyetini iddia edenlerin beş 
kişi değil, üç kişi olduğunu söylüyor. 

, RElS — Agâh Bey; bir dakika müsaade eder 
misiniz? Zabıtlarda bu yoktur. Ertesi celsede 
Nüvit Yetkin Bey zaptı sabık hakkında söz al
mış ve konuşmuştur. Ben de zühulen konuşma
dım. Hakikat böyledir. 

RİYASET DİVANİ ADINA AGÂH ERO
ZAN (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, Riyaset"; 
beş kişi kalkmış olsaydı ekseriyet var mı, yok 
mu, yoklama yapmak suretiyle vaziyeti tesbit 
ederdi 

Sön olarak şunu ifade edeyim ki, bütün mu
vafık ve muhalif arkadaşlarımız emin olsunlar, 
Dahilî Nizamnamenin kayıtları arasında, vâki 
haklı taleplerinin yerine getirilmesinden Riyaset 
olarak iftihar duyarız. Bu, bizim için zevktir, 
şereftir. (Soldan : Alkışlar) Ama arzularınızın 
is'af edilmemesi, yani maddeye aykırı talepleri
niz karşısında ret cevabı alınca bunu hüsnüniyet
le karşılamamız, kendi tabirleriyle ifade edeyim, 
en hafif tabiriyle insafsızlık olur arkadaşlar. 

Sırrı Atalay arkadaşımız geçen celsede, ken
disine sataşma olduğundan bahsile söz İstedi, 
vermedim. Çünkü sataşmayı kabul etmedim. 
Madde 95 bu hususta Riyasete bir hakkı takdir 
tanımıştır. Yine kendilerinden rica ederim, ha
fızaları benden kat kat fazla kuvvetlidir. Mad
de 95 in son fıkrası; (Mebus ısrar ederse Reis 
sataşma olup olmadığını Yüksek Heyetin takdi
rine arz eder ve istihsal edeceği karara göre ha
reket eyler) der. Kendilerinden böyle bir talep 
gelmedikçe benim Riyasette akıl hocalığı yapma
ma imkân var mı? (Soldan bravo reis sesleri) 
Şayet Sırrı Atalay Bey arkadaşımız böyle bir 
talepte bulunsaydı, derhal oyunuza arz eder ve 
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haklarını teslim ederdim. (Soldan bravo Agâh 
Bey sesleri) Netice olarak şunu ifade edeyim ki, 
bitaraflığı muhafaza etmek suretiyle vazifemize 
devam ettiğimizi tarih de biliyor, Yüksek Heye
tiniz de biliyor. (Soldan bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) (Yaşa Agâh Bey sesleri) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Gelecek sene 
bir Kasım'da yine yerindesin. 

REİS — Ahmet Bilgin, buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi bütçesinin tü
mü üzerinde konuşmalar cereyan ederken, büt
çe hakkında birkaç noktai nazarımı Yüksek 
Huzurunuzda arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Yalnız benden evvel cereyan eden mü
zakerelerin şekline bakarak cidden üzüldüm ar
kadaşlar. Biz bütçeyi bırakarak filân arkadaş 
şöyle demiş, falan arkadaş böyle cevip vermiş, 
birbirlerine şöyle sataşmışlar.. (Soldan, bravo 
sesleri) Bir parti sözcüsü böyle söyledi, öbürü 
öyle söyledi diyoruz. Arkadaşlar, bu hal yalnız 
biz de değildir. Bütün dünya parlâmentolarında 
muhalif muvafık konuşurken söz atmalar olur, 
muaraza olur, kavga da olabilir. Bunlar bütün 
dünya parlâmentolarında görülen işlerdendir. 
Bunun için birbirimizin vaktini niçin alıyor, is
raf ediyoruz? 

İkinci noktaya geliyorum. Muhalefet grup
ları âdeta bir komplo havası içinde, işleri kös-
tekliyecek şekilde birbirleriyle anlaşmış, müşte
rek hareket ediyormuş. Bunu nereden çıkardın 
Kirişcioğlu? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Ben böyle bir şey söylemedim. Belki sizden ev
vel konuşan arkadaşınız söylemiştir, («öyle bir 
şey yok» sesleri) Notumda vardır, isterseniz 
okuyayım, • 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Riyasetin 
Mecliste müzakereleri idare ediş şeklinde kar
şılıklı birçok şikâyeti mucip haller vukua gel
mektedir. Bu hususa temas etmiyecektîm. Fakat 
madem ki, konuşuldu, ben de fikrimi ifade et
meden geçemiyeceğim. Bendenizi mazur görün. 

Bir defa sözlü soruların çok gerilerde müza
kereye alındığı malûm. Riyaset Divanı bunu in
kâr edemez. İkincisi sözlü sualler sırasında, alâ
kalı vekil Ankara'da olduğu halde - mazereti 
olsa hak verilir - Meclise gelmez. Gelse bile söz
lü soru yaklaştığı vakit buradan çıkar gider. 
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I Buna Riyaset mâni olmaz. Milletvekili biraz geç 

gelse de sıra geçse hemen sual düşer. Diyecek
siniz ki, bu, Tüzük icabı. Evet bu doğrudur. Bu-

I rada bulunduğu halde sual görüşüleceği zaman 
Meclise gelmiyen alâkalı vekillerin durumu ile 
de Riyasetin alâkadar olması lâzımdır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) ~ Nasıl 
I yapsın bunu! 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Nasıl mı 
i yapsın! Arz edeyim; «Bu sözlü sorunun İçtü^ 
I zük hükümlerine göre iki celse sonra görüşülme-
I si lâzımgelir. Binaenaleyh gelip cevabınızı ve-
I rin.» diye alâkalı vekile bir davetiye tezkeresi 
I yazılabilir. Riyasetçe. Şimdiye kadar böyle bir 
I tezkere yazılmış mıdır? Kanaatime göre yazıl -
I mamıştır. 
I REİS — 24 saat evvel her Vekâlete ruzna-
I m e gönderiyoruz, Ahmet Bey. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ruznâmenin 
I gönderilmesinin kâfi gelmediğini siz de takdir 
I buyurursunuz, Reis Beyefendi. 
I Gensoru müessesesinin işlemez bir müessese. 
I haline geldiği malûmunuzdur. Bunun üzerinde 
I fazla durmıyacağım, bu kadarla iktifa ediyo-
I rum. 
i Sonra, Riyaset makamından, ben söz istiyo-
I rum, denildiği zaman, güya Tüzük ezberimizde 
I imiş gibi, âdeta mektep talebesinden imtihan 
I suali sorulur gibi, «maddenin hangi fıkrası üze-
I rine söz istiyorsunuz?» denmesi hiçbir yerde gö-
j rülmüş değildir. Bunu da belirtmeden geçemiye-
I ceğim. (Gülüşmeler) («Bu doğru», sesleri) Sağ 
I olun, aklımın erdiği kadar hakikati söylerim. 

Şimdi bütçe üzerindeki mütalâalarımı arz 
I ediyorum. Biliyorsunuz ki, inşası senelerden beri 
I ikmal edilemiyen yeni Büyük Millet Meclisi bi-
I naşı gibi bir işle karşı karşıya bulunmaktayız. 
I Bu binanın ikmali inşaatı için 5 milyon liralık 
I dövizin lâzımgeldiği Bütçe Komisyonundaki mü-
I zakerelerde belirtilmişti. («Beş milyon değil», 
I sesleri) . . 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) *— Nafıa 
I bütçesinde söyle... • • • 

.AHMET BİLGİN (Devamla) — Hayır efen-
I dim, Meclis bütçesinde bu ciheti söylemekten 
I kasdım başka, Büyük Millet Meclisi ile alâkalı-
I dır. Nafıa Vekâleti bütçesine konmuş olabilir. 
I (Gürültüler) Tahsisatı oraya aktarmış ölabilir-
l 1er. (Gürültüler) 
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Müsaade buyurun, arkadaşlar zaten on daki- I 

kam var, onu da elimden alırsanız hiç konuşma- I 
dan ineyim. (Devam, devam sesleri) I 

Arkadaşlar, yeni Büyük Millet Meclisi inşaa- I 
tında çalışan personel mütemadiyen maaş almak- I 
tadır. Hattâ bu personelin içinde hiç iş görme- I 

.. diği halde maaş alanlar var. (Yok, yok sesleri) I 
Bu personelin içinden Avrupa'ya gönderilmiş, I 
bu binanın asansör, kalorifer gibi teknik içlerin- I 
de çalışacak olan personel Avrupa'da yetiştiri- I 
len teknik elemanlardır. Bu hususi malzeme ge- I 
linceye kadar, işe başlayıncaya kadar bunlara I 
maaş vermek mecburiyetindeyiz, buna devam I 
edeceğiz. Bu beş milyon lira verilse dahi 1958 I 
sonuna kadar bu binanın içine girilemiyeeeği I 
belirtiliyor. Bu durumda, bir tasarrufa riayet I 
etmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Sizler na- I 
sil hareket ederseniz ediniz, fakat ben bunu söy- I 
lemek zorundayım. (Gürültüllr.) 

REİS — Rica ederim Suat Bey, zamanı ga* I 
yet kasadır, sual tevcih etmeyin. I 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Sonra Bü
yük Millet Meclisinin bütçesine dâhil bir de Mil- I 
îî Saraylar meselesi var. Millî Sarayların mu- I 
hafazası, idamesi, eşyanın kontrol altında bu
lundurulması ve onun daima ziyadan vikayesi I 
için bunun Büyük Millet Meclisinin bünyesinde I 
bulunmasının caiz olmadığım defatle ko- I 
misyonda müzakere ettik ve söyledik. Bunun, I 
bihakkin kontrolünü yapacak, zıyaa meydan 
vermiyeeek mesul bir makama tevdii lâzım ve I 
lâbüttür. Büyük Millet Meclisinden bunun tet
kiki için kim gidecek? İçimizden birkaç arka- I 
daş. Halbuki bunların içinde zikıymet ve tarihî I 
eşyalar var, tablolar var, avani var, gümüş, al
tın takımlar var. Bunların hakikaten kıymetli, 
tarihî olup olmadığım buradan giden bir iki ar
kadaş nasıl bilebilir? Meselâ çok kıymetli bir 
tablonun aynı ebadda bir tablo ile değiştirildi
ğini mütehassıs olmıyanlar, tablolardan, tarihî kıy
meti bulunan, eşyalardan anlamıyanlar nasıl bi
lirler, bir, arkadaş gitmiş saymış bundan bir şey 
çıkar mı? Bunların, hakikaten bu işleri iyi bilen 
bir yere tevdii lâzımdır. (Soldan, «Maliyeye ve
rilecek», sesleri.) Nereye verilmesi lazımsa ora- J 
ya tevdiinin lâzım olduğunu tebarüz ettiraıek 
istiyorum. Çünkü B. M. Meclisi olarak biz bu
nunla alâkadar olamıyoruz. (Soldan, bu da doğ
ru, sesleri.) 

Sonra arkadaşlar; Büyük Millet Meclisinin ' 
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dış memleketlerle teması hususu vardır. Bu te
mas iki çeşitli olmaktadır. Biri ahdî, diğeri ise 
temsilidir. 

Ahdî temasları bir tarafa bırakıyorum. Yal
nız Temsilî olan temaslarda... Böyle bir iddiamın 
olduğunu öteden beri Halil İmre Bey biliyor ga
liba, bunun için gülüyor. Evet böyle temaslar
da temsilî olarak Büyük Millet Meclisinden,dış 
memleketlere gidenler içinde, bilmiyorum ne se
beple oluyor, Büyük Millet Meclisinde 62 vilâ
yette teşkilâtı bulunan ve Büyük Millet Mecli
sinde de bir grupu bulunan bir partiden bir 
temsilci alınmıyor, gönderilmiyor? 

1954 seçimlerinde bir, bir buçuk aylık, par
ti iken 680 bin oy aldık."32 vilâyette seçimlere 
giren, diğer vilâyetlerde vakit bulamadığı için 
giremiyen partimiz 64 vilâyette seçime girseydi 
oy miktarı 1 milyonu geçerdi. Bu suretle bu ka
dar vatandaşın mümessili bulunan bir partiden 
bir mümessil alınmazsa o heyetin Büyük Millet 
Meclisini tam, bir şekilde temsil ettiği ileri sü
rülebilir mi? Bu gibi heyetlere diğer partiler
den de birer heyet alınması çok doğru olur. Bi
zim Meclis ekseriyetine nispetimizin 0.75 olduğu 
ileri sürülerek bizden heyete üye alınmadı. (Sol
dan, gülüşmeler) Bu doğru değildir. Bizden de 
bir kişinin alınması daha doğru olur. 

REİS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bnrsaf — Efendim, Ah-

met Bilgin arkadaşımın yakı beyanlarına ce
vap vermemek gayrimümkündür. Şu sebeple ki: 
Diyorlar ki; «Söz istediğimiz zaman Riyaset 
bize, hangi maddeye istinaden söz istiyorsunuz 
diye, talebe gibi sual soruyor.» diyor. 

Misal veriyorum : Kendileri müzakere esna
sında, meselâ her hangi bir lâyihanın konuşul
ması şuasında bir mebus arkadaş takdimen mü
zakere talebediyor. Ben de desem ki; «Arka
daş olamaz.» Bunu dediğim andan itibaren 
«Zaten bitaraf değilsiniz.» diyorlar. «Reis Be
yin keyfi öyle istedi, olamaz dedi.» diyorlar. 
Bu arkadaşıma hitabediyorum, takdimen mü
zakereyi mebus teklif edemez. Ancak Hükü
metten ve encümenlerden gelirse olur. (Madde 
70, 74) İnanmazsa baksın. (Gülüşmeler) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Riyasetten 
bir sual sormama müsaadenizi rica edeceğim. 

AGAH EROZAN (Devamla) — Şimdi Beye
fendi ; Nizamnamemizin bâzı maddelerinin de-
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getirilmesi hususunda muhtelif teklifler encü- , 
mendedir. Hakikaten sual müessesesinde geç I 
kalmalar, gecikmeler mevcuttur. Ama bunda 
Riyaseti mesul edecek, Riyasete tevcih edile
cek bir durum mevcut değildir, iki inikat son
ra cevap verir. Ya vermezse?.. Vermezsenin 
mukabili cevabı, Türkiye Dahilî Nizamname
sinde yoktur. Fransa Dahilî Nizamnamesinin 
96 ncı maddesinin 5 nei fıkrasında (Vekil iki 
defa suale cevap vermezse üçüncü defa sual, 
istizaha kalbolur.) Ama eğer bütün bu deği
şikliği yaparken yalnız 96 ncı maddeyi almıya-
cağız. Fransa Dahilî Nizamnamesinin 105* nci 
maddesini de almamız lâzımdır. Bu maddeye 
göre sükûneti bozan mebusa yapılan ikinci ih
tar mukayyet ihtardır ve mukayyet ihtarla 
mebusun tahsisatının 1/4 ters nısfına kadar 
olan kısmı kesilir. (Alkışlar) Eğer bendeniz bu 
105 nci maddeyi Ahmet Bey arkadaşımız hak-
kında tatbik etsem beş kuruş tahsisat alamazlar. 
(Alkışlar, kahkahalar) 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Agâh Bey
den iki sual soracağım. 

RElS — Buyurun, efendim. 
AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Sualimin bi

ri; sizden evvel Riyaset Makamını işgal eden 
zevat; sizin gibi böyle madde ve fıkra sayar 
mı, böyle bir teamül, var mı? 

ikincisi; sükûneti ihlâl eden arkadaşlara ih
tar verdiğinizden bahsediyorsunuz; bu vazi
yette Sadettin Yalım arkadaşımızın hiç içeri
ye girmemesi ieabeder. Kendisi hakkında hiç 
ihtar cezası tatbik ettiniz mi? 

AGÂH fîROZAN (Bursa) — Arkadaşlar; 
Ahmet Bilgin arkadaşımız iki sual sordular. Su
alin biri; bugüne kadar gelmiş geçmiş reisler 
içinde zatı âliniz gibi - Agâh Bey gibi - madde, 
fıkra söyliyen reis varmıf (Gülüşmeler) Şimdi 
efendim, müsaade buyurursanız arz edeyim, bu 
sualin cevabı içindedir. Sebebine gelince', her hâ
kimin bir karar yazışı vardır, her yiğidin bir 
yoğurt yiyişi vardır, herkesin bir muamele tarzı 
vardır. (Gülüşmeler) Bendeniz kaymakamlığım 
ve vali muavinliğim sırasında, staj .yapmak için 
bana gelen maiyet memurlarını tecrübe etmek 
maksadiyle birçok havale evrakını ken- ı 
dilerine verirdim. Onlar böyle evrakı 
alınca «gereğinin ifası için emniyet mü
dürlüğüne, icabının ifası için kaleme» 
şeklinde gönderiyorlardı. Kendilerini çağırttım, | 

.1967 0 : 3 
dedim ki, âmir muktaza tâyin eder, icabının ifası 
ne demek, 80 türlü icabının ifası vardır. (Gülüş
meler) Bir hâkimin hükmü mutlak bir maddeye 
istinadeder ve etmelidir, bu zaruridir. Riyasette 
bulunduğum zamanlarda bendeniz de daima hak
sız, hak talebedenlere Nizamnamenin maddesini 
okumak suretiyle cevap vermekteyim. İcabederse 
maddeyi, maddeye bağlı notları, notlara bağlı 
kararları ifade etmekten zevk duyarım. Zira bu 
ifadeler zararlı değil, faydalıdır. (Soldan, al
kışlar) 

Şimdi,arkadaşlarım, ikinci sualinize geliyo
rum : 

Sadettin Yalım'a, bu gibi sataşmaları yaptığı 
halde ihtar cezası verdiniz mi? diyor. Evet, ver
dim. Zabıtlar meydandadır. Hatırladığıma göre 
iki üç kerre kendilerine ihtar cezası verdim. 

