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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üze
rinde görüşüldü. Birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum 

1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

20 . I I . 1951 Salı gününden itibaren her güiı 
saat ondan on üçe, on beşten on dokuza ve yirmi 
birden yirmi dörde kadar toplanılması kabul 
olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

tçel Milletvekili İstanbul Milletvekili 
E. Komitan F. Tekil 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

8. Baran 

Üçüncü Oturum 
1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üze

rindeki görüşmelere bir müddet daha devam olun
duktan sonra; 

20 . I I . 1951 Saliı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

S. Yırcalı F. Tekil 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

önerge 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Bekir 

Oynaganlı'nm, Dilekçe Komisyonunun, 24 . I . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 316 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi (4/115) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/82) (Gündeme); 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/83) (Gündeme); 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
lürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/84) Gündeme); 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/88) (Gündeme); 

6. — İstanbul Milletvekili Ahmet Topçu'nun, 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Çalışma Komisyonu raporu (2/154) (Gündeme). 

»o« 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,22 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedad Baran (Çorum) 

(Yoklama yapıldı! 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluk var oturumu açıyo
rum. 
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4 — OÖRüg 

i. — M&t y?ıh B&tçe Jümunu tasarısı v& 
Müige Mamis&ûnu mpsm (1/77) 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Sayın arka
daşlar, 

Defletin 1951 malî yılına ait Bütçesi B. M. 
M. Umumi Heyetinde konugulurken bendeniz de 
bu hususla alâkalı görüşümü ve mütalâamı arzet-
mek iaterim. 

Huzurunuza, getirilen Bütçe Kanun tasarısın
da» Deflet gelirlerinin bir milyar 345 milyon li-
•ra taJamin edildiği, giderlerinim de, bir milyar 2,75 
milyon lirası A / l işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, büfcçede yer alan Devlet dairelerinin hiz
met, idare, personel, borglar ve saire gibi mas
rafları; 305 milyon lirası da, A/2 cetvelinde tas
rih olunduğu veçhile, yatırımlar denilen envestis-
man tahsisleri olmak üzere bir milyar 580 milyon 
İka olarak tesbit edildiği görülmektedir. 

Bu Bakamlar, giderlerin gelirlere nazaran 235 
milyon İka raddesinde bir fazlalık arzettiğini 
iladeİBndirmekted'jr. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda iken hazır
lanmış «ilan JÎ950 Malî yıiı Bütçesinde, 1951 yılı 
Bütçe Kanun tasarısının gerekçesinde de izah 
olunduğu gibi, giderler yekûnunun, tatbikat ne-
tâesöine göre, bir milyar 547 milyon liraya baliğ 
olduğu ve bütçe açığının böylece 207 milyon lira
yı bulduğu görülmektedir» 1950 yılı Bütçesinde 
266 milyon ılira olarak yer almış bulunan yatı
rımların 1951 yılı Bütçesinde 305 milyon liraya 
iblâğ olunduğu göz önüne getirilirse 1951 yılı 
Bütçesindeki açık fazlalığına bütçe hüviyetinde 
bu bakımdan hâsıl olan yapıcı karaktere izafe 
etmek lâzımgeldiği anlaşılır. Bu hakikati başka 
bir kılığa sokarak gizlemeye çalışmak bittabi mâ
nâsız ve yakışıksızdir. 

Arkadaşlar; «Demokrat Parti iktidarı, 1951 
yıiı Bütçesinde 235 milyon lira olarak görünen 
Jm açığı büyük bir nispette •veya tamamen'derhal 
gidermez miydi?. Devlet Bünyesi ve bütçe hüvi
yeti çatısı toüna müsait değil mi idil» Suallerine 
'verüeeek cevap; milletin takati ve Devtet bünye
sinin' karekteri, strüktürü üzerinde esaslı, yapıcı 
ve rasyonel bir zihniyetin hâkim olmamış bulun
masından doğan anormal haller, basiretsiz emri
vakiler karsısında cezri tedbirler ve kararlar 
ialmmadıkça bu aşığın bertaraf edilmesi mürn-

fLEN ÎŞLER 

kün değildir. Devletin bünyesi bu açığın izale
sine müsaittir. Fakat mer'i kanunlarla bağlı 
bulunan bütçe hüviyeti, çatısı buna imkân bı
rakmamaktadır, şeklinde tecelli eder. 

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının millî 
takati ihmal etmiş, idare çarkını gelişigüzel, 
alayla, başıbozuk bir zihniyetle çevirmiş, müf
rit devletçiliğe taassupla sarılmış olmasından do
ğan anorînal haller, kadro enflâsyonları, huku
ki. ve teknik mânada israfa sürükliyen emriva
kiler ; ancak cesaretle, münhasıran millî menfa
atleri hâkim kılmakla bertaraf edilebilir. Devlet 
bütçelerinin her gene ohemmiyetli bir surette • 
artmasında âmil olan bu hal ve vaziyetler, kat
ma bütçeli dairelerde, İktisadi Devlet Teşek
küllerinde de hüküm sürmektedir. Devlet büt
çesine giren dairelere ait personel giderlerinin 
10 sene içinde 100 milyon liradan takriben 700 
milyon liraya yükselmiş olmasını, mâruzâtımın 
müeyyideleri arasında zikretmek mümkündür. 

Sayın arkadaşlar, burada diğer bir hakikati 
de açıklamak, umumi efkâra arzetmek lâzım
dır. Bilirsiniz .ki, Halk Partisi iktidarı, son 10 
sene içinde bir taraftan İkinci dünya Harbinin 
zaruri kıldığı Muit Savunma ihtiyaçlarını kar
şılamak, diğer taraftan,, memleket servetinin 
artmasını, iktisacfe bünyenin inkişafını, serma
ye teşekkülünü sağlamak gibi iki iddiayı, mu
cip sebebi ileri sürerek halka, yekûnu milyarla
ra baliğ olan vasıtalı vasıtasız munzam vergi-'' 
1er, resimler, harçlar yüklemiş, tedavüldeki pa
ra hacmini 200 milyon liradan bir milyar lira
ya çıkarmış, Devlet borçlarını 550 milyon lira
dan iki buçuk milyar liraya yükseltmiştir. Fa
kat, bu suretle elde edilmiş olan milyarların 
ilân olunan maksatlarda lüzumlu randımanı 
sağlamadığı gibi bunlardan mühim bir kısmı da 
lüzumsuz yerlere harcanılmış, istihlâk edilmiş 
ve Devlet teşkilâtında yapılan kadro enflâsyo
nunda, daire hizmet ve masraflarında israf 
olunmuştur, ihdas olunan vasıtalarla ele geçiri
len milyarlardan Millî Savunma ihtiyaçlarına 
tahsis olunan miktarın, tahsilat yekûnunda hâ
sıl olan .fazlalık nispetinin çok dununda kaldı
ğını bu kürsüden, Demokrat Parti muhalefette 
iken, rakamlarla ispat etmiştik. İkinci iddiayı 

. da şimdi arzedeçeğim. Rakamlar çürütecek ve 
böylece elde «dilen gelirlerin iyi kullanılmadı-
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ğı, israf edildiği bir daha taayyün etmiş ola
caktır. 

Filhakika 1929 - 1938 yıllarına ait bütçe gi
derlerinin iki milyar 222 milyon liraya baliğ 
olan yekûnundan 372 milyon lirası yani umumi 
yekûnun % 16,73 ü yatırımlara harcanıldığı . 
halde, 1939 - 1950 senelerine ait bütçe giderleri
nin 12 milyar lira tutan yekûnundan bir mil
yar 850 milyon lirası yani umumi yekûnun 
:% 15,42 si yatırımlara ayrılmıştır. Demek ki, 
1.939 dan bu yana vergi, resim, harç vesaire mü
kellefiyetleri hayli artırıldığı, ağırlaştırıldığı, 
emisyon cihazı zorlandığı, borç yekûnu beş mis
li artırıldığı halde bütçenin, memleket serveti
nin artması, iktisadi bünyenin inkişâfı, sermaye 
teşekkülü gibi iddiaları ifadelendiren envestis-
man (yatırımlar) faslına tahsis olunan meblâğ 
1939 dan evvelki senelerde vâki envestisman 
miktarından daha noksandır. 

îşte inkârı mümkün olmıyan bu hakikatlar 
da 1938 de takriben 300 milyon liraya baliğ olan 
bütçe giderlerinin 1950 de bir buçuk milyar li
rayı aşmış «olmasının sebebini, mânasını bunda 
âmil olan zihniyetin, mahiyetini, tesirlerini kı
saca belirtmekte, eşya ve hidemat fiyatlarının, 
hayat pahalılığının ne gibi faktörlerin tazyiki 
altında vücut bulmuş olduğunu anlatmaktadır. 

Burada derhal işaret etmek lâzımdır, ki, 
böyle bir manzara arzeden bütçe hüviyeti için
de bu memleket için yepyeni bir sistem olan ve 
iktisadi bünyemizle, kültür seviyemizle derhal 
bağdaşması mümkün olmıyan Gelir Vergisinin 
1951 de tatbik edilmesi zaruretinden doğan güç
lüklere, arzedeceği gelir noksanlığına, bâzı mad
delerin İstihlâk ve Muamele vergilerinde Hükü
metimiz tarafından yapılan indirmelere rağmen 
1951 yılı Bütçesinde yatırımlara 305 milyon lira 
ayrılabilmiş ve bu suretle giderler yekûnunda 
yer alan envestisman nispetinin % 19,30 a ib
lâğ edilmiştir. 

Gerek bütçeyi hazırlıyan Hükümetin Meclise 
sunduğu kanun tasarısı gerekçesinde, gerekse 
Bütçe Komisyonunun raporunda 1950 yılı Büt
çesinin tanzim edildiği devrelerde hâkim olan 
ahval ve şartlar ayrı ayrı belirtilmiş, mukaye
seleri yapılmış ve 1951 yılı Bütçesinin hüviye
tinde, istikametinde hayırlı faydalı inkişaflar, 
teveccühler bulunduğu tebarüz ettirilmiş, im
kân dâhilinde sağlanan tasarruflar gösterilmiş 
ve bâzı temenniler izhar olunmuştur. Mâruzatı-

* — 

. İÖB1 O : 1 
mı bu cihetlere de teşmil etmeyi ve böylece va1dt 
ziyama sebebiyet vermeyi münasip görmüyo
rum. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi muhale
feti tarafından ileri sürülen bâzı mütalâalara 
ve tenkidlere kısaca temas etmek isterim. 

Eski bütçelerde millî savunma masraflarına, 
giderler yekûnunun % 42 sini tahsis etmek za
rureti hâsıl oldu, dediler. Halbuki millî savun
ma masrafları 1938 yılında umumi bütçe gide
rinin % 30 unu, 1948 de % 34 ünü, 1949 yılın
da % 33 ünü ve 1950 de de % 30 unu tutmak
ta idi. Arada kalan bâzı seneler zarfında bu nis
petlerin daha yüksek olduğunu ve hattâ iddia 
edildiği gibi % 42 yi bulduğu kabul edilse bile 
bu artışın normal yıl olan 1938 senesine naza
ran ancak % 12 nispetinde olduğu görülür. 
Halbuki aynı yıllar içinde vasıtalı ve vasıtasız 
vergilerde, tarifelerde resim ve harçlarda yapı
lan zamlarla elde edilen gelirlerin bu nispetin 
kat kat üstünde olduğunu vereceğim birkaç ra
kamla ispat etmek mümkündür. Meselâ İthal 
Muamele Vergisinin 1938 yılında Devlet Bütçe
sine sağladığı gelir 15 milyon lira iken bu mik
tar 1950 de 110 milyon liraya îmal Muamele 
Vergisi 11 milyon liradan 127 milyon liraya, 
şeker ve glikoz İstihlâk Vergisi 1938 de bir mil
yon lira iken 125 milyon liraya, tekel maddele
rinden Millî Savunma Vergisi 4 milyon lira iken 
100 milyon liraya fırlamıştır. Diğer vergiler
den, yeniden ihdas olunanlardan. Varlık Ver
gisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, İhraç Vergisi 
gibi icadolunan kaynaklardan elde edilen mil
yarların nerelerde kullanıldığı sualine muhale
fetin alın açıklığiyle ve malî iktisadi müspet 
ilimler çerçevesi içinde cevap verebilmesi hiç de 
kolay değildir. 

1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe
sinde : «İkinci Dünya Harbi memleketimizi 
harbden önceki devreye nazaran millî savunma 
hizmetleri için 11 yılda bütçemizden bir milyar 
dört yüz doksan yedi milyon lira fazla masraf 
yapmak mecburiyetinde bırakmıştır.» Denildiği
ne göre geri kalan (Muazzam) meblâğın sarfın
da takip ve tatbik olunan usulü iddia ettikleri 
malî, iktisadi prensipler karşısında müdafaa 
edemezler. 

Fiyat mekanizmasından ve bunun kurulma
mış olduğundan bahsettiler. Bu tenkidi ileri sü
rerken acaba düşünmediler mi, Halk Partisi ik
tidarı memleket çapında halçiki bir fiyat meka-
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nizmasün hudut dışına atmış ve ancak bir ye
rinden ayrı ve habersiz yaşıyan iktisadi zarar
lar arasında gelişi güzel iptidai bir fiyat dola
bının kurulmasına, imkân bırakmıştır. Mâkul 
ve âdil hadlerini aşan vasıtalı, vasıtasız vergile
rin hüküm sürdüğü istihsal, ve istihlâk imkân
larının, kapasitelerinin gırtlağına sarıldığı, 
bütçe tekniğinin, telâkkisinin keyfî ve iptidai 
bir metoda tâbi kılındığı, münakale imkânları
nın cılız ve fakat ücretlerinin, tarifelerinin 
zorlu bulunduğu, sermaye ve kredi mevzuunun, 
ekonomik bünyenin Şeddi Çinî andıran Devlet
çilik dıvarları içine alındığı bir memlekette fi
yat mekanizması elbette derhal kurulamaz. Eğer 
muhalefet 1939 yılından bu yana geçen devre 
içinde Halk Partisi iktidarının, muhtelif isti
kametlerden esen menfaat rüzgârlarının peşi 
sıra sürüklenip giden, ve zaman zaman vuku-
bulan metotsuz, isabetsiz müdahalelerle hızla
rını, hırslarını artıran fiyatlar karşısında âciz 
kalmış, her çeşit suiistimali, karaborsacılığı ö'n-
liyememiş olmasının sebepleri üzerinde biraz 
durmuş olsaydı biraz evvelki mâruzâtımın haklı 
ve yerinde olduğunu anlamış ve Demokrat 
Partiyi bu mevzuda da kabahatli göstermek 
sevdasından vazgeçmiş olurdu. 

Halk Partisi muhalefeti bir taraftan bütçe 
açığından şikâyet ederken diğer taraftan büt
çeye, göçmenlerin iskânı ve Doğu illerinin kal
kınması için tahsisat konulmalı idi, diyor. Bu 
tezada sadece işaret edip geçeceğim. Bütçe 
açığını kapatmak için hakiki gelir membala-
rına yani mevcut vergilere za*n ve yeni vergi
ler ihdas ve Gelir Vergisinin mükellefleri ara
sına zirai gelir sahiplerini de ithal etmek sure
tiyle baş vurulması lüzumunu ileri süren muha
lefete, millî bünyenin tahammül takatini çok
tan aşmış bulunan vergi mükellefiyeti karşı
sında Demokrat Parti İktidarının insafı, izanı 
elden bırakmayacağını, kendilerine benzemiye-
ceğini hatırlatırken uzatılan bu politika tuza
ğına da düşmiyeceğini kaydetmek isterim. Son
ra, bir sene evvel kendileri tarafından hazır
lanmış ve Meclise kabul ettirilmiş olan Gelir 
Vergisi Kanununda zirai gelirlere niçin yer 
verilmemiş olduğu sualine bilmem nasıl cevap 
verirler.... 

Muhalefetin, Demokrat Parti tarafından 
vaktiyle ileri sürülmüş olan mütalâaları, tenkid-
leri topladığı, sıraladığı ve Demokrat Çarti 
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İktidarına aynen tevcih eylediğini görüyo
ruz. Bu kaba ve sakat bir taktiktir. Muhale
fette samimî oldukları iddiasını sabote eden bir 
metottur. Sürümü, revacı olmıyan bir matahtır. 

Çünkü 1946 seçimlerini her vasıtaya baş vu
rarak mutlaka kazanacağız, mütaakıp seçim
lerde iktidarı kaybedecek olursak Demokrat 
Partiye üstünde bocalanıp duracağı bir enkaz 
devredeceğiz demiş olan Halk Partisi kodaman
larının sözlerinde durdukları bir hakikat ola
rak ortada iken bugünkü Halk Partisi muhale
fetinin «Neden bıı enkazı derhal temizlemiyor
sun?» demesine dürüstlük, hakkaniyet, sami
miyet ve insaf kaideleri, prensipleri cevaz ve 
imkân vermez. 

Sayın arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarının Demokrat Parti iktidarına devret
tiği Devlet Bütçesinin gelirler ve giderler 
srüktüründe,, hüviyetinde millî gelir ve gider
lerin, istihsal ve istihlâk manzumesinin, fiyat 
ve para mekanizmalarının, dış ticaret ve tediye 
muvazenelerinin, iktisadi ve malî bünyelerin, 
sosyal adalet nizamının her sahaya sâri ve şâ
mil inkişaf ve inhitat seyirleriyle yakından alâ
kalı millî varlıklar, istidatlar, kabiliyet ve kud
retlerle .ayarlı, rasyonel ve rantabl çalışma pren
sibine bağlı modern bir Devlet zihniyetinin yer 
almamış olduğu fiilî ve ilmî bir hakikattir. 

Halk Partisi muhalefetinin yukardan beri 
arzettiğim hakikatları mutlaka tekzip veya 
tamamen inkâr etmek hevasinden, ihtirasından 
kendisini kurtarmış olmasını çok temenni eder
dim. Fakat ne yazık ki, bu samimiyet bir türlü 
tecelli edememektedir. Bu vaziyet karşısında 
diğer bir çareye, müessir ve mukni olması lâzım-
gelen diğer bir vasıtaya baş vurmak ıstırarını 
duydum. Bu çare ve vasıta, ortada duran ha-
kikatların Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar
da iken mühim mevkiler işgal etmiş olan parti 
güzide- ve gözdeleri tarafından da itiraf ve te
yit edildiğini tazammun eden resmî beyanatı 
açıklamaktır. Bu beyanat 27 senelik Halk Par
tisi iktidarının iyi değil çok kötü, hesapsız, bil
gisiz, isabetsiz ve tamamen indî ve keyfî hareket 
ettiğini tevile, inkâra mecal bırakmıyan de
lillerdir. 