Hâdise bundan ibarettir. (Soldan, alkışlar) 
RPJIS *— Hürriyet Partisi Meclis Grııpu adı

na ihsan Hamid Tiğrel. 
İHSAN HAMlD TİĞREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, parti grupu namına yap
mış olduğum tenkidlere ilk defa cevap vermek 
lûtfunda bulunan Nusret Kirişeioğlu Bey arka
daşımıza teşekkür ederim. Çünkü benim yazılı 
olarak yirmi dakika devam eden tenkidlerim 
içinde arıya arıya buldukları, bulabildikleri üç 
noktadan ibaret bulunuyor. 

Nusret Kirişcioğlu gibi muhalefetten gele» 
her söze karşı ruhunda bir aksülamel uyandır
mayı itiyat edinmiş bir arkadaş böyle bizim ten-
kidlerimizin içinde bula bula üç noktayı bularak 
cevap vermeye çalıştılar. 

NUSRET KtRlŞOlOĞLl (Zonguldak) — 
On dakika ile mukayyet olduğumdan devam ede
medim, sözümü kestiler. Daha neler. 

İHSAN HAMÎD TlĞREL (Devamla) — Ay
nen söylediğiniz: Ben devam meselesinden bah
setmiştim; arkadaşların devam etmediğinden şi
kâyet etmişim. Bu doğru değilmiş. 

NUSRET KlRlŞClOĞLU (Zonuguldak) — 
İfade ettim. Prensibi müdafaa ettiğimi söyledim. 

İHSAN HAMtD TlĞREL (Devamla) — 
Hayır Beyefendi, biz devamsızlıktan şikâyet et
mişiz. Böyle değil mi? Devamsızlıktan şikâyet 
ettik, tenkidlerimizde bunları ileri sürdük. Ken
dileri verdikleri cevapta mebusun mutlaka «sa
londa kalması icabetmediğini, dışarda da bu
lunması kaabil olduğunu söylediler. Evet ama, 
biz ticaret, taahhüt işleri gibi mebusluk haricin-
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de kazanç peşinde koşan, 180 günlük mesai için
de ancak 18 gün Meclise gelen arkadaşlardan 
bahsettik. Bunda mutabık mıyız, Nusret Bey? 
Yine oturduğu yerden daima hatibin sözlerini 
kesmeyi kendisine vazife edinmiş bir arkadaş... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 42 
celse yaptık, 3 celse geldin. 

REÎS — Süleyman Bey, size ihtar ediyorum, 
söz isterseniz veririm, burada konuşursunuz. 

İHSAN HAMÎD TÎĞREL (Devamla) — Biz 
Meclis çalışmalarım göz önüne alarak muhalif
ler devam ediyor gibi bir iddiada bulunmadık. 
Şaihsi sebeplerle, hususi iş peşinde koşanlar, de
vam etmiyen mebuslar, bu devamsızlıkları mü' 
nasebetiyle icabeden muameleye mâruz kalsın* 
lar, dedim. Benim devamsızlığım bir kusursa 
onu tekabbül ediyorum, hatamı itiraf ediyo
rum. Temenni ederim ki, her hatası olan o ha
tayı itiraf etsin. O zaman işler düzelir. 

Niçin arkadaşlar birçok kişiler Devlet taah
hüt işlerine girmişlerdir? îsim söylemeye lüzum 
yoktur. («Say» sesleri) 

ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Kimse 
yi itham altında bırakma, say.., 

İHSAN HAMİD TÎĞREL (Devamla) — Po-
tuoğlu; «Say isimlerini» diyor. Kendi takıldığı 
bir noktaya bizi sevk etmek istiyor. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Ka
nunsuz işler yapanlar varsa isimlerini say... 

İHSAN HAMİD TÎĞREL (Devamla) — 
Grup Başkanınız bilir, efendim. 

ABİDİN POTUOĞLU (Devamla) — Yok
tur, say efendim. 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) — Ga
zetecilerin Meclise girmekten menedilmesini 
tenkid etmiştim. Orada nümayiş yapmışlarmış. 
Bu sebeple dışarıya çıkarmışlar. Eğer bu nü
mayiş bir cezayı müstelzimse, Dahilî Nizamna
mede bunu meneden hüküm varsa o hüküm tat
bik edilir. Böyle arzuya göre değil, tabiî bir 
şekilde istediği zaman Meclise almaya; istediği 
zaman hukuku, medeniyeden sakıt olmuş bir in
san menzilesine indirmeye Riyasetin hakkı yok
tur. 

Riyasetin idaresindeki usulsüzlükten bahset
mişim, bu doğru değilmiş... Ona Sayın Agah 
Erozan cevap verdiler. Biz çok kusursuzluklar 
olduğunu iddia ettik ve birçok misal verdik. 
Bunların hangisi yalansa arkadaşlarımız söyle 
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sinler, tenkidlerimiz de bu (hususta yapılmıştır. 
Meclis müzakereleri sırasında keyfî olarak söz 
vermemek; böyle bir iddiada bulunduk, Mese
lâ 22 Aralık tarihinde cereyan eden müzakere
de daha Meclisin açılmasında Ziya Termen ar
kadaşımız usul hakkında söz istediği halde Ri
yaset eden Sayın Refik Koraltan; «Sana izin 
vermiyorum, söz vermiyorum.» dedi. Niçin ver
miyorsunuz, cevabına karşı da; «Vermiyorum » 
dedi. Böyle değil mi, bu usulsüzlük değil mi? 

Yapılan usulsüzlükleri Muhterem İnönü 
burada birer birer misallerle gösterdiler. Ben 
bunları tekrar edecek değilim. Yalnız Dahilî 
Nizamnamenin 23 ncü maddesi muhalif parti 
mensuplarının encümenlere nasıl seçilecekleri
ni gösterir. Niçin bu maddeye riayet edil-
miyerek Riyaset istediğini, ihtisaslarını nazara 
almadan, arzu ettiği yere vermiştir. Meselâ; 
hukuk işleriyle meşgul Turan Güneş Ulaştır
ma Encümenine ye Muammer Alakant da Kü
tüphane Rneümenine verilmişlerdir. Ondan 
sonra da «encümene niçin devam etmiyorsu
nuz» diyorlar. İşte bu, usulsüzlüğün bir misa
lidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; tenkidimizde 
de söylemiştik, bütçe müzakereleri istizah ma
hiyetindedir. 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Kimi istihzan 
ediyorsunuz? 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) - Biz 
Meclis Riyasetinin usulsüz hareketlerim mi 
sallerle göstermeye çalışıyoruz. 

HALİL İMRE (Balıkesir) - İstizah dedi-
niü de. 

REİS--- Halil Bey, lütfen müdahale etme
yin de, hatip sözüne devam etsin. 

İHSAN HAMÎD TÎĞREL (Devamla) — Bu 
istihazh değil. Bunu yüksek takdirinizle hallet
meniz gerekir. 

İSMET USLU (Seyhan) Üç kişi müte
madiyen konuşuyor.. 

REÎS — îsmet Bey, müdahale etmeyin, ri
ca ederim. Arkadaş grupu adına- konuşuyor. 
Meclisiniz karar vermiştir, müddete tâbi de
ğildir efendim. Devam ediniz. 

HÜRRİYET PARTİSİ ADINA İHSAN HA
MÎD TÎĞREL (Devamla) — Bu müzakereler 
ihtizah mahiyetindedir, Hükümetin beyana
tı Meclisi Âlinize hesap vermek demektir. Bu 
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beyanatın Radyo ile harice nakledilmesise Riyaset 
müsaade ediyor. Fakat mebusların mukabil ce
vaplarına müsaade etmiyor. Radyonun bu ta
rafgirliği nereden çıkıyor, hayret etmemeye 
imkân yok. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Agâh Erozan. 
arkadaşımız hakikaten tatlı diliyle .sizlere be
yanatta bulundular, kendi tezlerini müdafaa et
tiler. Bu arada bitarafız" ve bitaraf kalacağız 
dediler. 

Bitaraf kalacağız sözüne şükranlarımızı be
yan ediyoruz. Ümidederiz ki, bundan sonra bi
taraf hareket ederler. Ama bitaraf sız demelerin
de ben isabet görmüyorum. Bunu misalleriyle 
arz ettik. Daima tarafgirane hareket etmişler
dir. Yalnız bir hakikati burada ifade etmek mec-
buriyetindeyim. Erozan arkadaşımız 8 nci dev
rede Diyarbakır Mebusu Şeref Uluğ'un Ahmet 
Tahtakılıç'a tokat attığını söyledi. Bu, doğru
dur. Bu gayet fena bir hareket idi. Abidin Po-
tuoğlu ve Fikri Apaydın bilirler, gözümüzün 
önünde cereyan etti. Fakat hâdise şöyle idi : 
Tahtakılıç kürsüye çıktı, bugün bir tanesine bi
le tahammül edemiyeceğiniz ağır kelimelerle o 
zamanın ekseriyet partisine şiddetle hücum et
ti. öyle olduğu halde o zaman Meclis Riyaset 
Makamım işgal etmiş olan Raif Karadeniz bu 
zatın sözünü kesmedi ve sonuna kadar konuş
masına müsaade etti. 

Zaman zaman ekseriyet partisinin gürültüsü
ne ve hatibin vâki taarruzlarına rağmen Reis 
sözünü kesmedi. Ancak hatip kürsüden inerken 
son derece ağır, hattâ küfür derecesinde Şeref 
Uluğ'a hakaret etti, o da mukabilinde tokat at
tı. Bu ayıp bir şeydi, olmamalıydı. Ama burada 
dikkat edeceğiniz tokat meselesi değil, bu kadar 
ağır hakaretlere ve ekseriyet partisinin gürül
tülerine rağmen Reis tarafından hatibin sözü
nün kesilmemesidir. (Soldan, Reis vazifesini 
yapmamış sesleri) 

Hayır rakadaşlar. Ekseriyet partisinin mü
samaha göstermesi lâzımdır. Bu bir medeni te
lâkkidir. 

ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Mecbur de
ğildir. 

İHSAN HAMİD TÎĞREL (Devamla) — Şev
ki Yazman arkadaşımız.. 

REİ§ — Şevkâ Bey, rica ederim hatibi kar
şılamayın. Karşılamaya hakkınız yoktur. 
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ÎHSANHAMÎD TİĞREL (Devamla) — Ama 

sırası gelirse Şevki Bey Diyarbakır belediye se
çiminde yaptığınız muameleleri burada beyan 
edeceğiz, parti müfettişi olarak yaptığınız işleri 
burada zikredeceğiz. 

VAClD ASENA (Balıkesir) — Sakla sama
nı, gelir zamanı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sama-
m değil, vesikaları, saklamalı. 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) — 
Doğru, çok doğru Vacid Bey, şimdi ben 8 nci 
Büyük Millet Meclisi ekseriyet grupu ile 10 ncu 
Büyük Millet Meclisi ekseriyet grupundaki tav
ra hareketin mukayesesini yaptığım zaman 8 
nci Büyük Millet Meclisini hasretle aradığımı 
teessürle ifade ederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sual müessesesi 
hakkında da birkaç kelime söyliyeceğim. Muh
terem Agâh Erozan'm buradaki beyanatında, 
vekillerin iki inikat sonra cevap vermesinin ica-
bettiğini söylediler. Fakat «Bu müddet zarfın
da cevap vermedikleri takdirde elimizde bir mü
eyyide yoktur, ne yapalım?» demek istediler. 
Muhterem arkadaşlar, ben 2 nei Büyük Millet 
Meclisinde de, 8 nci Büyük Millet Meclisinde de 
bulundum. Hiçbir vekil, iki inikat sonra Heye
ti Umumiyede her hangi bir arkadaşın vâki su
aline cevap vermemek cesaretini gösterememiş
tir. Abidin Potuoğlu, böyle değil mi? 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) - , Ben 
yalancı şahitlik edemem, böyle bir şey yok. (Sol
dan, gürültüler) 

İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) — 
Evet, işine gelmez. 

Binaenaleyh, sual zamanı, sual sırası gelince; 
sualden biraz evvel vekili burada görüyoruz, fa
kat, tam sual okunacağı zaman ilgili vekil dışa
rıya çıkıyor. Ben, bilhassa Muhterem Başvekil
den rica ediyorum, vekillerine müsaade buyur
sunlar, vâki suallere zamanında cevap verilme
sini lütuf buyururlarsa sual müessesesi daha iyi 
işler. Mâruzâtım daha çok ama Nusret Kirişci-
oğlu arkadaşımız daha fazla konuşmama izin 
vermiyorlar ve bende bu tavsiyelerine ittıba 
ederek kürsüden ayrılıyorum. (Sağdan, alkış
lar) 

REİS — Nüvit Yetkin. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVNİT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşla-
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rım; gecenin bu geç saatinde vakitlerinizi ve sab
rınızı suiistimal etmemeye gayret ederek bir
kaç kelime ile grupumuz adnm. verilen cevap
lara karşı mütalaamızı arz etmeye çalışacağım, 

Muhterem arkadaşlar Divanı Riyaset namına 
Agâh Erozan'in lütfettikleri cevapları dikkatle 
dinledik. 

Sayın Başkanvekilimizin grupumuz adına 
yapılan konuşmaları evvelâ bir şahsa maletmiş 
olmasını, sonra o şahsın hüsnüniyeti hakkında 
birtakım endişeler ye iddialar ileri sürmesini 
teessür ve teessüfle karşlamaktayız. Riyaset Di
vanı, Meclisin idaresiyle vazifedar oldukları gi
bi bütün Meclis azalarına birer hami gibi aynı 
muameleye tâbi tutmakla görevlidirler. Muhte
rem Reisvekilinin Meclis mensuplarından bir 
tanesinin grup adına yaptığı beyan vesilesiyle 
şahsına veya grupuna birtakım maksatlar atfet
mesi ibretle üzerinde durulacak bir hâdisedir. 
Binaenaleyh hüsnüniyetten uzak olduğu hak
kındaki iddialarını kendilerine iadeye mecbu
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; burada belirttiği
miz hâdiseler vâki olmuş ve zabıtlara girmiş 
hâdiselerdir, bunlar hakkındaki suallerimizin 
hiçbirisi cevaplandırılmamış ve aksi söylenme
miş olması itibariyle bunların sabit olmuş bir 
hakikat olarak burada tesbit edilmesi lâzımgel-
mektedir. 

Agâh Erozan arkadaşımız ekseriyet olup ol
madığı hunusundaki müdahalemizi burada beş-
ka türlü izah buyurdular. Kendilerinin riyase
ti zamanında geçmemiş bir hâdise olmasından 
başka yaptığı izah tarzı hakikate uymadığı 
gibi bizi tatmin etmekten de.uzaktır. 

MtTRAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon) — Bizi tat 
min etti. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) _ Olabilir. 
Muhterem arkadaşlar, Zabıt cerideleri açık

tır. Beş arkadaşımızın ayağa,kalkmış, ekseriye
tin bulunmadığını bildirmiş olması hâli zabıt
lara geçmiştir. Ogün Riyaseti işgal eden zat 
Agâh Erozan arkadaşımızın söylediği gibi usu
le göre beş kişinin ayağa kalkmadığını, üç ki
şinin kalkmış olduğu yolunda bir iddia ifade 
etmiş değildir. 

Bir celse sonra tarafımdan Jsöz alındı, kür
süye gelindi ve tekrar ekseriyetin bulunmadı
ğı ve bu husnsda yapılan müdahalenin nazara 
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alınmadığı ifade edildi. Nizamnamenin sarih 
hükümlerine göre yoklama yapmaya Riyasetin 
mecbur olduğu ve burada takdir hakkını» mev-
zuubahsolmadığı izah edildi. Bize Riyasetin 
verdiği cevap; ayağa kalkanlar - be§ kişi değil
dir yolunda olmamıştır. Ekseriyet mevcut ilken 
böyle taktiklere başvurulmasının doğru olma
dığını takdirinize bırakırım yolunda cevap ve
rilmiştir. Arkadaşlarım; o gün yoklama yapıl-
masını istiyen arkadaşlar ismen sabittir, ister
seniz burada tekrar edebilirim. Hattâ bu beş ki
şiyi müşahade edenler bile bizce sabittir. Ama 
ben zaten zabıtlara geçmiş bir husus üzerinde 
fazla durmak istemiyorum. 