Yalnız, bu kabîl delilleri bu kürsüden birer 
birer sıralamanın uzun zamana ihtiyaç göstere
ceğini ve buna da vaktim müsait bulunmadığını 
düşünerek bunlardan bir kısmını arzetmek mec-
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buriyetindeyim. Mevzuumuzun bütçe işi oldu
ğu için Maliye Bakanlığı sandalyasını işgal et
miş olan Sayın İsmail Rüştü Aksal'dan bağlıya
lım. Bu zat, Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 
(Vergilerde tamamen adaletsiz bir, sistemin hü
küm sürdüğünü bütçe masraflarının istihsali, do-
layısiyle millî geliri artırıcı sahalardan gok da
ha ziyade verimli ve prodüktif olmıyan sahalara 
müteveccih bulunduğunu) beyan buyurmuştu. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Hakikatları itiraf etmek de bir fazilettir. Te
menni olunur ki, siz de aynı yolu tutarsınız. 
' HAKKI GEDİK (Devamla) — Bakan bu be
yanını, Bakan olmadan evvel yapmıştı. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
HAKKI GEDİK (Devamla) — Tarım Bakan

lığı sandalyesinde oturmuş olan saym Cavid 
Oral, yine bu kürsüde : (Tarım Bakanlığının, 
bütçesinin beşte dördünü maaşlara, ücretlere, 
daire hizmetlerine, müteferrik masraflara ayı
ran ve bürokrat bir zihniyet ve karakterin sı
kıcı havasa içinde yüzen, siyaseti, istikameti, 
sistemi belli olmıyan bir Bakanlık olduğunu ve 
böyle dar, kısır ve ancak günlük masrafları 
karşılayabilen ve ziraat dâvasının önem ve cid
diyetine uymıyan bir bütçe ile teknik, kültürel, 
sosyal ve ekonomik durumlardan bütün ihti
yaçları karşılıyaeak rantabl, rasyonel bir ziraat 
sisteminin, programının kurulmasına imkân ol
madığını ve bunun dışında her söz ve hareketin 
kuru bir edebiyattan ibaret bulunduğunu) ifa
de etmişti. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Cavid Oral 
bulada yoktur, onun hakkında . söz söylemek 
doğru değildir. 

HAKKI GEDİK (Devamla) — Halk Partisi 
iktidarının diğer bir Başbakanı bu memleket
te her şeyin A dan Z ye kadar bozuk olduğunu 
söylememiş miydi? Dahası var: 

Millî Eğitim Bakanı olan sayın Tahsin Ban-
guoğlu; (Ayrı ayrı düşüncelerin ve görüşlerin 
maarifimizi muhtelif istikametlere sevkettiğini, 
her tesisin kurulmasında birbirinden ayrı nok-
tai nazarlar takip edildiğini, bunların birleşti
rilmesi, lehimlenmesi için henüz bir plân ku
rulmadığını) açıklamıştı. 

Başbakanlık sandalyasını işgal etmiş o1 an 
Şemsettin Günaltay: (Başbakanlık vazifesini 
deruhde ettiğim zaman bir kalkınma plânının 
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mevcut olup olmadığını araştırdım. Fakat bula
madım. Lüzumuna kaani olduğum böyle bir 
plânı en kısa bir zamanda hazırlatacağım.) De
mişlerdi. Bir seneden fazla bir müddet Hükü
met Başkanlığında kalmış olduğu halde bu be
yan tahakkuk etmedi. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
halkı sakın (bırakma yapmasın, bırakma geç
mesin) otoritesine, totaliter zihniyete tamamen 
intibak halinde yaşattığı iktisadi devletçik po
litikasının da, hususi teşebbüslerin iktisadi faa
liyet ve gayretlerini âdeta devletçilik aleyhine, 
Devlet kapitalizmine müteveccih hamleler telâk
ki eden, sermaye ve kredi meselesini sadece Dev
let işletmeciliğinde kullanılması icabeden bir 
mevzu olarak ele alan, bütçe gelir ve giderleri
ni devletçilik çarkının dişlilerine göre ayarlı-
yan, istihsali, istihlâki, fiyat mekanizmasını, 
arz ve talep kaidesini, hayat standardını, dış 
ticaret muvazenesini her bakanın ve başbakanın 
görüş, kavrayış ve anlayış kabiliyetlerine göre 
rengi, şekli, kalıbı değişen devletçilik gözlüğü
nün rüyet zaviyesine bağlı bulunduran, müfrit, 
inhisarcı ve tamamen sakat bir zihniyetin fasit 
dairesi içinde yuvarlanıp duran, bir politika ik
tisatçılığından gayrı bir mâna ve mefhum ta
şımadığı yine inkârı mümkün olmıyan bir ha
kikattir. 

Müfrit Devletçilik rejimi içinde kurulan ve 
yaşatılan Devlet fabrikalarının, işletmelerinin de, 
çıkarılan her çeşit kanunlarla,- kararnamelerle 
ihdas ve tatbik olunan vergi usulleriyle, muafi-
yetleriyle sonu vergi olarak milletin sırtına yük
lenen bol finansman kaynaklariyle, yükseltilen 
gümrük duvarlariyle beslendiği, himaye edildiği 
ve böylece köylünün, çiftçinin, işçinin, küçük es
nafın, memurun cıhz iştira güçleri, kabiliyetleri 
istismar edildiği de diğer bir hakikattir. Sayın 
Şemsettin Günaltay'm, (bizde öyle fabrikalar 
kurulmuştur ki mamu'lerim hariçten alsak bize 
on defa ucuza gelir) şeklinde vâki ifadesiyle de 
dillendirilmiş olan bu hakikatin vebali bugün 
muhalefette bulunan Halk Partisinin omuzlarm-
dadır. Halk "Partisinin omuzlarında diğer bir 
millî vebal daha vardır ki o da, jeopoMtik, stra
tejik ehemmiyeti aşikâr olan Doğu İllerine, bu 
kıymetli vatan parçasına yirmi beş sene «1 uzat
mamış, hattâ yan bakmış, Şimal, Şark ve Cenup 
hudutlarından sızan çeşitli telkinlerin, tezvirle
rin müfsit ve muğfil cereyanlarına mâruz bulu-
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nan bu bölgeler halkını ihmal etmiş, hor görmüş, 
büyük bir kısmını Türk dilinin, kültürünün ni
metlerinden mahrum bırakmış olmasıd^. Haki
kat btı merkezde iken Halk Partisi muhalefetin 
bu mevzuda da Demokrat Parti iktidarım ten
kide kalkışması cidden abes ve gülünçtür. Arka
daşlar, Demokrat Parti iktidarının C. H. Partisi 
iktidarndan devraldığı Devlet idaresinin, bütçe
sinin bünyelerine sinmiş, işlemiş olan bu maraz
ların, illetlerin derhal giderilmesine, bir sihir
baz değneğiyle bir anda tedavi edilmesine imkân 
olmadığını... 

MUHTAR EBTAN (Bitlis) — Millete 
öyle vâdettüıiz. (Soldan gürültüler, «kürsüye» 
sesleri). 

BAŞKAN Müdahale etmeyiniz. 
HAKKI GEDİK (Devamla) — Sökerime 

dikkat ederseniz itirazınızın yerinde olmadığını 
anlarsmız. Yukarda arzettiğim cezri hamlelere, 
revizyonlara cesaretle baş vurulmadıkça asla im
kân hasıl olmıyaeağı her akıl ve iz'an, insaf ve 
idrâk sahibi tarafından kabul ve teslim edil
mekte iken böylece tecelli eden hakikatların kar
şısına dikilerek, kendilerinin eseri olan harabe
nin üstüne çrkarak Demokrat Parti iktidarını 
beceriksizlikle, tevarüs ettiği ankazı bir anda 
temizlemiyememekle, şu ve bu kabîl isnatlarla it
hama kalkışan, hattâ 14 Mayıs inkılâbını yara
tan Türk milletine, «tarih seni affetmiyecektir, 
14 Mayısta kendine kıydın» diyecek kadar cür'-
etkâr ve küstah insanlara kıymet veren, ön saf
ta yer ayran bir muhalefette hakkaniyet, dü-
rüstTük mefhumunun, insaf şuurunun, samimi
yetin, izlerini görmek elbette mümkün olmaz. Bu 
gidişle «yıkıcı bir iktidarın yapıcı bir muhalefet 
beklenemez» sözü tahakkuk etmiş olur. (Soldan 
alkışlar). 

Arakdaşlar her türlü haksız ve mesnetsiz 
iddialara, ithamlara, ihtiras1 a tutuşmuş politi
ka kazaarnııı temiz havayı ifsada çalışan zehirli 
dumanlarına rağmen Demokrat Parti kervanı 
memleketi imara, milleti refaha kavuşturacak 
yolda azimle yürüyecektir. Çünki; Türk halkı
nın büyük ekseriyeti onun muhafızı ve nigah-
banıdır. Hürmetle selâmlarım. (Soldan şiddetli 

. alkışlar). 
BAŞKAN — Muammer Alakant. 
Y W U S MUAMMER AI/AKANT (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlar; dünkü celsemi-

. lü l % : t 
zin uzun saatlerini muhalif ve bağımsız millet
vekillerinin 1951 senesi bütçesini tenkid etmek 
için ileri sürdükleri mütalâaları dinlemekle ge
çirdik. 

Şurasını memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, O. H. Partisi bütçelerinin; müzakere ve tet
kiklerinde bağımsız milletvekillerinin hemen 
hepsi büyük hatalar bulup sert ve şiddetli ten-
kidler yaptıkları halde, bizim bütçemizde ve 
bizim 9 aylık mesaimizi ve tahlilde bağımsız 
milletvekilleri daha ziyade bütçenin muhasse-
natmı belirtmişler ve olduğu gibi kabul edilme
sini tavsiye etmişlerdir. 

Diğer taraftan muhalefetin yapmış olduğu 
tenkidlerde; bütçenin malî kısmı üzerinde ve 
bir varidatın eksilmesinde, bir masrafın lüks ve 
israf sahasında kabartılmasmda Demokrat Par-
ti iktidarına hemen hemen bir kusur bulunama
mış, ancak bu iktidarın umumi siyaseti, umumi 
idaresi hakkında haksız, hakikatlarla ve insafla 
telifi kabil olmıyan isnatlarda bulunulmuştur. 

Halk Partisi namına konuşan sayın Halk 
Partisi Başkanı inönü'nün konuşmalarının, 
umumi siyaset ve umumi idare bakımından baş
lıca iki safhaya ayrıldığını',görüyoruz. Bunlar
dan birisi haricî emniyet meselesi, ikincisi iç 
emniyet meselesidir. 

Haricî emniyet bakımından evvelâ ordumu
zun talim ve terbiyesinde ve hiç olmazsa iki 
kur'a sınıfının daimî surette mevcut olması lü
zumundan bahsettiler. Arkadaşlar, sayın inö
nü'nün de mensup bulunduğu ve dünyaca ikti
darı tanınmış bir genelkurmay heyeti ve bu
nunla birlikte yürüyen Müdafaa Bakanlığı, 
memleketin müdiafaa mesuliyetini üzerine almış 
bulunmaktadır. 

Elbette Demokrat Parti Hükümeti ve ikti
darı da mesuliyeti üzerine almış bu salahiyetli 
mütehassısların mütâlâa ve fikirleri içerisin
de memleketin müdafaasını hazırlamaktadır. 
Bu hususta lâzımgelen cevabı elbette Hükümet 
verecektir. * 

Bunun dışında harici siyaset bahsinde emni
yet meselelerimize taallûk ederi kısımlarda, C. 
H. P. nin son zamanlarda mütaâddit neşir vası
taları ile ifade ettikleri bir fikri sayın inönü 
de burada ifadet etmiş bulunuyorlar. 

Hayalî ihtimaller üzerine dış politikayı isti
nat ettirmekten ciddî olarak sakınmalıyız. 

Arkadaşlar, hepimizin murakabe ve tasvip 
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ettiğimiz dış siyasetimizin hayalî ihtimaller 
üzerine istinat ettiğini kabul etmeğe imkân 
yoktur. Bugün memleketimize verilmiş olan yüz 
milyonlarca dolar hayalî ihtimallerden değil
dir. Dostumuz ve müttefikimiz devletlerin aske
rî ve siyasi ricalinin mütemadiyen memleketimi
zi ziyaretleri ve temasları hayalî birer olay de
ğildir. En salâhiyettar Devlet adamlarının, 
«Türkiye bir taarruza mâruz kaldığı takdirde 
biz de Türkiyenin yanında bulunacağız», şek
linde teminat vermeleri birer hayalî vakıa de
ğildir. 

Yine iktidarın dış politikadaki faaliyetlerini 
tenkid eden Sayın İnönü'nün «Ahdî anlaşma
lardaki eksikliklerin tamamlanması için ihtiya
cımız mütemadiyen tehir olunmaktadır» şeklin
deki beyanatı mavakam tamamen hilâfmadır. 

Demokrat Parti muhalefette bulunduğu za
man, Halk Partisinin' dış siyasetinde, esas itiba
riyle beraber olduğunu daima ifade etmiş, 
fakat bu dış siyasetin tatbikatında bir dinamizm 
eksikliği ve hareketsizliği bulunduğunu da daima 
ileriye sürmüştü. Şimdi Demokrat Parti ikti
dara geldiği zaman, dış siyasetin takibinde, ev
velce ileri sürdüğü bu mütalâa üzerinde hare
ket edileceğini, devletin bütün dış siyaseti ile 
iştigal eden organlarını hatırlatmış ve bu or
ganlar bu dinamizmi yerine getirmek için faa
liyete geçmiştir. Hattâ bu faaliyet şiddetli bir 
hale geldiği, açık ve umumi bir kampanya ya
pıldığı için Halk Partisi tarafından tenkide 
dahi maruz kalınmıştır. Bütün faaliyetlere rağ
men gene muhalefet partisi liderinin, «Ahdî an
laşmalardaki eksikliklerin tamamlanması için 
ihtiyacımız mütemadiyen tehir olunmaktadır» 
şeklindeki iddiaları hakikata uymamakta ve bu 
hususta yaptıkları tenkidlerle bir tenakuz teşkil 
etmektedir. 

Arkadaşlar; hükümetin lâzımgelen teşebbüs
leri yaptığını yerine getirmeye çalıştığını hepi
niz biliyorsunuz. Bu ahdî anlaşmalardan müte
vellit mesuliyet Türkiye Cumhuriyeti hüküme
tine ait değildir. 

AVNt DOĞAN (Yozgad) — Bravo, doğru.. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Bravo dedikten ve bunda mutabık kal
dıktan sonra, bu ahdî anlaşmaları yerine getir
memek hususundaki ihtiyacı temin etmek bakı
mından Hükümetin tenkid edilmemesini rica 
ederim. 
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* ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 

Dâvayı müdafaa için Hükümeti kuvvetlendiri
yoruz. 

AVNt DOĞAN (Yozgad) — Hükümet ten
kid edilmiyor, dostlar tenkid ediliyor. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Hükümetin dış siyaseti bahsindeki bu 
faaliyetinin muhalefet tarafından da takdire 
nıazhar kaldığını, muhalefetin buradaki salahi
yetli azaları ifade etmektedir. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Gayet tabiî.. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Bunu mucibi memnuniyet ve mucibi şük
ran görürüm. Bu, memleketimizin dış politika
daki muvaffakiyeti ve millî emniyetimizi koru
mak için ve Demokrat Parti iktidarı için bir 
kuvvet kaynağı olur, arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Yine sayın İnönü, evvelce burada mevzuuba-
hiş edilmiş ve Büyük Mecliste halledilmiş olan 
Kore meselesine temas etmişler ve bu hususta 
da harb kararı gibi büyük millî kararlarda Hü
kümetin ve Büyük Millet Meclisinin yetkileri 
arasında hiçbir tereddüde mahal vermemek, mil
letvekili olarak, vazifemizdir demişlerdir. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinde kararı 
verilmiş meselelere zaman zaman tekrar dönüp 
şahsi ve indî mütalâalar üzerinde ısrar etmek 
bu muhalefetin demokratik rejime intibak et
mediğinin bariz ve açık bir burhanıdır. (Soldan 
bravo sesleri). 

Harb kararı gibi memleketin ve Devletin be
ka ve istiklâline taallûk eden meselelerden el
bette Büyük Millet Meclisinin de haberdar ol
ması ve Meclisin de muvafakati olmaksızın Hü
kümetin hareket etmemesi; milletin sinesinden 
çıkmış, millî hâkimiyeti bu Mecliste tecelli ettir
mekle en büyük şeref ve itibarı duymuş olan 
Demokrat milletvekillerinin de en büyük gaye
sidir. 

Fakat Kore harbi, yine evvelce burada mev-
zuubahis olduğu gibi, esas itibariyle perensip 
olarak Meclise arzedilmiş ve Büyük Millet Mec
lisinde Halkçıların dahi iştirak ettikleri umumi 
bir tasvibe mazhar olmuştur. Esası Büyük Millet 
Meclisinde kabul edildikten sonra onun tatbi-
kma taallûk eden teferruatın da ayrıca Meclise-
getirilmesine elbette lüzum yoktu. Bu hususta 
bir fikri mesuliyet deruhte etmemiş, mühim bir 
idare mevkiinde bulunmamış olan yeni bir mil-
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letvekili ileriye sürmüş olsaydı, kendisinin bu
nu bilmemesini mazur görürdük. Fakat uzun 
zamanlar memleketin Başbakanlığını, Cumhur-
kanlığmı idare edip mesuliyet mevkiinde buh> 
nan bir zatın, esas itibariyle kabul edilmiş olan 
bir hareketin icrai safhalarının dahi Büyük Mil
let Meclisinden gedmesini istemesi, hakikaten 
muhalefetin ruhlarda kalblerde nasıl yanlış ve 
muzir fikirler yarattığının en bariz misalidir. 

Arkadaşlar; ikinci dünya hrabinde, Türkiye 
Cumhuriyeti mevcut olan anlaşmalar mucibince 
harbe girseydi, yani Büyük Millet Meclisinin 
muvafakati olsaydı, ondan sonra da bilfarz 
Avrupanm bir kıtasına bir kolordu veya bir 
fırka göndermek için, Sayın İnönü'nün görüşü
ne göre, Hükümet bunun için Büyük Millet Mec
lisinin muvafakat kararını istihsal edecekti? 

Halbuki bugün tekrar 600 kişilik bir kuvveti 
Kore'ye gönderdik. Daha evvel de 4500 kişilik 
bir birlik göndermiş bulunuyoruz. Bu kuvvetin 
mahiyeti ile bugün gönderdiğimiz 600 kişilik 
kuvvetin mahiyeti arasında hukuki bir fark 
yoktur. 