Agâh Erozan arkadaşımız cevaplarında bâzı 
hususlardan bahsettiler. Fethi Çelikbaş'a nizam
nameye. uygun olarak hareket etmiş olmak için 
söz vermişler ve fakat grup başkanımızın usul 
haricinde vâki talebini kabul etmemişler. Makamı 
Riyaseti işgal eden arkadaşlarımızın ifa ettikle
ri vazife çok ağırdır. Zaman zaman müzakere
lerimiz, münakaşalarımız hararetli safhalar ge
çiriyor. Asaplarımıza zaman zaman hâkim ola
mıyoruz. Zaman zaman mevzuun tevlidettiği he
yecan ve asabiyetle nizamların dışına çıkabili
riz. Bunların hepsine karşı müsamahakâr olmak 
sabırlı ve geniş yürekli ve her şeyden evvel âdil 
olmak Riyasetin elbette vazifesidir. Vazifenin 
güçlüğünü takdir ediyoruz, fakat Riyasetin ada
let ve tarafsızlığı Meclis çalışmaları selâmetinin 
temeliclir. Temennilerimizi tekrar etmek istiyo
ruz. Bu hususta Sayın Agâh Erozan arkadaşımı
zın son sözlerini, yani bitaraflığımızı muhafaza 
edeceğiz şeklindeki beyanlarını memnuniyetle 
ve bunu bir teminat olarak kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, ekseriyet grupunun 
muhterem sözcüsü arkadaşımızın bu kürsüde, 
yine bizim tenkidlerimizi başka bir maksada 
matuf olarak vasıflandırmasını Meclisi veya 
grup'u kastettiğimizi yolundaki beyanı tasvibe 
imkân yoktur. Konuşmalarımıza dikkat buyu-
rulmuşsa hiçbir zaman milletvekili arkadaşların 
yekdiğerine karşı hareket tarzları veya millet
vekillerinin hatibe yaptıkları müdahaleler bizim 
şikâyetlerimizin konusunu teşkil etmemiştir. Her 
birimiz Tüzük hükümleri dairesinde vazifeleri
mizi yapmakta, fakat zaman zaman sinirlerimi
zi bozan ve heyecan tevlideden müzakereler ol
maktadır. Bizim istediğimiz Myasetin bu hâdi
seler karşısında her türlü hist*»l tecerriUederek 
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hepimize âdil, hepimize seyyan, hepimize müsa
mahakâr olması meselesidir. 

Kirişdoğlu arkadaşımızın temas ettikleri bir 
noktaya da arzı cevabederek huzurunuzdan ay-
rılacağım. Adalet teminatını iddiaları arasında 
tutan bir partinin sözcüsünün de adalete hür
metkar olması lâzımdır, «koridorda geçen hâ
dise de bir adalet mevzuudur, Riyasetle ne alâ
kası var?» diyor. Biz bunu tesbit ettiğimiz de
lilleriyle birlikte Riyasete arz ettik.. Zabıtlara 
da geçmiştir, okuyabilirsiniz. Riyaset bize «hâ
diseye muttali olduk takibeder, size bildiririz»* 
dedi. Eğer adalete uygun hareket etmek istemiş 
olsalardı gerek müştekiye gerek bu hâdiseyi bir 
mektupla Riyasete arz etmiş bulunan grupa bu
güne kadar ne muamele yapmış olduklarını, ki
mi suçlu bulduklarını veya takibi ve muamele 
ifasını müstelzim bir keyfiyet bulunmadığı bil
dirilmemiştir. Tesbit etmek istediğimiz husus 
budur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Efendim; kifayet takriri olmasına 
rağmen grup sözcüleri ile grup reislerinin ar
ka arkaya söz istemeleri karşısında Nizamname 
"hükümlerine tevfikan kendilerine söz vermek 
mecburiyetini hissetmekteyim. Hürriyet Par
tisi örüp» adına Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
grupları adına söz istemiş oldukları için kendi
lerine söz veriyorum. 

HÜRRİYET PARTM MECLİS GRUPU 
REİSİ F&mî ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem Reisimizin Nizamname hükümlerine itti-
ba ile bana söz vermiş olmasından dolayı duy
duğumuz şükran hissini ifade ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Riyaset Divanı adına konuşan Agâh Erozan 
Beyin, Nizamnameye riayetkar olma mevzuun
da gösterdiği hassasiyetten dolayı memnunuz 
ve Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak, Riya
set Divanını vazifesini yapmış olması itibariyle 
Nizamname hükümlerinin tatbikinde onu des
teklemekten ancak zevk duyarız. Nizamname
nin tatbikinde hükümlerinin lâfzına ve ruhuna 
'bağlı kalmanın da Riyaset Divanında vazife 
alan arkadaşlar için bir vecibe olduğunu hatır
latmak, hakikaten' geçen hâdiselerin cereyan 
tarzında mühim <bir zaruret olarak gözükmek
tedir. 

Meclis Reisleri, muhterem arkadaşlar, eğer 
faal politikada rol oynamak istiyorlarsa Riya-
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sete gelmezler. Riyasete gelirlerse faal politika
dan alâkalarını keserler. 

REİS — Fethi Bey, istirham ederim, madde 
tasrih ederek konuşun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arz ede
ceğim, Muhterem Meclis Reisi Koraltaiı'm, 
memlekette dolaşırken söylemiş oldukları nu-
tukların hepsi Meclis Reisi vazife ve sıfatı ile 
kabiHtelif değildir. (Ooo.. sesleri) 

ABİDİN FOTUOĞLU (Eskişehir) — O da 
mebus değil mi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Abidin 
Beye hatırlatalım ki Meclis Reisi de mebustur, 
Reisicumhur da mebustur. Fakat bu makamla
rın bâzı icapları vardır ki, parlâmanter rejim
lerde o makamlara gelmeleri dolayısiyle o icap
lara riayetkar olunması lâzımdır. Bunu metin
ler yazmaz, bunun bekçisi kim olur? Bunun 
bekçisi, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda yer al
dığına- göre 4 ncü maddede gösterilmiştir. Mad
de der ki : Büyük Millet Meclisi milletin haki
ki mümessili olup; millet namına hakkı hâki
miyeti istimal eder. Nizamnamenin bu madde
si de, Meclis Dahilî Nizamnamesinin Büyük 
Millet Meclisi tarafından yürütülmesini âmir
dir. <Bu kanun ve nizamname maddeleridir, işin 
formel hukuk cephesidir. Biç de kanunların 
ruhiyle tatbik edilmesi istenen kısımları var
dır. 

Bir reis tasavvur ediniz ki, riyaset vazifesi
ni ifa ederken kürsüye çıkan hatipler, mebus
lar, riyasetin o güne kadarki tavrı hareketleri 
ile tutumunun, temayülâtının ne olduğunu bil
mektedir. Bu reis vazifesini lâyıkı veçhile yapa
maz. Bu sebepledir ki İngiliz Parlâmentosunda 
spiker seçimlerde, karşısında bir muhalif olmak
sızın, otomotikman seçilir. Ve spiker olduğu 
müddetçe de mebuslarla alâkasını keser, onlar
la temas etmez. 

Bendeniz diyorum ki, lâfzı ile ve ruhu ile Ni
zamnameye riayetkar olmak şarttır. Yalnız lâf
zı ile demokrasiyi tatbika imkân kalmaz. Şimdi 
sizi kendi sözlerinizle ilzam edeceğim. Başveki
lin 1950 de Birinci Hükümet programında şun
lar vardır : «Âdetlerimizde, telâkkilerimizde, 
itiyatlarımızda tek parti devrinden kalan neler 
varsa hepsini •bertaraf edeceğiz.» 

REİS — Fethi Bey, Büyük Millet Meclisinin 
bütçesini tenkid ediyoruz. Hükümet programı 
üzerinde müzakere açmadık. Çok rica ediyorum. 

% 
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FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Hay hay 

efendim, riayet edeceğim. 
Şu halde bu tatbikat yalnız kanunlarda de

ğil, Nizamname "hükmünde Meclis Reisi vatan-
daşların huzuruna geçerek bir partinin propa
gandasını yapmak suretiyle konuşamaz diye bir 
hüküm, yoksa bu, esasen# makamının icapları 
içinde olduğu için yoktur. Bunu maddeler yaz-
m az. Bu sebepledir ki itiyatlarımızda aykırı ne 
varsa bunu tebdil edeceğiz. Çok doğrudur Baş
vekilin bu sözü. Metinlerle bunu izah etmeye 
imkân yoktur. Refik Koraltan'ın Riyaset JDiva-
nmda kabul edemediğimiz ve bizzat stein mü
şahede ettiğiniz hareketlerini şahadetinizle tes-
bit etmek mecburiyetindeyiz. 

Riyaset Divanı, demin diyor ki; efendim 
Anadolu Ajansı haber vermek maksadiyle mü
racaat ediyor ve Hükümetin konuşması radyo 
ile yayınlanıyor. 

Çok rica ederim; Riyaset Divanı adına ko
nuşan arkadaştan; Nizamnamenin lâfzı ve ruhu 
Meclisin içinde ve müştemilâtında inzibati ve 
idari bütün işleri yürütmek vazifesini acaba 
Hükümete mi vermiştir, Riyaset Divanına mı 
vermiştir? Benim bildiğime göre Meclis için
de ve müştemilâtında vazifelerin görülmesi işi 
külliyen, tamamen* ve doğrudan doğruya Riya
set Divanına aittir. Anadolu Ajansı müracaat 
edebilir. Bu müracaat karşısında Riyaset Ma
kamı işi elinde bulunan ve riayetkar olması lâ-
zımgeldiğine göre Nizamnameyi tetkik eder., 
Ona göre, murakabe edilmek mevkiinde bulu
nan^ hükümetten yalnız Maliye Vekilinin ko
nuşmasını radyo ile yayınlaması ve muhalefet 
sözcülerine radyoda söz vermemiş olması doğ
ru mudur, değil midir? 

REİS — Fethi Bey, yine Nizamnameyi aştı
nız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞ1 (Kırşehir) — Reis 
Bey, yara derin. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bendeniz 
Nizamnamenin 215 nci maddesine göre konuşu
yorum. 

Arkadaşlar, Demokrat Partide âza olduğum 
senelerde lütfedip seçmiştiniz, gittim, gördüm. 
Parlâmentolar Riyaset Divanlarmca nasıl ida
re ediliyor veya beynelmilel kongrelerde vazi
feli reisler nasıl vazife görüyor, bunları gör
düm. 
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Arkadaşlar, Riyaset Divanı katiyen bu tarz

da bir muameleye mebusları tâbi tutmuyor. 
Mebuslar buna mâni oluyor. Bifraenaleyh bu
gün bizim başımıza gelen, yarın saflar değişe
rek otomatikman sizlerin de başınıza gelebilir. 
(Soldan, gülüşmeler, gürültüler) Bu gayet ba
sittir ve memleketin yakın tarihi göstermiştir. 

Şimdi, bizim kanaatimiz odur ki, Riyaset 
Divanının murakabesine tâbi olmak raeykiinde 
olan Hükümetin Maliye Vekili vasıtasiyle ko
nuşması radyo ile vatandaşlara duyuruluyor, 
muhalefet sözcüleri bu imkândan mahrum edi
liyor. Bu vaziyetin 'Nizamnamenin lâfzına da, 
ruhuna da uygun olup olmadığını bir defa tes-
bit edelim. Kabul ederler mi, etmezler mi? 
Kabul etmiyorlarsa, Nizamnameye riayetkar 
olduklarından zevk duyduğumuz Riyaset Di
vanından madde göstermesini rica etmekte mu-
sırrız. 

Yine mühim bir mesele; Riyaset Divanı adı
na konuşan arkadaştan rica ediyorum, Nizam
nameyi lâfzı ile, ruhu ile mütalâa etmek sure
tiyle cevaplandırsınlar. Geçen gün bir sorumuz 
oldu, Riyaset Divanı diyor ki; sözlü sorulara 
eğer Vekil iki İnikat sonunda cevap vermiye1 

' cek olursa hakkında tatbik edilecek bir tedbir 
yoktur. Halbuki Fransız Dahilî Nizamname-
sinda sora otomatikman gensoruya çevrilmek
tedir. Doğrudan doğruya Riyaset Divanının 
Dahilî Nizamname dâhilinde yapacağı bir va
zife vardır. Vekili, Nizamnamenin o maddesi 
gereğince vazifesini yapmaya davet eden bir 
yazı yazacaktır. Vekil buna icabet etmediği tak
dirde, ruznamede Riyaset Divanı maruzatı kıs
mı var ya, işte oraya ithal ederek falan vekile 
nizamnamenin şu hükmüne göre şu tarihinde 
bir tezkere yazılmış ve buna rağmen vekil sua
li cevaplandırmak için icabet etmemiştir, diye
cektir. O zurnan muktezayı tâyin etmek Mec
lise aittir. İsterseniz o vfckil hakkında gensoru 
açabilirsiniz, isterseniz açmazsınız, isterseniz hiç 
sebep göstermeden istediğiniz vekili ıskat ede
bilirsiniz. Bu derece yüksek salâhiyetiniz var
dır arkadaşlar. Şu halde Riyaset Divanı Dahilî 
Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince, vekil iki İnikat sonunda şifahi 
suale cevap vermek lûtfunda bulunmazsa, mu
rakabenize tâbidir, her zaman için sizlerin rey
lerinize muhtaçtır. 
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MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Allah ra-

2i olsun, öğrettin. 
FETHÎ ÇELIKBAŞ (Devamla) — HamdoU 

sun. Riyaset Divanı vekile yazı yacacak. Vekil 
yjne gelmezse, Biyasetin maruzatı kısmında 
bunu alacak ve Muhterem Heyetinize keyfiyeti 
sunacak. Ondan sonraki iş, artık Kiyaset Diva
nının vazifesi değil, muhterem Heyetinizin, vazi
fesidir. Bunu böyle tesbit edelim. 

Yine Dahilî Nizamnamenin 74 ncü maddesi 
var. Bğer Kiyaset Divanı hakikaten son derece 
memnun olduğunuz Dahilî Nizamnameye ria* 
yetkârlık mevzuunda hassasiyet beyan etmemiş 
olsaydı, biz huzurunuzda söz alarak vaktinizi 
olacak değildik. Memnun olduk. Ufak tefek hâ
diseleri zikrederek belki kendilerinden bir ce
vap almak için huzurunuza geldik. 74 ncü mad
de şu: 

«Madde 74. — Bir kanun lâyiha veya tekli
finin Ruznamede bulunan sair maddelere tak-
dimen müzakeresi istendikte bunun esbabı mu-' 
cibesi dermeyan edilmek lâzımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükümet ve
ya bir encümen talebedebilir. 

Bu talep tahrirî olmak şarttır.» 
Biz Dahilî Nizamnamenin bu maddesi gere

ğince son Basın Kanununun takdimen müzake
resi talebedildiğinde söz aldık, konuştuk. Fa
kat Riyaset Divanı bu maddeyi tatbik etmedi. 
Zabıtlarda yer almıştır. Olabilir, bâzı hâdiseler 
geçti. Riyaset Divanı bilâhara tetkik etti dedi 
ki; yanlış tatbikat yapmışız, tashih ediyoruz. 
Bundan memnun olunız. Hatadan sarfınazar 
edip nizamnameye riayet ettiklerini 'gördüğü
müz zaman bundan ancak memnuniyet duyaca
ğız. 

Şimdi Riyaset Divanı adına konuşan arka
daşımızın bir sözü burada tesbit edildi. «Her yi
ğidin bir yoğurt yiyişi vardır», dedi^ Bunun 
hakkında biz de görüşümüzü ifade etmek lüzu
munu hissettik. 

Riyaset Divanını teşkil eden Reis arkadaş
ların verecekleri kararların değişmemesi ikti
za eder. Bunların tatbikatta âdeta bir Tevhidi 
İçtihat kararları şeklinde tesbit edilmesine za
ruret vardır. Tatbikatta niçin böyle .oluyor, onu 
arz edeyim : 

Bir ihtilâf vukuunda Riyaset Makamı rer-
sen, ara sıra lütfedip sağındaki ve solundaki ar-
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kadaşa birer sual sormak suretiyle, ihtilâfı hal
letmek istiyor. Bu doğru değildir, arkadaşlar. 
Bendeniz Fransa Parlâmentosunda gördüm.... 

REÎS — Fethi Bey, böyle bir tatbikat yok
tur. Esasen Meclis Riyaset Divanı bir mahkeme 
divanı değildir, takdir hakkını kullanır. 

FETHİ ÇELIKBAŞ (Devamla) — Arz ede
ceğim, efendim, Fransa'da böyle bir ihtilâf 
anında Riyaset Divanı celseyi 10 dakika tatil 
ediyor. . 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan 
bul) — Ya, öyle mi? 