Nasıl ki, bugün Meclisten bir karar istihsal 
etmeden 600 kişilik bir kuvvet göndermiş isek, 
yarın icabederse 100 kişilik bir kuvvet de gön
derebiliriz. Böyle bir kıtanın gönderilmesi için 
Büyük Millet Meclisinden nasıl bir karar istih
sale ihtiyaç yok idiyse, aynı şekilde esas itiba
riyle Büyük Millet Meclisinin tasvibine iktiran 
etmiş olan bir hareketin icrai safhası için Bü
yük Millet Meclisinin kararı alınmadığından 
dolayı millî hâkimiyetin ihlâl edildiği şekilde 
Demokrat Parti iktidarına vâki olan bir hü
cum da bizi müteessir eder. Dış politika mesele
lerinden sonra iç emniyet meselesine temas 
eden Halk Partisi tenkidlerinde aynı şekilde 
bir emniyetsizlik ifade edildiğini görüyoruz. 

Yani sayın İnönü diyorlar ki, bukünkü hal 
bizim verimli ve feyizli çalışmalarımızı tehir 
etmekte ve kısırlaştırmaktadır. Bunu biz Halk 
Partisi için söylemiş olsak hakikaten mahalline 
masruf bir cümle olurdu. Verimli çalışacak 
olan ve verimli neticeler tevlit edecek olan ik
tidardır. î^akat biz şunu ifade edebiliriz ki, 
Halk Partisi muhalefetinin mütemadiyen mem
lekette bir huzursuzluk ve rahatsızlık varmış 
gibi, hak ve hakkaniyete dayanmıyan isnatla-

' rina karşı dahi Demokrat Parti İktidarı ve
rimli olarak çalışmaktan menedilememektedir. 
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Memlekette insan hak ve hürriyetlerinin koru
yucu rolünü oynamakta olan Halk Partisi, bu 
suretle bu husus için teşekkül etmiş, bu hu
sus için çalışımış ve bu gayeyi tahakkuk ettir
mekle Türk tarihinde en büyük muvaffakiyeti 
temin etmiş olan Demokrat-Partinin, karşısına 
çıkmak istemektedir. 

Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, Halk Par
tisinin 25 senelik faaliyetinin kısaca hulâsası, 
bir taraftan Anayasayı bırakmak, diğer taraf
tan Anayasa haricinde kanunlar çıkararak.ye 
bazan kanunları da ihmal ederek icraatta bu
lunmak olmuştur. Bugün Demokrat Partinin 
karşısına geçip de Anayasanın ve insan hak ve 
hürriyetlerinin koruyucusu halinde bir taktik 
kullanması, millet tarafından, en küçük tabir 
ile, ancak istihfafla karşılanmaktadır. , 

Halk Partisi bunu iki sebepten birisiyle yap
maktadır arkadaşlar: Birincisi; ya Demokrat 
Parti, vaktiyle hürriyet mücadelesini yaparken 
bu memleketten gördüğü büyük takdfc ve tah-
sini kendi bünyesine Çevirmek gayesindedir, 

: (Fakat bunun için bugün mevzu yoktur. Çünkü 
Demokrat Parti iktidarı her şeyden evvel ve 
her şeyde bu memlekette insan hak ve hürri
yetlerinin korunmasını kendisine en büyük ga
ye ittihaz etmiştir); yahut, Halk Partisinin sa
mimî olarak, Demokrat Parti iktidara ' geldik
ten sonra insan hak ve hürriyetlerini ihlâl ede-

, ceği hakkında bir endişesi bulunmaktadır; Eğer 
Halk Partisi muhalefetini bu şekilde endişeye 

; sevkeden dâvalar bu memlekette mevcut idi ise 
10 aydan beri niçin tek bir vakayı Halk Partisi 
milletvekilleri Büyük Milelt Meclisine getirme
diler? Neden kanunsuz muamelelere, zulüm ve 

• taaddilere mâruz kalmış bir tek vatandaş mesele-' 
: sini buraya getirmek suretiyle vazifelerini kul
lanmıyorlar? • 

Vaktiyle Demokrat Parti- burada küçük bir 
ekalliyet halinde iken, Trakya'da şişlenen bir 
vatandaşın, Aydın'da evi yakılan bir vatandaşın 
ve Kırşehir'de arkasında taş taşıtılan bir vatan
daşın hakkını burada müdafâa etmeyi kendisi 
için en şerefli bir vazife tanıyordu. Bunlar veh
leten hatıra gelen misallerdir. Dört senelik De
mokrat Parti mücadelesinin zabıtları tetkik edi
lecek olursa, dağ başmda kanunsuz bir muame
leye mâruz kalan bir vatandaşın- &ghi hakkının 
burada, bu mukaddes kürsüde müdâfaa edildiği 
görülür. Eğer Halk Partisi samimî olarak ka-
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mmsuz mmm-elelerden, Anayasa5 hftk've? îılacri-
yetinin ihlâlinden müşteki ise/ taıgüne kada* 
bir tanesini btı kürsüye getirmemekle iktidarda 
öldüğü gibi muhalefette iken dahi milletin ken
dilerine verdiği vazifeyi ifa etmemiş olmak töh
met ve suçu altındadır. (Soldan alkışlar) Yok, 
eğer böyle vakalar yoksa, bütün" dünya 'karşısın
da artık şeref ve itibarının bütün varlığına ka
vuşmuş olan Türkiye' Cumhuriyetini, hllâ hu
dutları içerisinde insan hak1 ve hürriyetleri ko
runmayan" bir varlık 'halinde göstermek iddiası, 
bu memlekete ancak1 kötülükler tevlit edebile
cek, hiçbir fayda' yaratmıyaeak vatanperverane 
olmıyan" bîr harekettir. (Soldan «bravo, doğru» 
sesleri)^ 

Antidemokratik 'kanunlardan ve t m t a n ' kal
dırılmadığından* şikSyBt' ediyorlar: 

Arkadaşlar; evvelâ^ kanunlar, ö:kaıranları 
tatbik eden rejimlerin mahiyetime; görermâha 
alırlar; Betriokrat Parti dktidarar^geldikteır sonra 
m^vtsut antidemokratik kantoda* vatandaşlar 
al#Miıw tatbik edilmemektedif; Beminr-söyledi 
ğim-sizler de bun-anbürhamdır. 

" Saniyen antidemokratik * temniserdam eno şok > 
ıstırap^ çekecek olanların şikâyetini: gömecek ve* 
ya bizzat buna mâruz fealaeafc abm muhalefet 
partileri bunların^ tashM riçin * uğraşmak amÜklek • 
lefiyetinde idiler. Nitekim.Bem&fcrat Parti mu
halefette iken" antidemokratik rbâMîkanuifckrm: 
kaldırılması için' ıfitieadeleTetmişr fakat'buniann-
senelerce" kömisymılardam~ bile: çıkmadığım gö
rünce," artık"menîlefe&tteıhâk ve hfeiyet rejimi
ni -kurmaky yeni bir iktiflarr nriHeti ridare etmek • 
vaîtfMlyîe imsSt etnteî&en tıaşkaçarer olmadığı; 
kanaatine^ vâs$h olaî'ak^ kanun" tefelifleriMde- fou* 
lunöafetana va^feçmiitir.. Halbuki Batfev Partisi 
mtfhalefeti bugüne? kadasr antidfâsofcratik' ka*̂  
nunlarm bir tanesinin kaldırılması faasRsandas 
te^sbbffstrböfomasmıöaldâ, mûletiıı: muüsiefet-
teffl: be&Miğl- va&i£eyfcr mu*a^«at .etmemekle ;bu' 
v a ^ ^ * ' yserine* getirmem^yef- mtçlu? ıbutattafefcai-
dır; 

3 l0STMkER£MT (Bitik) •• — SfcrvaMetti-
ğinir şt^riHa&aMtulk^ 

MUAMMER ALAHA3M? (Bekamla) — Kal. 
di'ki, arkadaışlar;* bizim taahMütlerimk- tatıakkuk 
etmekte^az^zamanriçind^ 
lar? fiile»ı kal^irthnıs) %cûunmaktadar; Haik Par
tisi zamanında uzun zaman talep ve iddia ettiği
mizi hsöde'birtitelü katoul' etttmnediglmiri(Sü* 

küüiet,! öumhmbaşkaöina :lüak«tf et. SUÇUT ; iLe i müt-
tehem olanların ımnhak^meteıioin mevkuf en; eeı;-

yametmemesif) meselesi, faMiTÛığımız Aatidenıok-
ratfcikaîMiiîlardan bir :tanesidir. 

NAŞ$T: 'FIRAT, (Ordu) — Maznunların. mu-
hakemesi'yiııe mevkufen;cereyan .etmiştir. 

Yk MUAMMSRtALAKANT (Beyamla);--
Muhakkak ki, mevkuf ty etlerinin berdevam .olma
sı hususundaki hüküm rrefediılmiş. bulunmaktadır. 

: Nihayet Sayın O. EL P. sinehafcer vereyim^ Be 
i mokrat Parti Meelk: grupu- muhtelif: ihtisas i ko-
nmyoııları teşkil ettniştiri Bu ihtisas .komisyonia-

; nndân'bir tanesi der antidemokratik kaomıları 
; ayıklamaıfeomieyonudur.. İHalk Partisi, §imdiye,.ka-
: dar: tek- bin kanun teklifinde bulunmadığı gibi 
f bir teki möMektet meselesini de bum;p0#etii5mer 
I mistir. (Soldan .bısavo sesleri) 

Arkadaşlar., ben bakanların sözlerinin,? arka
sından methiye: okuyacak bir arkadaşınız, deği
lim; Fakat, Samet A^aoğlu arkadaşonmın şu^sö-
züihaksızürmıdır ki; kendisi «bugün,Meclisiniçm-

r de îimıhaief etin? • gölgesi, bile kalmamıştır»., demişr 
tir. 