FETHİ ÇELIKBAŞ (Devamla) - — Bu çok 
tahaddüs ediyor, Başvekil Bey. 

Riyaset Divanı, bu 10 dakika içinde soruyor, 
kararını veriyor, yazıyor ve Meclise tebliğ ediyor. 
Böylece daha evvelki tatbikatı da karar defte
rinde görmek imkânını buluyorlar. Burada bu
gün böyle, yarın başka türlü, öbür gün yine 
başka bir tatbikat. Hakikaten mebus arkadaşla
rımız dahi bir tatbikat tenevvüü içinde, takib-
edilmesî lâzımgelen yolda tereddüde düşüyorlar. 
Bu, basit bir şeydir. Arz ettim, niçin bunları is
tiyoruz arkadaşlar? Hakikaten memlekette si
yasi, iktisadi, malî işlerimizi müzakere edip 
milletin kaderiyle alâkalı olarak neticelere bağ
lama mercii burasıdır. Eğer burada salim bir 
müzakere esasını emniyet altına alabilirsek, ihti
lâfların büyük bir kısmının halledileceği mu
hakkaktır. Kanunlar üzerindeki ihtilâf devam 
edebilir. Ama hiç olmazsa, Meclis huzurundaki 
müzakerelerde olsun, selâmete kavuşmuş oluruz. 
Bu da büyük bir merhaledir. 

Muhterem Heyetinizin salâhiyetine demin 
işaret ettim. Memlekette geçmiş bir hâdise dola-
yısiyle bilinmediğine yakînen şahidolduğum için 
burada temas edeceğim. Salâhiyetiniz ve salâhi
yetlerimiz Meclis olarak o kadar büyük ki, arka
daşlar, dört yıl müddetle seçtiğimiz reisicum
huru" da arzu ettiğimiz takdirde istifaya mecbur 
edebiliriz. (Soldan, O o o o, sesleri) 
* BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Yok artık daha neler. (Nasıl olur? Ses
leri) 

FETHİ ÇELIKBAŞ (Devamla) ~- Bakın 
nasıl olur, anlatacağım; tarih göstermiştir, bunu. 
Sene 1923, Fransa'da bir ihtilâf oluyor, devrin 
reisicumhuru «Milrand» (Soldan, gütültüler) 

RElS — Efendim, çok rica ederim, hukuku 
esasiye üe alâkalı meseleleri burada, Meclis kür-
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süsünde, Büyük Millet Meclisinin bütçesi konu
şulurken, mevzuubahsetmemenizi tavsiye ederim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Reis Bey, 
demin sözüme başlarken dedim ki; Reis ve Ri
yaset Divanının Nizamnameye riayetkar olun
masını temin hususunda Riyasete ancak, yar
dımcı olacağız. (Gürültüler) 

REİS __ Teşekkür ederim. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Efendim, 

bunları söylemekte, en ileri derecede misaller 
vermekte elbette fayda vardır. Şimdi mevzuu-
bahsettiğim reisicumhur bir partinin görüşünü 
iltizam eder, mahiyette bir beyanda bulunduğu 
için. (Gürültüler) 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) - , Nerede? 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Fransa'

da. Yırcalı arkadaşım, size esef ederim. Sıtkı 
Yırcalı Bey ve Vacid Asena Bey, sizlerden bil
hassa rica ediyorum, şu elimizdeki Nizamname 
gereğince Fransa'daki tatbikatın Yüksek Mecli
sin salâhiyetleri cümlesinden olmadığı kanaatin
de iseniz, kürsüye buyurunuz ve bunu ifade edi
niz. (Soldan, gürültüler) 

Demin sözlerime başlarken arz ettim, Nizam
nameyi lâfzı ile ve ruhu ile tatbik edeceğiz, de
dim, Sıtkı Bey. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Fethi 
Bey, hocalığı bırakın Allah aşkına. 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Mademki 
istemiyorsunuz arkadaşlar, son sözümü söyliye-
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Meclisin kendi çalışmalariyle alâkalı bâzı me
seleleri vardır ki, arkadaşlar, teşriî hukuk bakı
mından Hükümet bu müzakerelerde sükûtu ihti
yar eder ve hattâ kendisine muhassas mevkide 
oturmaz. Nedir bunlar? Mebusların mazbataları» 
nın tasdiki böyledir ve yine bâzı işler de vardır. 
Geçen, devrede biz Demokrat Parti safjarında 
iken Sayıştayla alâkalı bir ihtilâfımız olmuştu. 

Sayıştay'a 500 bin lir» tahsisat verecektik,' 
Hesabı Katî kanunları; Teşkilâtı Esasiye gere
ğince zamanında Meclise getirilsin diye. Bütçe 
Komisyonu ile hükümet ihtilâfa düştü, o zaman 
Bütçe Komisyonu adına bendeniz konuştum, Baş-
.vekü Yardımcısı olarak da Samet Ağaoğlu Bey 
konuştu, arz ettik Heyeti Umumiyeye, 

Şimdi yine arkadaşlar Samet arkadaşımız bir 
hukuku esasiye mütehassısı olarak. 
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İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-

Lü (Manisa) — ,0 sana ait. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) —.iktidar

da muayyen bir kanaati savundukları içindir ki 
objektîvitesini kaybeder gösterir ve şimdi ilerde 
iktidardan ayrılıp bitaraf bir gözle meseleyi tet
kik ederken yardımım olsun düşüncesiyle bu hu
susu bir kere daha huzurunuzda tesbit edelim de
dim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bendeniz zabıt
lara dayanarak Riyaset Divanının vazifelerini 
hatırlatacak olursam ve bu hatibin müsamaha ile 
konuşması maksadı içinde mütalâa edilirse... 

REİS —- Riyaset, sözünüzün uzatılmış oldu
ğuna dair bir ihtarda bulunmadı. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (DeVamla) — Teşek
kür ederim. 20 . I I ' . 1955 te Başvekil Meclis mü
zakereleri esnasında Maliye Vekilinin nutkunun 
radyo ile yayınlanmasına karşı, vâki bir itiraza 
şöyle diyor : Radyo mevzuu, size söz veriyorum, 
Maliye Vekilinin de sözleri radyoda soylenmiye-
cek, ne sizin ne bizim radyoda sözlerimiz geçme
sin, ne olur. Başvekilin zabıtlardan okuduğum 
bu sözünü Riyaset Divanının vazifesine karşı bir 
müdahale ve Meclisin çalışmalarında Başvekilin 
taikiyetinin delili olarak, zabıtlara geçmiş olmak 
itibariyle tesbit etmek istiyorum. Bugün siz ya
rın biz başka bir gün başka arkadaşlar için, he
pimiz için Türkiye'de çok partili hayatın gerek
li taamüllerini, ananelerini kurmak maksadı hâ
kim ise müzakereler sonunda nasıl olsa kararlar 
reylerle tecelli edeceğine göre ve istediğiniz ka
rarlan reylerinizle alacağınıza göre, hiç olmazsa 
müzakerelerin selâmetini emniyet altında bulun
durmak maksadiyle bâzı usuli prensiplerin mah
fuz tutulmasında -titizlik göstermenizi ehemmi
yetle rica edeceğiz arkadaşlar. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Agâh Erozan. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Reis 

Bey, usul hakkında söz istiyorum. 
• AGÂH EROZAN (Bursa) — Fethi Bey ar
kadaşımız (Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır) 
şeklindeki beyanımızı yanlış tefsir ediyorlar. Yo
ğurt bir, kaşık ayrıdır. Bu hal de gayet tabiîdir. 
Yani bu ifade tarize vesile olacak bir ifade de
ğildir. 

İkinci olarak şunu arz edeyim ki, arkadaşımız 
«nizamnameyi madde olarak değil mâna ve ruh 
bakımından bilmek lâzımdır» diyor. Kendileri 
bizden daha gençtirler, eski yazıyı dahi bildikleri-
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ni 'şüphe ile karşılarım. Bu sebeple kelime tasarru
fu, cümle tasarrufu üzerindeki bilgi dereceleri pro
fesör olmalarına rağmen bizce meçhuldür. Fakat 
emin olsunlar ki, nizamnamenin her maddesini 
lisanımızdaki arapça ve farşça kelimelerin mev
cudiyeti dolayısiyle kelimenin sülüsanı mücerre
dinden itibaren bütün kablarda aldığı şekli ifade 
edebilirizr Meselâ if'al babı taaddi, iftial babı 
mutavaat istifa! babı ise talep ifade eder. Eğer 
anladılarsa söylesinler. Bu hale göre tarizleri 
yersizdir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nizam
namenin bütün ̂ Reisvekilleri tarafından aynen 
tatbik edildiğini, yoğurdun aynı yoğurt olduğu
nu, kaşığın başka kaşık olduğunu söylediler. Bir 
reis nizamnayeye uyarak bir cümlenin zabıttan 
çıkarılmasını reye vaz'eder. Bir diğer reis reye 
vaz'etmez. Bu nasıl bir yoğurt ki, herkes başka 
türlü yer? 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Müsaade buyu
run cevap vereyim. (Kâfi, kâfi sesleri) 

Efendim, müsaade buyurun arz edeyim..' (Gü
rültüler, bu şekilde bir sual olmaz sesleri) 

Müsaade buyurun efendim. Bu hususta Yük
sek Heyetin kararı mevcudolduğuna göre bu sual 
Riyasete tevcih edillemez. 

RElS — Sırrı Atalay. 
Son sözü mebusa verdikten sonra kifayet tak

rirlerini reye koyacağım, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar, Büyük Millet Meclisinin bütçesini müza
kere ediyoruz. Bu -itibarla parlâmento faaliyet
lerinin himayesi üzerinde de mâruzâtta buluna
cağım. Burada vukufu ve hafızası üzerinde bü
yük iddiaları bulunan Sevimli Reisvekili Agâh 
E rozan, parlâmento faaliyetleri ile alâkalı bir
takım hususlarda birçok malûmat serdetti ve ni
zamnameyi ezberlediği için iftihar ettiğini söy
ledi. Muhterem arkadaşlar, bir oakkal dükkânı 
farz edelim, raflarında binlerce, yüz binlerce çe
şitli emtia bulunabilir. Bu dükkânın tezgâhtarı 
hepsinin isimlerini, yerlerini ve fiyatlarını gayet 
güzel ezbere bilebilir. Ancak bu vasfından dolayı 
bu tezgâhtar iyi bir tüccar olamıyacağı gibi, iyi 
bir iktisatçı da değildir, mahkemelerimizde Me
deni Kanunun, Ceza Kanununun ve sairenin 
maddelerini ezbere bilen zabıt kâtiplerinin aylı
ğının 15 liradan 20 liraya çıkarılması hususunda 
uzun uzun düşünürüz, zira iyi bir hukukçu olma
yabilir. Demek ki, hafızanın kuvveti ve maddele-
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rin ezberlenmesi ihtisasa ve tatbik kudretinin 
iyiliğine işaret değildir. Muhterem Agâh Bey 
hafıza kudretinden ve tatbikatının iyi olduğun
dan bahsedebilir, mümkündür. Ancak bizim ka
naatimiz bu merkezde değildir, Hafıza iyi bir 
tatbikatçı ve tarafsız Riyasete delil olamaz Sa
yın Erozan burada parlâmento faaliyetlerinden 
bahsederken 8 nci devredeki bir olayı söylediler. 
Doğru... 8 nci Devrede burada maalesef bir hâ
dise olmuş, kürsünün şurasında, kürsünün uza
ğında, salonun içinde cereyan etmiştir. Maale
sef bir mebusa tecavüz edilmiştir. O zaman ben 
Lice'de Müddeiumumi idim, gazetelerde oku
dum, çok üzüldüm. Fakat hatırıma gelmezdi 
ki, birkaç yıl sonra 15 Kasım» 1955 te Büyük 
Millet Meclisinde aynı salonda, fakat söz hür
riyetinin masun yeri, bir mebusla, bir idare 
âmirinin ağır bir şekilde tecavüzüne uğrıyaca 
ğmı. 

Erozan misal getirirken daha uzaklardan de
ğil, yakın günlerden misal verselerdi daha iyi 
olurdu. 

Muhterem arkadaşlar; Nüsret Kirişçioğlu'-
na bir şey hatırlatmak isterim. Bir hâdisenin 
adliyeyi alâkadar ettiğini, Riyasetin de şimdi
ye kadar bu sebepten cevap vermediğini söyle 
di. Zannederim Kirişçioğlu da hukukçudur, bi
lirler. Bir mesele nasıl adliyeye intikal eder. 
İnzibati mevzularda Hâkimler Kanunu, Memu
rin Muhakemat Kanunu gibi bizim de Meclis 
içindeki asayişe taallûk eden hâdiselerimizde 
öyleleri olur ki, hem adliyeyi ve hem de Meclis 
disiplin muamelelerini alâkadar eder. Böyle 
bir hâdise oluyor, grupumuz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine müracaat ediyor, Mee-
lis tetkikatmı yapıp yazı ile gereken muamele
yi yapacağını bildiriyor. Fakat bugüne kadar 
cevap yoktur arkadaşlarını. Kirişçioğlu'nun 
ayırdedemediği mesele burasıdır ye davacı ol
duğumuz bu meseleden cevap almış değiliz. 

Bu iki mâruzâtımdan sonra parlâmento fa
aliyetlerinin şu hususları üzerinde durmak isti-
yeceğım : 

Parlâmento faaliyetlerini himaye eden bir
çok hüküm ve usuller vardır. Bunların huku
ki mesnetlerini tarafsızlık ve eşitlik teşkil eder. 
Kanunların, usullerin dışında olan bir eşitlik ve 
tarafsızlık teşkil eder ki, bunun hasreti içinde
yiz. Bir meseleden şikâyetçiyiz, her zaman bu
nu söylüyoruz, sabahleyin buradan Maliye Ve-
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kili Uzun uzun konuştu ve konuşmasının sonun* 
da da spiker, Maliye Vekili muhalefete ezici ce° 
vaplar verdi, dedi. Yani hüküm verdi. Arka
daşlarımız diyor ki: «Bu icrai bir vazifedir.» 
Hayır, icrai bir vazife değildir; Büyük Millet 
Meclisinin şu kapısından girip de polis size se
lâm verdiği andan itibaren şu çatının altındaki 
bütün hâdiseler teşriîdir. Burada yapılan ve 
Devlet radyosuna verilen bütün muameleler 
teşriî vazifedir. Bunu teşriî vazifenin ne dışın
da saymaya, ne de dışına götürmeye imkân yok
tur. Bu muamele de teşriî vazifenin bir unsu
ru ve bir parçası olduğuna göre himaye unsur
larının hukuki mahiyet ve mesnedini teşkil eden 
bitaraflık ve eşitlik kaidesine de riayet mecbu
riyeti vardır. 

Bu bitaraflık ve eşitliğe riyaet edilmemek
tedir. Demek ki, parlâmento faaliyetleri doğ
rudan doğruya ve münhasıran ekseriyet gmpu-
nun lehinde işlemektedir. Bundan elbette ki şi
kâyetçi olacağız ve doğru bulmadığımızı daima 
ifade edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, parlâmento faaliyet
lerinin diğer bir unsuru da teşriî masuniyettir. 
Dört defa teşriî masuniyeti kaldırılmış bir ar
kadaş olmam (hasebiyle zannedilmesin ki, bun
dan şikâyetçiyim. Hayır; öyle değildir. Teşriî 
masuniyet müessesesi parlâmento faaliyetlerini 
himaye eden objektif bir hukuk kaidesi oldu
ğundan üzerinde durmak mecburiyetini hissedi
yorum. Böyle olunca da demin arz ettiğim gi
bi hukuki mesnedi, mahiyeti itibariyle tarafsız 
ve eşit olması iktiza eder. 

Muhalefette bulunan arkadaşların teşriî ma
suniyetlerini üç Demokrat Partilinin imzaladık
ları bir zabıt üzerine kaldırırsınız ve bunu iti
yat yoluna götürürsünüz. (Gürültüler) 

REİS — Sırrı Bey, çok rica ederim. Sözünü
zü tavzih ediniz. Meclis Umumi Heyetine ikti
ran etmiş bir husus hakkında daha itinalı söz 
kullanın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Büyük Mil
let Meclisinin kararlan ve hattâ kanunlar üze
rinde tenkıdler yapılamaz mı? Yapılır. Hattâ 
tahliller de yapılır. 

REÎS — Sırrı Bey* 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Buyurun, 

Beyefendi. 
REÎS — "• Müddetiniz bitmiştir, efendim. 

(Sağdan, alkışlar) 

19Ö7 O : 3 
Kifayet takririni okutuyorum, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
B. M. M. bütçesi üzerindeki müzakereler kâ

fidir. Maddelere geçilmesinin oya konmasını arz 
ederim. 

Burdur 
Hüseyin Çimen 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerelerin kifayetine kaaniinı, reye ko

nulmasını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

St'lâmi Dinçer 

Yüksek Reisliğe 
B. M. M. bütçesi hakkındaki umumi görüş

melerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Sivas Sivas 

Bahattin örnekol Et em Erdinç 

T; B. M. M. Yüksek Reisliğine 
T. B. M. M. bütçesi üzerindeki müzakereler 

kâfidir. Kifayetin reye konulmasını arz ederim. 
Yozgad 

Danyal Akbel 

REİS — Aynı mealde olan kifayet takrirle
rini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçiyoruz. 

Iiira F. 

.101 Tahsisatlar 13 007 070 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

lar, B. Millet Meclisi Başkanlık Divanının tali-
sisatlariyle ilgili olan bu 101 nci fasla dokuna
cağım'. Millet Meclisi bütçesi konuşulmaya baş-
lanılalıdan beri ileri sürülmüş olan hâdiselerin 
ve hataların reddi mâkul ve hukuki şekilde ya
pılmamıştır. Bunun için verilen tahsisatın ye
rinde olmadığına kaaniim. Millet Meclisinde 
geçmiş hâdiselerin tenkidini bu sebepten burada 
yapacağım. 

REİS — Muhit Bey; hâdiselerle bu faslın ne 
alâkası vardır. Siz fasıl hakkında konuşun... 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) - Fasılda 
Millet Meclisi reislerinin tahsisatları vardır. 
(Kanunidir sesleri) Kanuni olarak verilmekte 
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olan tahsisatın yerine sarf edilmediğini söyle
mek milletvekilinin hakkıdır. 

Arkadaşlar, kifayeti müzakere takriri ile ko
nuşmak imkânını vermediğiniz arkadaşların.. 
(Soldan, «ne münasebet sesleri» ) ( «kifayet 
kabul edildikten sonra söz verilir mi?» sesleri) 

REİS—Muhit Bey, bir dakikanızı rica ede
ceğim. İnsafınıza sığınarak arz ediyorum; kifa
yet takrirleri tamamiyle konuşulduktan sonra 
Heyeti Aliyenin reyine arz edilmiş; ve fasıllara 
geçilmiştir. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Takri
rin okunması sırasında söz istedim, vermediniz 
ve derhal reye geçtiniz. Tümü üzerinde söz iste
dim, dileklerinizi maddelerde söylersiniz dedi
ler. Vazifesini bihakkin yapmıyan Riyaset Ma-
kanrtahsisatının verilmemesini teklif ediyorum. 

REİS — Muhit Bey, bunun için bir kanun 
teklif, edersiniz. Mevcut bir kanun yürürlükte 
kaldığı müddetçe ancak onun kaldırılması için 
bir kanun teklifinde bulunursunuz. 

MUHlT TÜMERKAN (Devamla) — Arka
daşlar, biz vekâletlerin bütçelerini konuşurken 
maaşlar faslına gelindiği zaman, o teşkilât için 
hak olarak verilen şeyler üzerinde iyi çalışıyor
lar mı, çalışmıyorlar mı dîye pekâlâ konuşulabi
liyor. Büyük Millet Meclisinin tahsisatına ge
lince mi konuşmıyacağız ? (Soldan, «bu. kanun 
icabıdır» sesleri) 

REİS —• Çok rica ederim, bu fasıl yerinde
dir. Buradaki 13 milyon 7 070 liranın mahal
linden maada bir yere tahsisine dair bir fikri
niz varsa söyleyiniz. 

MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Arka
daşlar, anlayışımızı ifade ediyorum. Riyaset 
Divani konuşmama müsaade etmediği takdir
de ısrar edecek değilim. Yalnız, Meclis Riya
set Divanı vazifelerini niçin yapmadığına dair 
sabahtan beri arkadaşlarımızın verdikleri mi
saller sizlerin durumunuzla alâkalıdır. Sizle
rin haklarınızın nasıl çiğnendiğini (Soldan, 
gürültüler) gösteren misaller vermek istiyorum. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) —.Biz 
kendimizi müdafaa ederiz, a'vukata ihtiyacımız 
yok. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Bende
niz de bir milletvekiliyim. Kendimin ve arka
daşlarımın hakkını müdafaa ediyorum. Bana 
sizin cevap vermeye hakkınız yoktur. Kürsüye 
çıkıp söylersiniz. 

19Ö7 0 : 3 
Arkadaşlarım, Riyaset Divanı sözlerimi mu

ayyen bir noktada tahdidetmek kararında de
vam ediyorsa bendeniz sözü ve kürsüyü terke-
diyorum. 

REİS — 101 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

102 Murakıp ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Azanın harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-

* miyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 

REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,-
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çalışma haklan 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 030 

5 184 000 

1 194 661 

1 345 125 

251 875 

41 160 

189 280 

169 425 
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6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet mensuplarına verile
cek fazla mesai ücreti 33 300 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
6885 sayılı Kanun gereğince ^ , 
verilecek tazminat 53 000 

REİS — Bu fasıl hakkında 52 imzalı bir tak
rir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
6885 sayılı Kanun mucibince Yüksek Riya

set Divanınca tazminata müstahak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi memurlarına filen ödene
cek tazriıinat miktarı (155 000) lîradan ibaret
tir. 

Bu paranın (53 000) lirası Bütçe Komisyo
nunca 1957 malî yılı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin 219 ucu faslına konulmuş ohıp 
geri kalan (102 000) liranın da aynı fasla ilâ
vesini arz ve teklif eyleriz. 

İstanbul 
N. Tlabar 

Hakkâri 
Ü. Seven 
Denizli 

B. Akşit 
tçel 

Y. Çukurova 
Ordu • 

M. Yazıcı 
Van 

H. Kartal 
Bitlis 

S. İnan 
Kayseri 

H. Kurmel 
Erzurum 

A. Eryurt 
Erzurum 
C. önder 

Sivas 
H. Çiti) 

Niğde 
S. Ertur 

îsparta 
- S. Bilgiç 

Afyon Karahisar 
G. Yiğitbaşı 

tçel 
R. Çetin 
Kocaeli 

H. O. Erkan 
Van 

M. Görentaş 
Muş 

G. Emre 
Yozgad 

H. Tatlıoğlu 
Seyhan 
C. Oral 

Afyon Karahisar 
S. Koraltan 

Konya 
T. F. Baran 

Burdur 
M. özbey 

Bingöl 
S. Göker 
Burdur 

H. Çimen 
Konya 

H. özyörük 
Balıkesir 
V. Asena 
Erzincan 

S. Perinçek 
Yozgad 

M. Ataman 
Sivas 

B. Örnekol 
Sivas 

N. Turgay 
Denizli 

H. Sancar 
Sivas 

K. Oskay 

1057 C : 
Çorum 

Ş. Gürses 
Zonguldak 
S. Başol 

Kastamonu 
A. M. Tanöver 

tçel 
H. Sinanoğlu 

Balıkesir 
S. Yırcah 

Mardin 

İstanbul 
Z. Köktürk 

Aydm 
A. B. öktem 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu 

îzmjr 
P. Arat 

Balıkesir 
M. Tuncay 

istanbul 
R. K. Biberoğiu F. N, Çamhbel 

Erzurum Kastamonu 
S. Erduman 
Çanakkale 

N. Alpkartal 
Balıkesir 
S. Yırcah 

Maraş 
M. Özsoy 

Van 
H. Durmaz 

N. Ş. Nabel 
Çorum 

S. Baran 
Trabzon 
S. Orberk 
Balıkesir 

Y. Pehlivan 
(52 

Ankara 
A. Timuçin 

Tokad 
S. Gülüt 
Balıkesir 

M. S. Esen 
tzmir 

M. Balaban 
Tekirdağ 

S. Yücedere 
(51 okunamadı) 

Antalya 
A. Tokuş 
Amasya 
t. Olgaç 

Kastamonu 
B. Aktaş 
Samsun 
F, Tüzel 

okunamadı) * 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA YAKUP 
GÜRSEL (Çorum) — Efendim, .tetkik edilmek 
üzere encümene havale edilmesini rica ediyoruz. 

RElS — Encümenin talebine binaen takriri 
tetkik edilmek üzere fasılla birlikte encümene 
veriyoruz. 

F. Ura 

301 Büro masrafları 222 850 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Millî Saraylar büro masrafları 260 853 
REtS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 1<K> 275 
REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler ' 164 181 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 33 500 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

508 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
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harcırahları 14 500 
REİS — Kabul «denler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları — - 20 000 
RÇÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa işletme masrafları 97 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403- Riyaset temsil masrafları ve 
Riyaset konutu * 22 000 
R"EÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

•404 Meclis Muhafız Bölüğü mas
rafları , 229 369 
REİS — Kabul edenler... Et-
mıyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 22 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.:. Kabul edilmiştir. 

458 Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetleri, ahdî 
münasebetler -, 250 001 

REÎS — Buyurun, Muhit Bey. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar-

kadaşlarım, 43 ncü Parlâmentolar Birliği top
lantısı için, «Millet Meclisi çatısı altında, ve 
Millet Meclisinin bir organı olan Grup içinde, 
tüzüğüne tevfikan yapılmış olan bir seçimin» 
Riyaset Divanının müdahalesiyle, «seçim neti
celerinin tahrif edilmesi suretiyle, zabıtlar si
linerek, yeni zabit tanzim edilmek suretiyle 
Muhalefet ekarte edilmek suçu işlenmiştir. 
Evvelki sene ve geçen sene tafsilât ve vesika-
lariyle burada arz ettim, rz ettikten sonra, 1946 
danberi hukuki olarak tesbit edilmemiş birçok 
sözlerden ve rivayetlerden ve güya bâzı gör
gü şahitlerinin iddialarından ocak, bucak böl
gelerindeki sandıklardan... 

REİS — Muhit Bey, Avrupa Konseyinden mi, 
Parlâmentolar Birliğinden mi bahsediyorsunuz? 

.1957 G : S 
MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Parlâ

mentolar Birliğinden.. 
' REÎS — O halde 453/A da söz alacaksınız. 

(Gürültüler) efendim, bundan sonraki fa
sılda. 

453 ncü faslı rejdnize arz ediyorum, ka-
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

A-
453 İştirakler 134 851 

REÎS — Buyurun Muhit Tümerkan («Ba
şından başlamayın» sesleri) 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Hayır'ba
şından başlamıyacağım. Hafızalarınıza inanıyo
rum, 

«Bir sandık başındaki gayrimevsuk hâdi
seye o kadar hassasiyet gösteren bir partinin 
Meclis Ğrupu idiniz. Eğer Meclis "çatısı altın
da, Grupunun bir seçim işini bir tahrif mese
lesini hal buyurmazsanız bunun vebaline iş
tirak edeceksiniz dedim, geçen devre Yüksek 
Meclise bunu tebliğ ettim. Fakat bugüne ka
dar Yüksek Meclisten ve Riyaset Divanından 
bu hususta hiçbir karar ve netice alınmış değildir. 

REÎS — Muhit Bey, çok istirham ederim; 
kendi tüzükleri icabı azaları arasında cereyan 
eden bir hâdisenin, evvelce de sözlü soru vesile
siyle halledilmiş, bu sene ile ilgisi bulunmryan Ci-
had baban'm reis bulunduğu bir seneye aidolan bir 
hususun tekrar mevzuubahsedilmesine mahal yok
tur zannederim. Çünkü bunu zatı âliniz sözlü so
ru mevzuu yaptınız, cevabını aldınız, Binaenaleyh 
Parlâmentolararası Grupunun kendi tüzüğü ge
reğince azaları arasında cereyan eden bir" me
selenin bu bütçe ile ilgisini bendeniz aylıyama-
dım. 

MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Sayın. 
Başkanın hafızaları kendilerini aldatıyor. Btf-
nim sözlü soruya, karşılık olarak verdiğim ce
vaptan sonra sükût etmişlerdi. Bunun üzerine 
geçen sene bütçesinde bunu tekrar mevzuubahs-
ettim ve Yüksek Heyetinize tevdi ettim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — 1970 te de konuşursun bunları. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Evet, Baş
vekilin, 1970 te de söylersiniz demelerini ve hak
sız bir muameleyi sizlerin tasvibetmiyeceğinizi 
ummak isterim. Seçimin tahrif edilmiş netice-

— 603 — 



I : 44 23 A 
İerini... (Soldan, öyle şey yok sesleri) İlgililer
den bu tahrifi inkâr eden yok. Geçen sene bu
rada bunların foto kçpilerini huzurunuza attı
ğım zaman hayret ettiniz.. 

REİS — Muhit Bey, bir dakika müsaade bu
yurunuz, Riyasetin sizden ricam; kendi tüzü
ğü dâhilinde kendi azaları arasında cereyan 
eden bir hâdisenin bura ile ilgisini anlıy-amadım. 
. MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Heyeti 
'âliyeniz binlerce lira tahsisat verdiniz, bunun 
murakabesini yapacağız. Kaldı ki bu teşkilâtın 
kendi organlarına müracaat ettiğim zaman 
«kabahat bizde değil, Meclis Riyaseti zabtı ken
di el yazısı ile çizdi» demişlerdir. 

REİS — Böyle olmamıştır. 
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Geçen 

sene huzurunuzda vesikalarını arz ettiğim za
man Allah, Allah demekten başka bir şey ya
pılmadı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —. Allah, Allah. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Başve-
^kil «Allah, Allah» diyor. («Allah, Allah demek.de 

yasak mı?» sesleri) «Allah, Allah» demekten 
Allah kimseyi ayırmasın. Allah Allah çok diye
ceklerdir. Meclis organlarından birisi hakkında 
burada bir mevzuun müzakere edilmesini istedi
ğim zaman, Riyaset Divanı başka türlü mua
mele yaptı. «Sözlü soru verirsiniz» dedi. Bu or
gan için soruyu vermiştik, şimdi de bizi alâka
dar etmez, Grupa aittir, diyor. Biz -de ne yapa
cağımızı bilmek isteriz. 

REİS — Mütaakıp toplantıda o idare heye
tini seçmezsiniz. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Bende
niz tüzüğüne riayet etmiyen bu heyete yazdı
ğım mektupla durumu bildirdim. Muallel olan 
'heyetin kendisiyle alâkamı kestim. Bu heyet 
$e esasen davetten daima kaçındı. Ö tarihten 
sonra da tüzüğüne riayet etmiyerek muhalefe
ti ekarte etmek durumunda yürümüştür. Tüzü
ğüne riayet etmjyen ve ayrıca vahîm. bir hare
kete boyun eğmiş olan heyetin tahsisatı verili
yor. İşlenmiş sucu bile bile, verirseniz, suça iş
tirak edersiniz. Bir tahkik heyeti kurularak bu 
durumun tetkik edilmesini talebediyorum. , 

REİS — Müddetiniz bitti. 
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Müd-

deti-mı muhavere ile azalttınız; bir cümle ile 

,1967 ö i S 
Sayın ^Başbakana cevap vereceğim : Tekrar et
mek mevzuuna dokundu, neticesini almadıktan 
sonra tabiî tekrar edeceğim. Meclisten istiyece-
ğim. 

Başbakana cevap olarak bir fıkra ile sÖzü-
j mü bitireceğim : 
I Adamın biri, oğlunun, kendisinden her gün 

10 lira istediğini söylemiş. «Acaba bununla ne 
yapıyor?» dedikleri zaman; bilmem, verdiğim 
yok ki, demiş. Huzurunuzda arz edeyim ki, Mec
lis olarak buna elkoyduğunuzu hâlâ görmedik ki.. 

I Tekrar arz ediyorum, yine de söyliyeceğim : Bu 
I suça iştirak etmemenizi rica ediyorum. 

REİS — Müddetiniz bitti. Cihad Baban'm 
seçilmemiş olduğunu arz ederim. ('Soldan, gü
lüşmeler) 

(453/A) îaslmı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F< Lira 

B 
453 Kongre, konferans, tören ve 

ziyafetler 150 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

O 
453 Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin dış münasebetlerinin ge
rektirdiği büro masrafları 8 498 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmigtir, 

D 
453 Türkiye rde toplanaeak olan 

Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Konferansının gerek
tirdiği her çeşit masraflar 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmigtir. 

E 
453 Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin davetlisi olarak memleke
timize gelecek ecnebi misafir
lerin her çeşit ağırlama mas
rafları 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 9 165 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 000 456 Düşünülmiyen masraflar 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

465 Meclis tahkikatı umum mas
rafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmigtir. 

477 Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 14 790 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

'502 Eski yıllar borçları 2 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

«01 Çeşitli yardımlar 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 861 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalmacak makina, alet ve 
gereçler , 800 000 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 T. B. M. Meclisi yeni binasının 
tezyin ye tefriş işleri 500 000 

BURHANETTİN ONAT — Söz isterim. 
REÎS — Burhanettin Onat, * 

BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya-) — Muh
terem arkadaşlar; yeni Meclis binasının tezyin 
ve tefrişi için bu sene bütçeden 500 bin lira ay
rılmış. Bu iş mevzuu'bahs edilirken bir hususa 
temas edeceğim. 