Htgs&ner kadar'tek Mr. kanun teklifinde bu-
luEUBoadaLar. Kendilerinden i rica ? ediyorum,„ anli-
demsakratiky gördaiklar! kanunlsa? vavsa» kendi, J'a -
aHy t̂leıdmi i işgal - eden, zoBİaştıran^bir husus; var
sa; Ihifrolmazsaı bu ^husustaki kaımiLunJmldırıkna^ 
sı> tadil »edilmesi talebini bu komisyona bildirsin
ler; 

Bir eski Halk Partili: Milletvekili, Naşit Fı
rat; oturduğu- yerden,, aHtidemokratik; kanunla
rın varlığını siz görüyorsunuz, diyor. Bakuı bu 
arkadaş^.. 

BAŞKAN — Bütçeye taaUuk1 eden hususlar 
hakkında kokuşmanızı riea = ederim. (Soldan r«yer 
rmdeflkonuşuyor^t sesleri^ gürültüler). 

Y. MUAMMEB ? A&AKANT (.Bekamla) — 
Ne^cdiyörsumaz Fikri-Apaydıml 

Bu arkadaş (Sol i tarafı göstererek) burada 
oturoırdıt̂ 've^ kiirsüyeı çıkanlara, kairşı mütemadi-
yemmM^halekrdebulunurdn. Şimdimület«onu 
oEctenıalmış (Muhatefet sıralarım gösteBearek) bur 
raya getirmişe bulunuyor. 

Ş'Ümdiidiyorlar ki, antidemokratikrteanuniarmr 
mevcudiyetini siz, söylüyorsunuz. Bu sözleriyle 
kendileri kendi.paırtisiâle*bir tenakuz, bir tearuz 
halindedir. .Bir? defa/kendi-partilerinin gerek Bn\ 
yük^ Millet iMeclisindeki veı gerekse dişaa-ıdaki söz-
cüleriy aııtidemokratikvkaııunların varlığından ve 
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bunların değiştirilmesi lüzumundan bahsetmekte
dirler. Halk Partisi- artık memlekette* antidemok
ratik kanun kalmadığı iddiasında bükmüyorsa, 
Demokrat Parti iktidarını antidemokratik kanun- • 
lan* deği^tirmemeıkle itham etrassijaân iaej;kadar 
yersiz'̂ oîıâuğu bariz'ilrâr? hakikat olarak; meydana 
çıkmaktadır.. ('Alkışlar)• (işte;Jbir\jparti ki, bir fi-

'Mr MröğB içinde değüdir>ve azaları az,olduğu 
hâlde' hâl£ bir programa? dâhi- vâsıl olamıaaıştır. 

'Ticari ve- #k(mom& poKfeikamızdan .bahseder
lerken, Halk' Partisinin hariçteki organları ve 
baradaki hatipleri, • artık dünyadaTinedası geçmiş 
olan »bir 'Mberâlizm içerisMeLDı P.; mn memle
ketin İktisadi ve ticari işlerini.yerine> getireme
diğini söylemekle itham etmektedirler. ¥esHalk 

tPs3?tas^n(^aktİ5?ie,ticari jnakankmalarının ba-
aşında /huiımmuş-*bâ^ı^mmtelekkiıieFİ, D. ,P. nin 
rlmtimaastaki ıgösüşlerini öğrenmek ister-gibi, 
»AonngüııfeMKUL -yazılar., yazmaktadırlar. 3 u . itibar-
. MıhakâfeatiLkeiadilerine >aöyJteanenin bundan^ san-
<.*sskii aıdaşmalaaamız için. fpy=dalı.'«Qİacağı kanaa-
.tirideykn. 

D.jP.ddbeıaikİEnd^ab»lftedem»Mr; parti^dejsil-
tdir,t D.tP.'îiân jöcsnomikfMöldad^ 
'ğöiyır. \DiiT:;J$(^tetQkl)âK^|iat^îılir ve, Devietçili-
ti-progr amanda Kkatrtıl .etıniştiir. 

tîSay-mt;Ceîâî?;Bayar >D. P. aıinnhaçteanı liken 
1948 senesindeki vâkıi-fefşşanatiîida, Demokrat 

r^a^imnivDevfltîıtçi oldugumı -.ve Jju .devletçiliğin 
te ^memleketin •. tarihî, uavi Mnyejsind^iloJ4u-
i'&mgt *?e-JmcmrıMri.zamıret bulun.dTjğiın.u.ifade 
etmdşlerHİir. 

>§fcbidiı; Bemakaat Batfci ^pı^ramMiau *17, ncl 
• raaddejdnde «c^p idevletçJJiğe taalJn^. e ,hirin-
• eiı ıkısmiijGkıımakia^ : ,«Devletçili-
- ği,' iktisadi i alanda ıızıın. a amandan rberi. beyanı 
^öâenîboşfta^u l»r;ian*e-vvelidoi4m2makyi%ıhafimı-
tmı geıâşfciibBrefeî'ymrtdaştanû' ge$im<?ve refah? se-
vviyesini ;ynka^mek 4§ia, ;D«ıv4etîn t -.gerek, dşğ-
r^datoddojgOT^scAktisajıiiiiaalg^le^ jgiripa«sinif 

4/gj^BİisajflyaaniJ^ma^tf^&' ve ryiHödınv yanleriyleı 
hususi' teşebbüs ̂ Te eecmayenin .umumi.ansnfaa-

* t©îdeEBBmy^un*>$eMlde "ve- dıumradaîSÜmtle;ge-
üşmesinde vazife alnmmoia&ittfflMfidaitaE ŷfliBttz.» 

)Kakat>iarkadşişlar, ıDe^l^tçüik îianl^yjşı üze« 
rrindftfjıisÖBİdeıı «beri rHalk biîkMisi üertacamıada 
îMyMkübirliaris ıme^cuîlstur.ıfBJalk nPaı&isi maû 
dsmdi progcBaKinda- ve .î îB#^asaâ*ijBaeveHtu1air-
çûkjlıükBmlcri^MsbMtm başkazimâuada aodamış 
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rve:«tatlbik -ê apuışsey yiB.e^^ndipr^gramında^sAjaa-
yasada* «ne* eukDe#fc^i!ğir4©ibir Devlet,- serma-
;yeüarlağı, r/bir iD«v^etj^kap^aliaaî». haline r.geür-
•miştir, rEkeaofiadk, rdoktrMer .tetkik redildiğij&a-
msm -:3§Ba|ür.j<Jkif devletçilikle «Gapitalisane 
id-ıEiat»,.Devlet sermay#darl^ı.4irasınıia^yük 
farklar vattır...U^^MboyJu JMUIUJI Jahjiliae^i-
recek değaUm,>yadnızJ&8ac.a fiui3i,ilade«ede^n 

iki; Demlet . sermayedarlığında dnuansi* teşebbüse 
mümkün olduğu kadar gem vurulur, istihsalde 
îMlanılaaak;«eemayr devleti» etoe^huajr. 

Devletçilikte ' ise, ^bilâkis i hususi teşebbüse 
kıymet verilir. IsftihsaMe,kullaıııiaeak, sermajfe-
nin hususi;*eşel>büslerkı-eiiııdeubulıuımafîiBa.iti-
bar -ecKKrve -ancak agaay^ea^barr^Biarfaı»?m ̂ bü-
yük^Mr kitleyi'istismar etoeaseımigkiîrre^afeıt 
da ancak hususi! teşebbüsler-;tarafındaja yapda-
•mryan; işlerin DetletKta^ıaaElîuıvyştpıtoagsp. şek
lidir. 

Ĵ Etet' Halk Pa^M/Dev%tçilîğîîUe,l Demokrat 
Parti "devletç^^t^arasıödaki'îark, büyük > fark 
btmdam ibarettir. xY&ksaJ Demakrât- PaTti»teg4în 
dünyada hîçbîr^BemliBkettec eseri' kalmayan, eko
nomik liberalizme"taraftar olan-bir parti;4eğil-

7dir.rKen^leri,"birçök üniversiteslerin«lâş.sife|>50-
fesörlermin eskiden beri; iddia Cifeleri lifeeıa-
lizmden hâlâ ayrılamadıkları ve bugün dtuıyada-
ki mervcut realiteyi ~de ihmâl ̂ edemedikleri için-

ı öUr ki, bugünkü * überaiizme ^liberalizme 4ttte-
riist veHtionist», yani «müdahaleci liberalizm» 
ismini" vermek suretiyle, r Demokrat Partinin 
kâbül ett^ir bu devlet§üiğe iybirkk etmek zo
runda* kalmışlardır. Bunun "bu* şekilde gerek 
memleket tarafıiidan w herkese'HÜkPartisi 
tarafından bilinmesinde ve bundaaar sonra? müta
lâalarının, tenkidlerminubu mihraktan*^seîifkıve 
idare eöülmesiride memleket TKtmma ve^ttfüte-
kabil anlaşmamız namına -fay*da" görmekteyim. 