Biliyorsunuz buraya alınacak tablolar için 
•bir. sergi açıldı. («Bu s'ergiden Allah korusun» 
sesleri) Bu serginin nasıl bir facia teşkil ettiğini 
hepimiz gördük. Buna, zamanı geldiğinde tek
rar avdet edeceğim» Şimdi öğrenmek istediğim 
cihet, bu 500 bin lira ile neyi, "hangi tefriş ve 
tezyini yapacaklar? Bu hususta bizi tenvir eder
lerse minnettar kalırım. 

23.2.198? Ö : 8 
REÎS — Nüzhet Akın. 
RÎYASET DÎVANI ADINA ÎDARE ÂMİ-

Rî NÜZHET AKIN (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar; resim mevzuunda karşılaştığımız müş
küller bizi ümitsizliğe düşürmüştür. Tezyin ve 
tefriş işinin bizim teşkilâtımızda bulunan ele
manlarla tedvirine imkân germemekteyiz. Çün
kü bunların her biri ayrı ihtisas meseleleridir, Me
selâ bir odanın tefrişi, panolarla tezyini, resimle
rin seçilmesi... Bunlar hep ayrı, ayrı teknik me
selelerdir. Takdir buyurursunuz ki, teşkilâtımız
da böyle teknik kadro mevcut değildir. Onun için 
Bütçe Encümenine mensup bir arkadaşımız bu 
tefriş ve tezyin işinin inşaatı deruhde etmiş olan 
Nafıa Vekâletine devrini teklif etmiş ve bu tek
lif kabul edilmiştir. Teklif halen Nafıa Encü
meninde tetkik edilmektedir. («500 bin lira ne 
olacak?» sesleri.) , 
„ Beş yüz bin lira da Nafıa Vekâleti bütçesine 
devredilecektir. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar, teferruata girmek istemiyordum ama... 
(«Yine girme», sesleri) Yine de girecek değilim. 
Fakat bir noktaya dokunmadan geçemiyeceğim, 
af buyurun. 

Arkadaşlar, dünyanm her tarafında (abst-
ret) sanat diye yer almış ruhsuz bir sanat bölü
mü var. Maalesef memleketimizde de bunlar, ce
miyetin uzun müddet kontrolsüz kalması yüzün
den, her tarafa nüfuz etmişlerdir. 

Nafıa Vekâletine havale edilecek, dediler. 
Oraya da emniyetim yok arkadaşlar, tezyin ve 
tefriş işinde oraya da emniyetim yok... 

Bir memleketin parlâmentosu demek, sizle
re izaha lüzum yok, o memleketin sanat, ilim, 
irfan hususlarında ve her hususta şahikası de
mektir, ehramın zirvesi demektir. 

Şimdi, bizim dişimizden, tırnağımızdan artı
rarak, birçok vatandaşlarımızın bâzı hücra kö
şelerde, kovuklarda yatıp yorgan diye hazan 
yaprağını "üzerine çektiği zamanlarda inşasına 
başlanan ve milyonlarca lira sarfiyle ikmaline 
gayret ettiğimiz bu binayı bizim millî zevkimiz
le, millî geleneklerimizle asla kabili telif olmı-
yan birtakım kötü sanat eserleriyle süslemeye 
kalkarsak fena vaziyete düşeriz. 

Gezen arkadaşlarımız çok iyi bilirler, gör
müşlerdir. Başka memleketlerin parlâmentoları 
nasıl süslenmiş, nasıl tezyin edilmiştir. Onun 
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için bu 500 bin lirayı Nafıa Vekâletine devrede- ı 
lim, onlar istedikleri gibi tezyin etsinler... yağ
ma yok arkadaşlar, yağma yok. Bunu, tensip 
buyurursanız ve eğer salâhiyet verirseniz, bu te
mayülü gösterirseniz; Meclisi Âlide her şubede 
olduğu gibi güzel sanatlarla da alâkalı birçok 
arkadaşlarımız vardy*. Onların kontrolü altında, 
onların göstereceği istikametlerde yürüyerek I 
yeni Meclis binamızı millî zevkimize, millî ana
nelerimize, şerefimize uygun bir şekilde tezyin 
etmesini, tefriş etmesini ve onların her hatvesi-
ne Meclisimizin kontrolünün hâkim olmasını te
menni ediyorum. 

REÎS — Turan Güneş, buyurunuz. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu meselede Muhterem Onat arkada
şımıza hak vermek mümkün değildir. Bir defa 
bu mesele bir siyasi mesele değildir, bir ihtisas 
meselesidir. Hamdolsun talih yaver olmuş, ken
disi gibi sanat meselelerinden anlıyan bir arka
daş mebus seçilmiş. Fakat mümkündür ki, ken
dilerinin yerine sanat meselelerinden bîbehre bir 
vatandaş seçilsin. 

Meclis resimleri hakkında kendisinin sanat 
görüşü şüphesiz muhteremdir, şu ve bu istika
mette olabilir. Fakat bu resimleri hazırlamış 
olan şahısların; Türkiye'nin en iyi ressamların
dan bulunduğunu ve bunların eseflerinin sanat 
âleminde tanındığını kabul etmek lâzımdır. Bu 
bakımdan bendeniz hakikaten, kendisinin tekli
fi veçhile, bu meselenin Meclisin murakabesi al
tında yapılabileceğine kaani bulunmuyorum. 
Kendileri doktordurlar, iyi ressamdırlar. Ama 
kendilerinin doktorluğu, tedavi şekil ve sureti 
nasıl Meclis kontrolü altında yapılamazsa, resim 
gibi sanata taallûk eden her türlü hususların da 
Meclis kontrolü altında yapılması doğru değil

dir. Lütfen ihtisas sahibi adamların bu ihtisasla
rına hürmet edelim. Her kete, bütün sanat âlemi 
kendisinin ve çok muhterem sanat görüşüne iş
tirak etmemesi mümkündür. Çok rica ederim, 
meseleyi bir polemik haline getirmiyelim. Bu 
sanatkârlara ve bunların toplanmış olduğu mü
esseseye gereken hürmeti gösterelim. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT, (Antalya) — «Bu 

resim meselesini polemik mevzuu yapmıyalım» 
deniliyor. Bunu polemik mevzuu yapan kim ol
du arkadaşlar? Polemik yapan kimdir şu anda, 
SÖylesenize bana,?. I 
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Meclisin içinde resimden ben anlarmışım.. 

Burada izahat verirken de dedim* ki: «Meclisi 
Âlinin içinde çeşitli şubelerde ihtisas sahibi her 
türlü insan vardır.» Elhamdülillah profesörleri
miz var, doçentlerimiz var, âlimlerimiz var, her 
şeyimiz var.. (Soldan, gülüşmeler, alkışlar) Mü
saade buyursunlar, sanattan anlıyan bir iki kişi 
bulunsun, canım, çok görmesinler.. 

Resim telâkkisine gelince : Arkadaşlar res
me gelince.. Evet ben böyle telâkki ediyorum, 
Turan Güneş arkadaşım böyle telâkki edebilir. 
Ben değil arkadaşlar, bütün dünyanın sanat 
bahsinde, sanat sahasında sahibolduğu klâsik 
ve esaslı telâkkiler vardır. (Bravo sesleri) Bu
nun haricinde kimi sağa gider, kimi sola gider. 
Onun gibi ben de sanat sahasının her istikame-
tinde giden her sanatkâra ve onun yarattığı her 
sanat eserine hürmet etmeyi bilirim, hürmet et
meyi severim. Yalnız «bunu yapan ressam en 
meşhur, en salahiyetli ressamdır» derken arka
daşım bu salâhiyeti; bu şeyi acaba nereden alı
yorlar. O salahiyetli ressamların Kayseri diye 
yapmış oldukları resimleri söylemiye teeddüb-
ederim. (Gülüşmeler) Benim Antalya'm, tabiî 
manzaraları, arkeolojik kıymetleri itibariyle 
Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yerlerinden 
birisidir. Gidin Allah rızası için, bakın, benim 
Antalya'mı ne hale getirmişlerdir. (Gülüşmeler) 
Bu mu sanat zevki, bu mu en meşhur ressamın 
yaptığı eser? 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — «Benim An-
talyam» diyorsun, tapun var mı ? 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ta
puya sahibolmam lâzım değil. Yurdumun her 
tarafı benimdir, Vacid Bey! (Mazbatası var ses
leri) 

Arkadaşlar; demin de arz ettiğim gibi, par
lâmento binamızı süsliyeeeğiz. Bırakın sanat te
lâkkilerini, bırakın sanat şartlarım. Benim par
lâmentomu şüsliyecek olan; - bakın yine benim 
dedim - bizim parlâmentomuzu şüsliyecek olan 
resmin, hiç olmazsa güzel olması lâzım. Binaen
aleyh millî nişlerimin ve mâna telâkkilerimin ba
na telkin ettiği ilhama uyarak yaptığım bu te
menniyi tersine çevirip polemik demek, polemi
ğin ta kendisidir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Rükneddin Nasuhioğlu, buyurun. 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Efendim, bu resimler bahsinde bendeniz de bu-
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lundum. Alâkası vardır diye, bu sene yazın bizi I 
de çağırdılar. Bize yeni Meclis binasında 300 -
400 kadar tablo gösterdiler. Orada on kişi kadar 
vardık, şöylece baktık. Büyük Millet Meclisinin 
mâna ve mefhumu ile, bize gösterilen tablolar 
arasında bir alâka görmedik. Arkadaşımın da 
demin arz ettiği gibi, parlâmento binalarında ve 
emsallerinde resimler ve panolar hepinizin ma
lûmudur. Bu itibarla onların mahiyeti, vaziyeti 
ne ise bir Meclisin ciddiyet ve vekanna lâyık 
resimlerle, tezyinatla bu işi halletmek lâzımge-
lir. 

Muhterem arkadaşım, Nüzhet Bey «Bunu 
Nafıa Vekâletine devrettik» diyorlar. Hakikaten 
bu kâfi değildir. Gerçi Nafıa Vekâletinde bir iki 

c I 

ressam vardır, fakat bir Meclis binasının tez
yinatı için bunların bilgileri müsaidolmıyabilir. 
Onun için bu mevzuun çok ciddî olarak ele alın
ması, bu resimlerin çok dikkatle seçilmesi lâ-
zımgelır. Yoksa\mevcut resimler ve onun benzer
leri Meclis binasına konamaz arkadaşlar. 

REÎS — (752) roci faslı reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

• i 
B — Riyaseti Cumhur bütçesi 
REÎS — Riyaseti Cumhur bütçesine başlıyo

ruz. Tümü üzerinde söz Hürriyet Partisi Grupu 
adına ibrahim öktem. 

Diğer söz alanlar : C. M. P. Meclis Grupu 
adına Tahir Taşer ve ayrıca Mehmet Mahmud-
oğlu. 

Hüseyin Balık. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; Riyaseti Cumhur bütçesi mü
nasebetiyle rejimimizin ana meselelerinden biri
sine temas etmeyi vazife sayıyoruz. Parlmanter 
rejimin cari olduğu demokrasilerde teşriî uzvun 
karşısında mesul bir icra uzvu ve Devletin ba
şında da teşriî uzva karşı siyasi mesuliyeti olmı-
yan tarafsız, partiler dışı ve partiler üstü bir 
Devlet Reisi vardır. Yalnız hiyaneti vataniye ha
linde, Yüksek Meclise karşı mesuliyeti olan bu 
Devlet Reisinin fiil ve sözlerinden dolayı siyasi 
mesuliyet Başbakana ve Hükümete racidir. Parl
manter demokrasilerde, adı kıral olsun cumhur 
reisi olsun, böyle partiler üstü, partiler dışı ta
rafsız bir Devlet başkanına mutlak ihtiyaç var- | 
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dır. Devlet Reisi, buhran ve felâket haÜerihcİe 
bütün milletin etrafında güvenle toplanabilece
ği bir şahıs olabilmek için, partilerarası siyasi 
mücadelelerin tamamiyle haricinde kalmaya 
mecburdur. 

Devlet Reisi, zaman zaman geçici siyasi 
menfaatleri dile ve harekete getirmeleri müm
kün bulunan siyasi teşekküllerin ve grupların 
karşısında millî menfaatlerin devamlılığını tem
sil eden bir şahıstır. 

O, ne bir siyasi partinin, ne de kendisine rey 
veren parlâmento ekseriyetinin temsilcisi ola
rak değil, bütün milletin temsilcisi olarak hare
ket etmek mevkiinde ve zorundadır. Tarafsız 
Devlet Reisi, siyasi partiler arasındaki mücade
lede faydalı ve hattâ zaruri bir muvazene unsu
rudur. Devlet Reisliğinin irsen intikal etmediği 
cumhuriyet şeklindeki parlmanter demokrasiler
de, umumiyetle Cumhurreisi, bu yüksek mev
kie seçilmeden önce siyasi mücadeleye adı ka
rışmış, bir siyasi partinin saflarında çalışmış 
bir insandır. 

Fakat seçildiği yftksek mevkiia ve Anayasa
nın icapları böyle bir mevkie getirilen zâtı, siya
si mazisindeki parti bağlarını unutmaya ve unut
turmaya mecbur kılar. Fransız Cumhurreislerin-
den Mösyö Doumergue Devlet Reisliğine seçil
mesi üzerine Meclis Reisinin gönderdiği tebrike 
verdiği cevapta şöyle diyordu : 

«Millet Meclisinin bana gösterdiği itimada 
lâyık olmıya çalışacağım. Bu itimada lâyık ol
mak için Anayasaya herkesten ziyade hürmet
kar olacağımdan, partilerarasmda tarafsız bir hü
küm olarak çalışmak üzere herkesten daha bü
yük bir itina göstererek partiler üstünde kala
cağımdan emin olabilirsiniz.» 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda bu esaslardan mülhem ol
muş ve Cumhurreisi siyasi bakımdan gayrime-
sul tutulduğu gibi buna muvazi olarak kendisi
ne partiler dışı kalmak mecburiyetini tahmil ey
lemiştir. 

Cumhurreisi Anayasamızın 38 nci maddesine 
göre - Hâkimiyeti Millîye esaslarım hal ve şart
lar icabettirirse - dün mensubolduğu partiye 
karşı dahi savunmak mecburiyetindedir ve bu 
hususta yemini vardır. 

Keza, Anayasamızın aynı maddesine göre 
cumhurreisi «Bütün kuvvetiyle ve sadıkane 
Türk Milletinin saadetine sarfı mesai edeceği» 
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hususunda yemin eder. Türk Milletinin saadeti 
bir siyasi partinin ve buna rey temin etmiş 
olanların saadeti olmadığına göre, cumhurreisi 
bir siyasi partinin menfaatleriyle milletin men
faatlerinin her zaman muvazi olmadığım unut
mamakla mükelleftir. 

Cumhurreisi 38 nei maddeye göre, «Deruh-
de ettiği vazifenin icabatına hasrü nefsedeceği-
ne» dair yeminde bulunur. Şu halde Devlet re
isinin parti işleriyle asla uğraşmaması zaruridir. 
Anayasa icabıdır. 

Bu hakikatleri, bugünkü eum.hurreisim.iz Sa
yın Celâl Bayar bir muhalefet partisinin lideri 
bulunduğu yıllarda birçok defalar büyük bir 
katiyet ve vuzuhla belirtmişlerdi. 

Meselâ, 27 Haziran 1947 Sivas il Kongresin
de söylediği nutukta şöyle diyordu : «Devlet 
reisi icabında yüksek hakemlik vazifesini ifa 
edecektir. Bugün Mecliste 54 kişiyiz, yarın nıs
fına yükselebiliriz. Veyahut da Hükümet kura
cak raddeye gelebiliriz. Devlet reisi iktidarı ki
me devredeceğini düşünmekle mükelleftir. Ha
kemlik vazifesi» yapacaktır. * Hakem, taraflardan 
birisine karşı şu veya bu tesirin altında! kalma
malıdır.» • 

1950 seçimleri arifesinde, 9 Mayısta İzmir'de 
söylediği nutukta Sayın Bayar daha açık bir ifa
de ile şunları söylemişti : «Bilirsiniz, Anayasa
nın hükümlerine göre devlet reisi gayrimesuldür. 
Bunun büyük mânası vardır. Devlet reisleri 
icabettiği zaman yine kanunun çizdiği salâhiyet 
hududu dâhilinde memlekette bir muvazene unsu
ru olur. Hiçbir yerde devlet reisleri politikanın 
küçük kısımlarına dalarak kendilerini dedikodu
ya mâruz bırakmazlar. Bunun içindir ki, Ana
yasa devlet reislerini gayrimesul tanıyarak on
lara ihtiramı sağlamıştır.» 

Ayiıı nutukta Muhterem Celâl Bayar şu tezi 
savunuyordu : «Bu memlekette Anayasa tadile' 
muhtaçtır, yetersizdir, teminatsızdır. Ama bir 
Anayasa buhranı yoktur. Buna karşılık devlet 
reisliği buhranı vardır.» 

Aynı tez Demokrat Partinin Birinci Büyük 
Kongresinde kabul edilen ana dâvalar komisyo-, 
nu raporunda ve Hürriyet Misakmda, yani De
mokrat Parti liderlerinin maalesef unuttukları, 
biz hürriyetçilerin hâlâ bir bayrak gibi taşıdığı
mız ve sadık kaldığımız bu misakta açıkça ifade 
edilmiştir. Devlet reisinin tarafsızlığı bütün ida
ri mekanizmanın tarafsız olması ve kanuna ria-
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yetkâr olmasının birinci şartıdır. Kanunlarımız 
Cumhurreisine hakareti değil, fakat hürmetsiz
liği bile suç saymışlarsa, bunun sebebi Cumhur-
reisinin imtiyazlı bir vatandaş olması değil, fa
kat siyasi mücadelenin dışında kalarak devleti 
temsil etmesidir. Eğer Cumhurreisi de sizin gibi 
benim gibi ve başkaları gibi siyasi mücadelenin 
içinde yer alsaydı, onun da böyle bir himayeye 
rn.azh.ar olması için ciddî bir sebep kalmazdı. Bu 
himayeyi kanunlarımız Cumhurreisine bir par
tinin ileri gelen bir siması olduğu için değil, 
partiler dışı ve partiler üstü bir şahsiyet olduğu 
için tanımıştır. Binaenaleyh, Cumhurreisinin me
suliyetsizliği siyasi mücadele sahası dışında kal
masının bir neticesidir. 

Muhterem arkadaşlar; kısaca esaslarını be
lirttiğimiz ve Demokrat Partinin muhalefet yıl
larında kuvvetle müdafaa ettiği Cumhurreisliği-
nin tarafsızlığı ve milletin tamamını, hen türlü 
parti münasebet ve mülâhazalara dışında, temsil 
fonksiyonunun bugün de maalesef mevcudolma-
dığinı üzüntü ile belirtmek "zorundayız. Bundan 
duyduğumuz elem sonsuzdur. 

Cumhurreisliği makamını halen işgal et
mekte bulunan muhterem şahsiyetin, siyasi .par- s 
tiler arasındaki sert mücadelelerin, hakemliğini 
zaruri kıldığı bilhassa bu son yıl zarfında siyasi 
muvazeneyi bir taraf lehine ağır bastırıcı tu
tum ve hareketlerinin birkaç misalini Yüksek Hu
zurunuza arz etmek mükellefiyeti bizim için cid
den ıstırap vericidir. 

Muhterem Cumhurreisi 5 Ocak 1956 tarihinde 
Antalya'da iplik fabrikasının temel atma mera
siminden halka hitaben «Biz yaptığımız vaitlerden 
daha küyük eserler meydana getirdik. Bu eserler 
vaktiyle bizim tasavvurumuz olanlardan daha 
fazladır. Gelecek seçime büyük bir bilanço ile 
gireceğiz» buyurdular. 

7 Ocakta Konya'daki hitabesinde «Kuruluş ve 
iktidara geçişimizden bugüne kadar 10 yıl geç
miştir. Bu 10 yıl içindeki gelişmeyi gözlerimle gö
rür gibiyim. Yapılan işler pek yakında semere
sini verecektir» buyurdular. 

29 Mart 1956 da Keşan belediye meydanında 
toplanan halka yaptıkları konuşmada: «Eğer bu
gün bir kalkınma olmadığı yolunda iddia eden
ler varsa kendilerini bedbinlik hastalığından 
kurtarsınlar. Millet nurlu yoldadır. Zaman lehi
mize işlemektedir» buyurdular. 
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& Nisan 1956 da Seyhan barajının açılışı ve

silesiyle yaptıkları diğer bir konuşmada «Bugün' 
siyasi ve uzun bir konuşma yapmıyacağım. Çünkü 
eserler konuşmaktadır. Nasıl sözümüzde durduk 
mu?» buyurmuşlardır. 

Son yaz mevsiminde Marmara bölgesinde yap
tıkları seyahat sırasında, yatm Karabiga'da te-
vekkufu esnasında Devlet Reislerine hürmet ve 
tazimlerini sunmaya gelen.civar kaza heyetlerin
den birisinin başkanı olan müstakil belediye re
isine - bir mebus arkadaşımızın iki aydır Hükü
metten yazılı cevap bekliyen sual takririnde be
lirttiği gibi - «Hâlâ mı müstakilsiniz?... Onu, bu
nu dinlemem, partiye gelmelisiniz, yoksa 1958 de 

/ sizinle mücadele ederiz.» Şeklinde bir beyanda 
bulunmuşlardır. (Soldan, yalan sesleri) 

NUSRET K I R Î Ş C I O G L U (Zonguldak) — 
Ben de orada idim. Yalan. 
- HÜRRIYET PARTISI ADINA IBRAHIM 
ÖKTEM (Devamla) — Farlâmentoiu memleket
lerde, Cumhurreisinin, bir partiyi iltizam edici 
bir politikanın değil fakat Devletin ınümessili 
olması hasebiyle, millî birliği ifade dışında nu
tuklar söylemesi ve beyanlarda bulunması caiz 
sayılamaz. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Her vesile 
ile Devleti temsil ettiğini gösteriyor. 

RElS — Sadettin Bey, müdahale etmeyiniz, 
rica ederim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Kaldı ki, 
Hükümet erkânının siyasi maksatlarla yaptıkları 
seyahat ve verdikleri nutuklarda Devlet reisleri
nin hazır bulunmaması bir demokratik kaide iken,. 
geçen yıl içinde Başvekilin Seyhan, İçel, An-
tep, Urfa, İzmir ve sair yerlerdeki bu kabil seya
hatlerine iştirak eden Muhterem Cumhurreisinin 
huzurlarında, Başvekil muhalif siyasi Partilere 
ve matbuata mensup vatandaşların siyasi kana
atlerine taarruz ederek siyasi -edebiyatta benzeri 
görülmemiş tarz ve üslûpta en ağır ithamlarda 
bulunmaktan çekinmemiştir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yok öyle birşey.. Siyasi edebiyatın ne 
olduğunu biz de anlatacağız. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — İsterseniz 
örnekler takdim edebilirim, Muhterenr^Başvekil. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bizde de var, biz de -getireceğiz o kür
süye... İsmet Paşadan öğren neler var... 
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İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Anadolu 
Ajansı bültenleri, sık sık Cumhurreisliği köş
künde Demokrat Parti kademeleri idare heyet
lerinin kabul edilmekte olduğunu yaymakta,, bu 
heyetlerle beraber Sayın Cumhurreisi resimler 
çektirmektedir. (Gürültüler) Geçenlerde Çanka
ya'da gösterilen atom filimine Demokrat Pa-rti 
Genel İdare' Kurulu âzalarının tamamının çağ
rıldığını gene ajans radyolarda yayınlanmıştır. 
(Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, karşılamayın, bırakın. 
İBRAHİM - ÖKTEM (Devamla) - - Bizim 

bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti kanunları ye 
I Anayasası Demokrat Parti Genel Kuruluna di

ğer partilerin genel, kurullarından farklı bir 
resmî sıfat tanımış değildir. Binaenaleyh millî 
varlığın s'embolü olması lâzımgelen, bir ma
kam ve şahsiyetin bu kabîl davet ve kabul
lerde dahi bir parti lehine aşikâr bir sempati 
göstermesi caiz olmamak gerekir, % 

Hocalarının, haksız olduğuna inandıkları, 
vekâlet emrine alınma hâdisesinde üzüntüle
rini, bu yüksek makama lâyık hürmetkar bir 
üslûp ve tutum içinde, arz eden bir talebe gu-
rupunun bu müracaatı akabinde, bu ma
sum harekete içtisar edenlerin bilâhara polisin 
takip ve tazyikine mâruz kılınmaları genç ne
sil için hayal kırıcı olmuştur. 

Son Ocak ayında, Büyük Millet Meclisin
de bulundukları bir sırada, Muhterem Cum
hurreisinin içlerinde vali gibi bir Devlet me
murunun da bulunduğu bir vilâyetin D. P. 
heyetini kabulü esnasında, iki Hürriyet Par
tili mebus arkadaşımızı kasdederek sarf etmiş 
olduğu sözleri huzurunuzda nakletmekten içtî-
nabediyoruz. -

ABtDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bu
rada müdafaada bulunmasına imkân olmıyan 
gayrimesul bir şahsiyet hakkında böyle iftira 
olmaz. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — iftira de
ğil, Abidin. Bey. 

Muhterem arkadaşlar, ebediyete doğru uza
yan millet hayatı içinde, günlük mücadelele
rimizin, anlaşmazlıklarımızın halimdeki hakem
lik rolünün, bu aziz milletin birliğini ve bü
tünlüğünü temsil eden bir makamda ve şahsiyet
te toplanmış olması hasebiyle, bu rolün gerek
tiği gibi bütün icapları ile ifa edilememesi 

I yalnız bizim için değil, lehine hakaret edilen 
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tegekkill için dahi üzüntü ile karşılanmak lâ- ı 
hmgelir; Çünkü bahis mevzuu olan, şahıs ola
rak, teşekkül olarak, millî tesanüdün ve millî 
vahdetin korunması meselesidir. 

Sayın Cumhurbaşkanının muhalefet yılla
rında belirttiği gibi «bir Devlet başkanı politi
kanın küçük kısımlarına dalarak kendilerini 
dedikodulara mâruz bırakmamalıdırlar». 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-
bul) — Anayasaya mugayir konuşuyor. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Bizler j 
fikren ve vicdanen Muhterem Bayar'm o gün
kü sözleri ile yüzde yüz mutabık bulunuyo
ruz. Bu, Anayasamızın bir icabı olduğu gibi 
hepimizin fâni şöhret ve mevkilerini aşan millî 
Hayatin tamamiyetinin ve ebediliğinin bir za
ruretidir. 

1946 ile 1950 yıllan arasında, Cumhurreîsi-
nin tarafsız olmamasının memleketimizde bir 
rejim buhranı yarattığı doğru olarak iddia 
edildiğine göre, bugün de tamamen doğru ola
rak bir rejim buhranının mevcudiyetinin en 
bariz deliji yiıte bu yüksek makamın Anaya
sa ve demokrasi prensiplerine uygun tarafsız
lığı muhafaza etmemesinde görmekteyiz. 

REİS— Bir-dakikanızı rica edeceğim. 
Gâyrimesul bir şahsın kendisini burada mü

dafaa edemediği bir vaziyette, nutkunuzun ta- I 
mamen Anayasaya mugayir olduğunu Riyaset 
Makamından ifade etmek isterim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Anayasa 
gereğince Reisicumhurluk gâyrimesul bir ma
kamdır, fakat onun efalinden Başvekil me
suldür. . 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde bu
gün böyle bir buhranın hakikaten mevcudolup 
olmadığının katî hükmünü ise temsil etmekte 
olduğumuz millî vicdanın muhasebesine terk et
miş bulunuyoruz. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Tahir Taşer, Cumhuriyetçi Millet 
Partisi Meclis Grupu adına. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA TAHİR TAŞER (Kırşe
hir) — Riyaseti Cumhur bütçesinin müzakere
sine başlandığı şu sırada ilk hatıra gelen şey 
Cumhurbaşkanının Anayasamızca tâyin ve tes-
bit edilen durumudur. 

Anayasamızın 32 nci maddesinde Cumhur 
başkanm|n Meclis münakaşat ve müzakeratma | 
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bini tesbit ve kabul etmiş olmakla Reisicumhu
run tarafsızlığını teminat altına almış bulun
maktadır. 

Filhakika Devlet Reisliği makamı gibi bü
tün Devlet teşkilâtının ve millet olarak millet
ler camiası içindeki varlığımızın şerefli bir tem
silcisi olan Cumhurbaşkanının işgal ettikleri 
makamın mehabeti ile mütenasip mutlak bir ta
rafsızlık içinde bulunması demokrasi idaresinin 
de icaplarmdandır. Demokrasinin câri olduğu 
bütün memleketlerde durum aynıdır. 

Demokrat Partinin muhalefet yıllarında mü
dafaasını yaptığı mevzulardan biri de Reisicum
hurun tarafsızlığı meselesi idi. Sayın Celâl Ba
yar'm muhalefet lideri sıfatiyle söyledikleri nu
tuklardan birinde gerektiği zaman Cumhurbaş
kanının tarafsız ve idareci kalacağına inandık
ları sözü ile bu hakikati daha o zaman kabul ve 
teyidetmiş bulunuyorlardı. Muhterem arka
daşlar; kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, De-

j mokrat Parti iktidarının yedinci yılında dahi 
f bu mesele hallolunmuş değildir. Anayasanın 

bu hükmü dün olduğu gibi bugün de lafzi ol
makta berdevamdır. Anayasamızın 35 nci mad
desine göre, Reisicumhur, Teşkilât ve Bütçe ka
nunları müstesna olmak üzere ilânını muvafık 

i görmediği kanunları bir daha müzakere edil
mek üzere esbabı mucibesiyle birlikte on gün 
zarfında Meclise iade etmek salâhiyetini haiz
dir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-
• bul) — 41 nci maddeyi okuyun. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI
NA TAHİR TAŞER (Devamla) — 35 nci mad
de sarihtir. 2 Mayıs seçimlerinden bu yana çı
karılan kanunlardan hiçbirinin bu muameleye 
tâbi tutulmamış olması milletin gözünden.... (Gü
rültüler) ^ 

REİS — Bu minval üzere nutkunuza devam 
ettiğiniz takdirde sözünüzü kesmek mecburiye
tinde kalacağım. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — 35 nci mad
deyi okudum; tetkik ettim. 2 Mayıs seçimle
rinden bu yana çıkarılan antidemokratik ka
nunlardan hiçbirisi Reisicumhurun.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bu ne demektir? Bile, bile böyle şey ol 
maz. 
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REİS — Kendini müdafaa etmek imkânın

dan mahrum olan bir şahıs, yani Reisicumhur 
hakkında..,. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

T AHİR TAŞER (Devamla) — Bir dakika 
müsaade buyurun. Reisicumhur.... 

REİS —Tahi r Bey, Anayasanın 41 nci mad
desini size okuyorum 

SOLDAN BÎR SES — Tahir Bey, Reisicum
hur değil, şahıs bahis mevzuu değil, Riyaseti 
Cumhur bütçesi mevzımbafhistir. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Arkadaşlar, 
mâruzâtım Reisicumhurun şahsı hakkında de 
ğil.... 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
.—- Reisicumhur, imzaladığı kararnameler hari
cinde murakabe sadedinde hiçbir tenkide mâruz 
kılınamaz. (Sağdan, yanlış öğrenmişsin sesleri) 
(Soldan, -gürültüler) 

REİS — Tahir Bey, birinci ihtarı verdim. I 
Bu şekilde konuşmaya cievam ederseniz, sözü
nüzü kesmeye mecbur kalacağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, biraz evvel niçin bunu yapmadınız? Ne bi
çim yoğurt yemek bu? 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Anayasanın 
alâkalı maddesini okuyorum: «Reisicumhur, 
hiyaneti vataniye halinde Büyük Millet Mecli
sine karşı mesuldür. Reisicumhurun ısdar ede
ceği bilcümle mukarrerattân mütevellit mesul i . 
yet 39 ncu madde mucibince mezkûr mukarre-
ratı imza eden Başvekil ile vekili aidine râcidir.» 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Alay mı ediyorsun? (Soldan şiddetli gü
rültüler) 

REİS — Tahir Bey, böyle değil. 41 nci mad
denin ikinci fıkrasını okuyorum. Reisicumhu
run hususatı şahsiyesinden dolayı mesuliyeti lâ-
zımgeldikte işbu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
masuniyeti teşriiyeye taallûk eden 17 nci mad
desi mucibince hareket edilir. 

TAHİR T A Ş İ R (Devamla) — Hayır efen
dim, hayır.. (Soldan gürültüler) 

REİS — Şimdi devam etmekte ısrar ediyor 
musunuz? 

TAHİR TAŞER (Devamla) — okuyorum, 
35 nci maddeyi okuyorum.. 

REİS — İhtara rağmen sözü devam ettir
mekte ısrar etmektedir. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Hayır efen
dim, hayır.. Bîr tesisin açılışında Reisicumhur 
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tarafından iradedilen nutkunda tasvibeder ma
hiyette.. (Soldan şiddetli gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar, «Allahtan kork» sesleri) 

REİS — Mütaaddit ihtarlara rağmen oku
makta devam etmekte temerrüdeden Tahir Ta-
şer'in sözünün kesilmesini reyinize arz edeceğim. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Buyurunuz Tahir Bey.. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — U s u l hakkın
da söz istiyorum. Nizamnameye riayetsizlik hu
susunda. 