Arkadaşlar muhalefetin, yapmış öldüğtf hâk-
sız..tenkidler.ve ağır isnatların ba^tıcalarma bu 
şekilde cevap vermiş oluyorum. IHepsifdn' üze-
ria&e .4urmak .ve her noktaya .ayrı ayrı cevap 
vermek, ieabetse yarm akşama kadar bitmez. 

Esas.Bütçe.taaaMsana/geliııce; demin.de ar-
zettiğim gibi, bu tasarıda.,esaslıt.bir.itham,ya-

^pümaımş.Jûlııp^nenbir -masraf israfı .gösterilmiş-
.lâîVJiejdeiDfimalsrat Parti iktidaranm%¥aridattan 
uhir^ tenakusa îsebeAâyçt ,Yer.cjiğiyi. işaret, etmiştir. 
,Hattâ.Halk.Partiaiûdeaı »bütçenin malî kıamım 

http://demin.de
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tenkid eden arkadaş, sözlerini bütçenin açık ol
ması bahsine intikal ettirdiği zaman, şu şekilde 
bitirmiştir: (Biz, memleketimizin içinde bulun
duğu şartlar bakımından dün bütçe açığını na
sıl zaruret olarak kabul etmişsek, bugün de ay
nı görüşü muhafaza ediyoruz ve Menderes Hü
kümetini bu mevzudaki gayretlerinde tahdie de
ğil, bilâkis teşvik ve teşci ediyoruz.) 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Marshall Yardı
mından! 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Büt
çenin açık olması bahsinde Halk Partisi sözcü
sünün vermiş olduğu hüküm budur. Marshall 
Yardımından değil, tekrar okuyorum; Marshall 
Yardımından olamaz*: Biz memleketimizin için
de bulunduğu şartlar bakımından dün nasıl açı
ğı bir zaruret olarak kabul etmişsek... 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — Marshall Yar
dımı. 

,MÜAMMER ALAKANT (Devamla) — 
. (Marshall, Yardımını kabul etmişsek) tâbiri kul

lanılamaz. Nihayet Ulus gazetesi de meydanda
dır, metin tekrar gözden geçirilebilir. Marshall 
yardımı, arkadaşlar, memleketimizin şimdiye 
kadar diğer memleketlere nazaran pek az nis
pette istifade ettiği bir yardım olarak kal
mıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri kendisiyle si
yasi birlik ve müşterek politika yapacak dev
letlere yardım edeceğini beyan ederken Türki
ye, -.-butun. şamimiyesiyle Amerika Birleşik Dev-

. letleriyle ticaret ve politika birliğine iştirak 
etmiş olduğu halde; Türkiye'nin Marshall yar
dımından görmüş olduğu istifade bugüne kadar 
çok az olmuştur. 
İngiltere'nin Marshall yardı
mından istifadesi 5 861 000 000,—, 
Fransa'nın Marshal yardı
mından istifadesi . - 3 317 000 000,— 
Almanya'nın Marshal yardı
mından istifadesi 2 880 000 000,— 
İtalya'nın Marshall yardı
mından istifadesi 1 949 000 000,— 

(Bunlar dolar mı sesleri) Evet dolardır. 
MECDET ALKİN (Kütahya) — Almanya'

nın istifadesi 7 milyar mı? 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) —12 

milyar 880 milyon dolar. Yunanistan yalnız 
Marshall yardımından istifadesi 1 milyar 146 
milyon, Holânda'nın 1 milyar 21 milyon, Avus-
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turya 697 milyon, Belçika 599 milyondur. Tür
kiye ise arkadaşlar, bütün yapılmış olan yar
dımların yüzde ikisi nispetinde faizine tekabül 
eden 145 milyon dolara mazhar olmuştur. 

Şimdi Birleşik Amerika'nın memleketimize 
yapmış olduğu bu yardımın az olmasında Halk 
Partisi Hükümetlerinin de büyük sun'u taksi
ri olmuştur. Avrupa İktisadi İş Birliği bir 
memlekete yardım etmek için o memleketten 
evvelâ plân istemiştir. 1947 senesinde bu teşek
külün karşısına geçen Halk Partisi Hükümeti 
hiçbir plân gösterememiş ve yine kendi sahibi 
salâhiyet arkadaşlarının ifadelerine göre, ka
kao, çikolata gibi maddeleri ihtiyaçlar listesi 
arasına koymuştur. 

Şimdi arkadaşlar, memnuniyetle görüyoruz 
ki; Halk Partisi iktidarının muaheze ve tenkid 
ettiği bu noktada, Demokrat Parti iktidannın 
dürüst ve samimi, hareketi neticesinde, bugüne 
kadar bize tam olarak dost ve müttefik elini 
uzatmamış olan Birleşik Amerika artık Türki
ye'nin bu yardımları en iyi bir şekilde kullan
dığını ve ihtiyaç zamanında kendi yanında yer 
almaktan çekinmediğini görerek, şimdiye kadar 
yapılmamış olan şekilde, Türkiye'nin askerî 
kudreti, malî ve iktisadi ihtiyaçlariyle mütenasip 
olarak yardım yapmak kararını almış bulun
maktadır. (Bravo sesleri). 

Birleşik Amerika'nın en salâhiyettar zevatı, 
Türkiye'ye bu şekilde bir yardımın yapılması 
lüzumundan bahsetmektedirler. Bu yardımın 
fiilî ve hukuki bir şekilde yapılmasını ancak 
Amerika'nın Anayasası mucibince salâhiyettar 
olan makamlarının verecekleri kararlardan son
ra müşahede edeceğimizi ümit ediyoruz. Ameri
ka'nın Türkiye'ye daha fazla yardim yapması 
ve samimi olarak bize dost elini uzatması husu
sunda muhalefet partileri ve biz demokrat mil
letvekilleri de bir noktada iştirak etmiş bulunu
yoruz. Bu iştirak ettiğimiz noktanın, Hüküme
tin demarşlarının yapılmasında, millî arzuyu, 
millî temayülü Birleşik Devletler Hükümetine 
bildirmesinde ayrıca bir kuvvet kaynağı olaca
ğına kaani bulunuyorum, 

Arkadaşlar; Fransa bugün tiç tümenlik 
bir orduya maliktir. 1952 de 15 tümeni ola
cak ve bu 1953 de 20 tümene çıkacaktır. 
Fakat bugün Fransız bütçesinde 7 milyar 
dolar açık vardır. Millî savunma masraf-

— 282 — 
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lan için de 3 milyar 87 milyon dolar tahsis 
etmiştir. (Frank sesleri) Hayır, 3 milyar 87 
milyon dolar. Bugün 3 milyar frankın ne kıy
meti kalmıştır? Demek ki, Amerika Fransa'ya 
bütçe açığını kapatma noktasından yardım et
mek için bu sene iki milyar 87 milyon dolar 
verme vadinde bulunmuştur. 

Şimdi arkadaşlar, bugün üç tümeni olan, an
cak birkaç sene sonra 15 tümene çıkacak olan 
bir ordunun masraflarını kapatmak için bir se
ne zarfında Birleşik Amerika'nın o memlekete 
iki milyar 800 milyon dolar yardım yaptığını 
görürken, bugün 30 tümeni mevcut olan ve malî 

• durumu o memleketlere nazaran daha zayıf olan 
- ve ihtiyaç hâsıl olduğu için Amerika kuvvetleri

nin yanında yer alan, o memleketlerden asla 
geri kalmamış bulunan Türkiyemiz için de bu 
nispetlerde yardım yapılmasını beklemek bakkı-

. mızdır. Bunu sadece bir lütuf, bir atıfet olarak 
Birleşik Amerikadan istemiyoruz; haricî, askerî, 
ekonomik, ve ticari siyasetimizin de Amerika ile 
ahenktar şekilde yürümesi lâzımdır. 

ı Bunun bize tahmil ettiği vecibeler, külfetler 
vardır. Tahmil edilen bu vecibe ve külfetlerin 
hafifletilmesi için de Birleşik Amerika'ya mânevi 
bir mecburiyet düşmektedir. 

Demokrat Parti Hükümetinin samimi ve açık 
olarak bütçeyi huzurunuza getirmekle, memleket 
namına elde edeceği büyük fayda budur arka
daşlar. ı 

Demokrat Parti bütçesinde, samimiyet yok
tur, dediler. 

Bütçede 235 milyon liralık bir açık mevcut
tur, bu görülmektedir, bunu gizliyen ne Hükü
met ve ne de Demokrat Parti Milletvekili vardır. 
Mülhak bütçelerde yüz küsur milyon lira açık 
mevcuttur. Ordumuz için 470 milyon lira aynl-
nrştır. Bu, bizim için büyük bir meblâğdır. Bu
na rağmen bu, ordunun bugünkü şartlar içinde 
yetiştirilmesine asla kâfi değildir. Fransa Ordu
su hakkında vermiş olduğum rakam bunun beliğ. 
misalidir. 

İşte bu şekilde, açık bir bütçeyi Büyük Mil
let Meclisinin huzuruna getirmekle Demokrat 
Parti Hükümeti hem samimiyetle hareket etmiş, 
hem de memlekete faydalı olacak bir hareket ta
kip etmiştir. Bütçenin içerisinde ufak tefek bâzı 
maddeler üzerinde tadil mevzuubahis olabilir. 
Fakat arkadaşlar, bu bütçe muhalefetin dahi 
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hata ve kusur bulmadığı bir bütçedir. Ancak 
hata ve kusurları, Ç. H. Partisinden müdevver 
hata ve kusurlardır, bir lâhzada, dokuz ay için-
da bertaraf edilmesine imkân bulamadığımız için 
tenkid ettiği bir bütçedir. Bu bütçenin, olduğu 
gibi, bütün Demokrat Parti Milletvekillerinin 
ittifakı ile kabul edilmesini yerinde bulmakta
yım^ 

Bu, hem bugün için başka türlü daha iyi 
bir şekilde yapılmasına imkân bulunmıyan bir 
bütçeyi kabul etmiş olmaklığımız neticesini ve
recektir, hem de Sayın Adnan Menderes'in Baş
bakanlığına karşı, itimadımızın, bütün dediko
dulara rağmen tam ve müttefik olduğunu belir
tecektir. 