REİS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar, usul hak
kında Riyaset Makamından söz almış bulunuyo
rum. Buraya, gelen iki hatip Reisicumhurun ha
iz olması gereken vasıfları hakkında mütalâa ile
ri sürdüler. Onun kudsiyetî, onun ulviyeti üze
rinde, onun şayanı ihtiram varlığı üzerinde bir
takım izahlarda bulunduktan sonra tarize giriş
tiler. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Vetodan bah
settim. - . > 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devmla) •*- Fakat şunu ihmal ediyorlar ki, bir
takım evsaf ve mezayayı kendisinin hukukundan 
saydıkları bu mevki ve makamın; esas Teşkilât 
Kanununun tanıdığı haklar ve salâhiyetler cüm
lesinden olarak burada mesul ve murakabe olu-
namıyacağıdır. 

Riyaseti Cumhur Bütçesi münasebetiyle Re
isicumhura matuf birtakım iddialar müzakere 
mevzuu yapılamaz. Buna imkân yoktur; buna 
hukukan yani Anayasa ahkâmınca imkân yok
tur. Kimi murakabe ediyorsunuz? Reisicum
hur, buraya gelip kendisini müdafaa hakkını 
haiz değildir ve mesul değildir. O derece ki, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 41 nci maddesi- -
ne göre Reisicumhur yalnız hiyaneti vataniye 
halinde Büyük Millet Meclisine karşı mesuldür. 
' BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Bunun dışında mesul değildir. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De

vamla) — Bunun dışında Reisicumhurun hiçbir 
' mesuliyeti mevzuubahis değildir. (Soldan, brâ- . 

vo sesleri, alkışlar) Bu ulviyet ve kutsiyetleri 
millet hayatında tutmak isteyen ise Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bizatihi kendisidir.. Hattâ 
•Reisicumhurun ısdar edeceği bilcümle mukar-" 
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rerattan mütevellit mesuliyet dahi, 39 ncu 
madde mucibince mezkûr mukarreratı imza eden 
Başvekil ile vekili aidine racidir. O halde na
sıl olur, imzasiyle bir kararnameyi, imzasiyle 
bir kanunu tatbikat mevkiine koymak sure
tiyle bir memleketin hayatı umumiyesinde bin 
bir türlü meseleler tevlidedebilecek icraatın
dan dahi Reisicumhuru mesul tutnııyan bir Teş
kilâtı Esasiye Kanununun açık hükümleri mu
vacehesinde, buraya gelip de bunlardan teda
füi ederek bu kutsi makama matuf .jûrtakım 
yersiz nıevzularla müzakere açmaya teşebbüs 
ediyorlar'. Buna hayret etmemek mümkün de
ğildir. 

Bu itibarla burada Riyaseti Cumhurun Büt
çesinin müzakeresi, sadece bir rakam işi olarak 
mütalâa olunabilir. Evet, sadece bir rakam işi
dir. Bütçenin bu kısmı münasebetiyle tenkid 
etmek istedikleri bir husus varsa burada an
cak Hükümeti hedef tutarak konuşabilirle!'. 
Yoksa hukukan gayrimesul ve aynı zamanda 
Müdafaa hakkından mahrum olan bir makam 
hakkında bu şekilde mütalâlarla tenkide kalk
mak, ona ta'nü tarizde bulunmak hem Teşki
lâtı Esasiye Kanununa aykn'idır, hem de mem
leket, menfaatlerine tamamiyle muhaliftir. Bu
nu böyle bilmek lâzımdır. (Soldan, bravo sesle
ri, alkışlar) 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun Turan Bey. Yalına usul 
hakkında konuşun lütfen. 

TURAN GÜNEŞ (KocaeK) — Efendim, Ce
lâl Yardımcı arkadaşımız Anayasadan falan 
bahsetti. Bu kadar sinirlenmesine de lüzum 
yok. îşte kürsü burada, aksini ispat etmek isti-
yenler çıkar, ispat eder. (Sağdan, bravo ses
leri) 

REÎS — Zatâliniz usul hakkında söz aldınız. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Onlar da 

usul hakkında söz aldılar, sataştılar, ben de usuji 
ile cevap .veriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir hukuk devleti 
yoktur ki... 

SAŞVEKtL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Burada 41 nci madde konuşuluyor, öyle 
şey yok. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Ne sinirleni
yorsunuz, Beyefendi. 
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REİS — Halen yürürlükte bulunan Teşki

lâtı Esasiye Kanunumuzun hududu dışına çık
tığınız takdirde elbette konuşamazsınız. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bir mesele 
ihtilâfı var. Bizim noktai nazarımız... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Noktai nazarla olmaz, maddeyi okuyun. 

. TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Hukuk ilmi 
bir .gün hukukta okumakla olmaz, o devirler çok
tan geçti. 

REÎS — Riyaseti Cumhur bütçesini müza
kere ediyoruz. Riyaseti Cumhur bütçesi müzake-

t re edilirken ilmî bir mevzuun polemiğini yapı
yorsunuz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — İhtilâf yok
tur. Dahilî Nizamnamenin yürütülmesi lâzımge-
len bir meselede Reisicumhurun haraketi konuşu
lamaz, diye Meclis salâhiyetlerinin bir kısmı or
tadan kalkar mı? (Soldan, «hayır, hayn*» ses
leri), («Meclise hakaret ediyorsunuz» sesleri) 

RE tS — Meclisin haiz olduğu salâhiyetleri 
ortadan kaldırıyorsunuz, diye SÖK sarf etmiş bu
lunuyorsunuz, bunu Riyaset nâlâyık söz olarak 
kabul' etmektedir, bu sözünüzü geri alıp almadı
ğınızı tavzih etmenizi rica ediyorum. 

fURAN GÜNEŞ (Devamla) — Anayasanın 
Meclise tanıdığı salâhiyetin bir kısmı ortadan 
kalkıyor, demek, Meclise hakaret olmaz. 

REÎ&— «Haiz bulunduğu salâhiyetin» di
yorsunuz. Muhatabınız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Zatâliniz, 
diyorsam; tek şahıstan, Reisvekili Fikri Apay
dın'dan bahsediyorum, 

Arkadaşlar; Reisicumhurun ahval ve hare
kâtı Mecliste dahi konuşulamazsa ben de dâhil 
1946 - 1950 arasında mitinglerde nasıl konuştuk, 
hatırlar mısınız? 

REÎS — Şimdi 1957 deyiz. - ~ ~ 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Tesbit edi

yor, Reis. 
REÎS — Biraz evvel söylediğiniz sözden do

layı sözünüzü geri almaya sizi davet ediyorum. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) —' Geri almı

yorum. 
REÎS — Turan Güneş sözünü geri almamak

ta ısrar etmektedir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kara.1^ 

lısmız. 
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REİS — Konuşmasına devamdan menedil-

mesi hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 

Söz, Demokrat Parti Meclis Grupu -adına 
Sabri Dilek'indir. 

SABRÎ DÎLEK (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz biraz evvel muhalefet parti
leri grup sözcüsü olarak konuşan Muhterem İb
rahim öktem ve Tahir Taşer'i dinlerken, kendi
lerinin dün burada Malatya Mebusu Sayın Nü-
vit Yetkin tarafından haklı olarak ileri sürülen 
ve, «bütçe rakamları vesile ittihaz edilerek şahıs
lara sataşmak doğru değildir,» diye serd edilen 
söze uyacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
üzerinde görüşülürken, millî birliğin, geçmiş ve 
gelecek bütün nesillerin ve tarihî mefahirin 
sembolü hakikisi .olan devlet reisinin şahsına 
her hangi bir tarizin vâki olabileceğini düşün
memiş ve ummamıştım. Aynı zamanda gayet za
ruri ve tabiî olan bir bütçenin pek mütevazi 
rakamlarını vesile ittihaz ederek Do^let Reisinin 
ulviyet ve kutsiyetine tecavüz edilemiyeceği ka
naatinde idim. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Devlet 
Reisinin kutsiyeti var mıdır? 

SABRI DİLEK (Devamla) — Vardır*efen
dim. Çünkü bir devlet hayatı yalnız^bugün ya-
şıyan nesilden ibaret değildir. Ziya Termen Be
yefendi, bir devlet dendiği zaman dün Çaldı-
ran'da, Mohaç'ta, Sakarya'da ölenler de aynı 
devlet mefhumuna dâhildir. Bir milletin kudret, 
kuvvet, ulviyet ve kudsiyeti onun reisinde top
lanır. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Demokrasi
lerde kutsiyet devlet reisinde değil, o milletin 
bayrağında tekevvün eder. 

SABRI DİLEK (Devamla) — Telâkki mese
lesi. (Soldan, «anayasa meselesi» sesleri) Benim 
anladığım, devlet reisi geçmiş ve haldeki ve 
hattâ gelecekteki nesillerin temsilcisidir. Ben bu 
fikrimde, af buyursunlar, hiç sevmediğim İsmet 
İnönü Reisicumhur olduğu zaman da musirdim. 
Buna rağmen her nedense muhterem arka
daşlarım, bu makam üzerinde konuşulurken bâ
zılarımız dikkatli davranmamışlardır. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Anayasanın mesul addetmediği bir ma-
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kam hakkında burada müzakere cereyan ede
mez. Buna Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz mâni
dir. * 

SABRI DİLEK (Devamla) — Arkadaşların 
bu yolda bizi münakaşa vaziyetine sevk ettikle
rinden dolayı hakikaten üzülüyoruz. 

Umarız ki, bizi cevap vermek ve Anayasanın 
41 nci maddesiyle tam bir tezat teşkil eden bir 
münakaşaya girmek mecburiyetinden azade kı
lacak dikkati, muhalif arkadaşlarımız bundan 
sonra esirgemezler. 

REİS — Celâl Yardımcı. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Ben söz iste

miştim, müdafaa için. 
REİS — Konuşmanıza Meclis müsaade et

medi. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Arkadaşlar biraz evvel arz ettiğim inanç 
ve hukuki kanaatimle tekrar kürsüye gelmek 
lüzumunu hissettim. Buna sebep de diğer bir ar
kadaşımızın müdafaaten olsa dahi söz almış ol
masıdır. 

Benim arzım şudur, diyorum ki, Anayasanın 
mesul addetmediği ve binaenaleyh üzerinde mü
zakere açılmasına izin vermediği bir mevzu üze
rinde ne iddia ve isnat, ne de müdafaa yoliyle 
konuşma yapılamaz. Bu gibi ve zuhulen açılan 
müzakerede söylenmiş olanların da keenlemye-
kün addi icabeder, zabıtlardan ihracı lâzımge-
lir. (Sağdan, «haydi efendim, haydi» sesleri, 
gürültüler.) 

REİS — Mehmet Mahmudoğlu, (Yok sesleri) 
Hüseyin Balık... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım, muhterem bir mevkiden bah-
solunduğunun farkındayım. Yalnız bir iki se
neden beri beni üzen bir husus var. 

Demokrat Partinin bir Hürriyet Misakı var. 
İlk kongre, Yeni sinema. 

REİS — Hüseyin Bey Riyaseti Cumhur büt
çesi üzerinde konuşuyoruz. Filân partinin fi
lân kongresi kararları hakkında konuşmak üze
re söz vermiş değilim. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bu hürri
yet Misatkı... (Soldan, gürültüler, kapak ses
leri)... Üç maddeden müteşekkildir. (Şiddetli 
gürültüler, konuşamaz sesleri) Birisi, Reisi 
Cumhurun bitaraf olması... 
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REÎS — Rica ederim Hüseyin Balık, bu hu

sus sureti katiyede takarrür etti, şunun olma
ması, bunun olmaünıı ileri sürmenin Anaya-
yasaya aykırı olduğunu defatle ifade ettik. 
Siz hâlâ oradan bahsediyorsunuz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Reisicum
hurun salâhiyeti hakkında kısa bir maruza
tım var... 

REtS — Rica ederim Hüseyin Bey, Reisi
cumhur ancak hiyaneti vataniye halinde Bü
yük Millet Meclisine karşı mesuldür. Bunun 
hilâfına şakkuşefe olamaz, aksi hal Anayasaya 
da münafi olduğuna göre Reisicumhurun salâ
hiyetlerinin münakaşasına dair olan sözleri
nize müdahale edip kesmek mecburiyetindeyim. 
Başka türlü nasıl sarahatle ifadei meramda 
bulunacağıma şaşırıyorum. Reisicumhur hiyaneti 
vataniye halinde Büyük Millet Meclisine karşı 
mesuldür. Buna müteallik bir beyanınız varsa 
dinleyeceğiz, aski halde bütçe üzerinde konuş
manıza rica ederim. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, dünkü Reisicumhur partinin genel baş
kanı idi; bugünkü Reisicumhur partinin genel 
balkanı değildir.. Dünkü Reisicumhurun da 
başbakan karşısında bir salâhiyeti vardı. (Sol
dan, gürültüler) Dünkü Riyaseti Cumhur ma
kamında Hükümet Reisi üzerinde bir mura
kabe.... 

REİS — Hüseyin Bey, mevzuumuz eski Re
isicumhur ile yeni Reisicumhur konusu değil
dir. Niçin bunda bu kadar ısrar ve" temerrüt 
gösteriyorsunuz 1 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) - - öyle ise 
(tamam, askere selâm) diyelim ve işin içinden 
çıkalım. Eskiden bir kaide vardı «Orduya se
lâm her şey tamam» derlerdi. 

REİS -~ Sizi Anayasa hükümlerine hürmet
kar olmaya davet ediyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben Riya
seti ve Yüksek Meclisi Riyaseti Cumhur hakkın
da kısa ve esaslı bir mâruzâtta bulunmaktan 
menetmekten tenzih ederim. Benim lâfım, benim 
sözüm Reisicumhurun şahsı hakkında olmıya-
caktır. Reisicumhurun salâhiyetlerinin kifayet
sizliği hakkında olacaktır. Gayet kısadır. (Sol
dan, şiddetli gürültüler.) 
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Arkadaşlar, 1950 senesinden sonra 14 Mayıs

ta gelen ve 1946 - 1950 arasında bütün Reisi
cumhurun evsaf ve efali konuşulduktan sonra 
gelen iktidarın Meclisinde miyiz? Yoksa eski 
Mecliste miyiz? 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Göster zabıtları; var mıdır böyle bir şey? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bütün mat- ' 
buatta, bütün Türkiye'de vardır. 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — Meclis zabıtla
rında var mıdır •?• 

REİS — Anayasanın sarih hükümlerini açık 
bir lisanla teşrih ettikten maada, onun hüküm
lerini de okumama rağmen Hüseyin Balık ar
kadaşımız yine Riyaseti Cumhurun sıfat ve salâh i-, 

/ yetleri üzerinde konuşmaya deyam .etmektedir. 
j HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Asla sıfatı 

hakkında değil. Salâhiyeti hakkında. Belki De
mokrat Parti Grupu benim mâruzâtımı dikkate 

| alacaktır. Bundan sonra murakabe organlarına 
i yeni bir organ eklenmesini ve bir salâhiyet ek*-

lenmesini riea edeceğim. (Gürültüler) 

RElS — Arkadaşlar, mütaaddit ikazlarıma 
I ve Anayasanın sarih hükümlerini okumama rağ

men Hüseyin Balık yine bu mevzu üzerinde mü
nakaşada ısrar ettiğinden -artık bu hususta ko
nuşmamasını reye koymanın zamanı gelmiştir. 
Hüseyin Balık'ın temerrüdüne binaen bu mevzu-
daki konuşmasının kesilmesini reyinize arz edi
yorum... 

HÜSEYİN BALİK (Devamla) — Koymayın, 
konuşmuyorum. 

REŞAT AKŞEMSETTlNOĞLU (Bolu) — 
Bu Anayasa tadili meselesidir. Burası Asamble 
Nasyonaldir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen dün 
inönü'nün kolunda geziyordun. 

RElS — Sadettin Bey, müzakerelerin selâ
meti bakımından size ihtar ediyorum. 

I HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Buna, 
i bunlara kaldık değil mi ? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Gözüm ile 
gördüm bu gece... 

RElS — Hüseyin Balık... İhtar ediyorum, 
rica ediyorum, sükûneti ihlâl etmeyin. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Gözümle 
I gördüm, bu gece inönü'nün kolunda idi. 
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HÜSBYtN BALIK (Zonguldak) — Demok

rat Partinin mânevi şahsiyetini taşıyan büyük 
heyet, bugünlere mi kaldın?... 

REİS — Rica ederim, efendim. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ey gazi 

hünkâr; ne günlere kaldık... (Soldan, «ne demek 
istiyorsun?» seslen.) 

REİS — Arkadaşlar, müsaade buyurun, ha
tibi dinliye! im. 
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BAŞVEKİL. ADNAN MENDERES (istan

bul) — Reis Bey... Müzakereyi kapatalım, çün
kü iş lâubaliliğe döküldü. 

REİS — Bir dakika efendim. Mütaaddit 
ihtaralara rağmen müzakerenin selâmetle cere
yanına gürültüler yüzünden mümanaat edilmek
te olduğu görülmektedir. Bugün saat 10 da top
lanılmak üzere Celseyi kapatıyorum. 

-» Kapanma saati : 0,30 
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