Binaenaleyh bendenizin naçiz tavsiyem büt
çenin ittifakla kabul edilmesi... 

AZİZ URAS (Mardin) — Bravo. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — .... 

kabul edilmesi ve bakanlıklar babında icabederse 
ufak tefek tadillere gidilmesi yolunda Büyük 
Millet Meclisinin serbest olacağı bedihidir.- (Sol
dan, alkışlar). 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. (Yok sesleri). 
Neeip Bilge. 
NEOÎP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; Şimdiye kadar görüşmelerin seyri gös
termiştir ki, büt<çe dolayısiyle söz alan arkadaş
ların hepsi de sadece bütçe üzerinde durmamış
lar, memleketin bütün meselelerine, Hüküme
tin bütün faaliyetine, hattâ daha da ileri gide
rek memleketimizi, milletimizi uzaktan yakın
dan alâkadar eden dünya hâdiselerine temas et
mişler, bu noktalar üzerindeki düşünce ve gö
rüşlerini toplu bir halde açıklamaya gayret ey
lemişlerdir. 

Görüşmelerin bu kadar genişlemesini tabiî 
bulmakla beraber bunun memleketimize has 
olan sebeplerinden birisi üzerinde durmak ge
rektiğine kaniim. Şahsi düşünceme göre, bu 
genişlemenin bir sebebi de İçtüzüğümüzün, teşriî 
çalışma yılı içersinde, neticeleri güven oyuna 
müracaata müncer olmıyan umumi görüşmeler 
açılmasına müsait olmamasıdır. Bu itibarla 
hemen bütün milletvekilleri Hükümetin bir yıl
lık icraat programının rakamla ifadesi demek 
olan bütçe münasebetiyle bu kürsüde söz almak 
ve düşüncelerini açıklamak istemektedirler ve 
bunda haklıdırlar. 

İçtüzükte yapılacak değişikliklerle, başka 

-m-
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Samanlarda umumi görüşmeler açöması imkânı 
sağlanırsa, Mtçe 'görüşmelerinin! bu kadar ge
nişlemesine lüzum kalmaz sanırım. 

Berideniz'de meTCTlt duruma -uyarak bütçe 
görlişmelerinden faydalanarak' gerek doğrudan 
doğruya 'bütçe üzerinde gerekse Hükümetin di
ğer -bâzı faaliyetleri'hakkında birkaç mülâha
zamı arzetmek istiyorum. Ancak esas mevzua 
girmeden' önce şu noktayı belirtmekte fayda 
umuyorum.' Bütçe Komisyonu raporunda belir
tildiği üzere bütçenin uzun müddet iktidarda 

-kalmış bir parti hükümeti tarafından hazırlan
ması ile yeni ve ilk !def a iş' başına geçmiş olan 
başka bir parti hükümeti tarafından • hazırlan
ması arasında büyük fark ve birincisi lehine bü
yük kolaylıklarvardır. 

Bundan başka'eski' devire ait birçok şikâyet
lerden ve ilk defa iş başnıa gelmiş olan bir ik
tidarın 4şe başlaması tarihi ile bütçeyi hazırla
matarihr arasmda muhtelif seçimlerin yapılma-
smdan doğair iş hacminin artmasını; mâlî, ikti
sâdi ve içümai meselelerin ele alınması ve hâlle-
dilmesindeki eski ve yeni iktidarın görüş ve 
kavrayış* farklarını, nihayet bu telâkki ayrılığı
nın tabiî neticesi olarak mevcut* kanunlarda ya
pılması gereken değişiklikleri derhal yapmak 
hususundaki imkânsızlıkları göz önüne aldığı
mız takdirde bu şartların ve engellerin bütçe 
üzerinde" yaptığı tesirleri ve yeni bütçeye müs
takil bir veçhe vermek hususundaki zorlukları 
anlamak kolaylaşır ve netice itibariyle de bu 
yıl bütçesinde bu yüzden görülebilecek noksan-
IlMarı bir dereceye kadar mazur- görmek kabil 
ölür Ancak mevcut şartların doğurduğu zorluk 
lar ve hattâ imkânsızlıklar dolayısiyle eksik
likleri mazur görmek insaflı ve hattâ bir bakı
ma zaruri bir hareket olmakla beraber, hatalı 
veya eksik telâkki ettiğimiz' noktaları burada 
açıklamanın da gerek bu yıiki bütçenin uygu-

! lanmasmda gerekse gelecek yıl bütçesinin hazır
lanmasında faydalı olacağı şüphesizdir. Hattâ 
bu şekil samimî tenkidlerin ve ikazların isabet 
derecesi münakaşa edilse bile -uyarıcı rolleri' ol
ması ve içtimai hadiselerin tek zaviyeden 'değil, 
muhtelif zaviyelerden görmek ve ele almak im
kânını belirtmesi itibariyle buMaran faydalar 
sağhyaeağî'umulabilir. 

Esasa taallûk eden mâruzâtımı iki mihver 
etrafında toplamaya çalışacağım. 

1. Bdf nidan îdöğruya'Bütçe ^Kanunu tasa-
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rtsmaı alâkadarcedan husasiar. 

2. Bütçe ile dolayısiyle alâkadar almaya 
beratoer,: dioğrudan lidoğruyarHükümet îaaliyet-
lerjaae; mütevectjih. olan hususlar. 

Bentdeıiöevvelasöz^alımş/vOİan atefeadaşiiKin 
•temasyettikleri noktalara'tekıar temas etme
meye çalışacağım. Ancak rmüfaimüsa^EdığpoL-M-
zı noktalarda-tekrarlar,olursa,miiaamahanızı ri
ca .edeceğim: 

Yalnız huırada;şu.noktayı--da beMrtmekte 
•ı fayda «görüyorum: Muhalef et .öderi ve^mjimes-
•i »illeri tarafından veyahut da-bağımsızlar tar 
rafından :bürada bütçenin tenkidi mevzuunda 
.̂söylenmiş iOİanr sözlere .cevap verecek dşğüjm, 

• çünkü ? bunların .cevabını Hükümet; daha* salahi
yetli bir j şekilde vermeye kaadir rbuluamakta-
dır. Yalnız! ibir tek: noktaya işaret ^etmekle: ikti
fa -̂ deeaeğMn. Muhalefet liderinin,dün burada 

!#yleıattş«QİduğUf sözler ı*beni ;s.ttkûtu^hayale uğ-
rrattı.. ÇSraküıbu sözlerin bir :tetkika istinat 
eden sözlerden ̂ ziyade,; hislere istinat «ederek 
söylenmiş olduğu^kanaatine vardım. Çünkü ı bu 

..sozkr.keııdiskun uzun .müddet. Devlet. Jıayatın-
, da! ve-siyasi hayatta .geçirmiş. olduğu tecrübe
lerle.. .kabüitelif „değildir.»cBen sadeee.bunu.teba
rüz ettirmekle iktifa îedec§ğinx. 

1. Bütçe Kanununu alâkalandıran husus
lar: 

a) Yukarda da ..belirttiğimiz gibi Mecliste 
cereyan eden müzakerelerin muhteva ve hacim 
itibariyle en ehemmiyetli olanı bütçelerin konu
şulması sırasında cereyan ettiğine ve böylece 
millî murakabenin hakiki tesirleri bilhassa bu 
şekilde tezahür edeceğine göre, bütçe müza
kerelerine kâfi ̂ derecede uzun bir zaman ayır
manın lüzumu' kendiHğîriden ahlasftır. Zaten 
bu düşünce iledir ki, Anayasamız da bütçe ta
sarısının frütçe yılır başından en az üç ay önce 
yüksek'Meiclise verilmesini âmir1 bulunmaktadır. 

^Bu-yılki şartların sebep olduğu gecikmenin 
bir 'dereceye kadar mâkûl sayrlaMeceği düşü
nülse bile, önümüzdeki ~yil' bütçesinin hazırlan
masında bu noktaya bilhassa önem veriîmesini 

f hâtırlatmanm: lüzumlu-^olacağı • vei bu hususun 
'Bütçe ^Komisyonu- rapor®rida -sarahaten yer âl-
ömasımırdöğru bimadfğifckanaatindeyim. 

b) »Bütçede'göz>önüne alınması gereken 
esaslı > iki -noktadan' birisinin vuzuh, açıklık, di-

5 gerinin de -samiımyet olduğu malûmdur. Büt-
->çede-vuzuh;ve*saıaİHHyet, genişe»ıfiânasiyle^«v-
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lete-jategşöâî vB^gi#8İeı^^;aBafl{-MtüB4^1k ve 
giâeriinm biafı arada gösterilmesi m b m t a a - d a 
siateKû*ik bin tasnife tâbi tutul ması , ile sağla
nabilir: Oarirgaşder; ve gelirlerle,yatarım*, mai-
raiiarjr: ^îbuıüiiflrı .kfij-çıliYacak gelirlerin birbir-
leriadeöiapfdîBJ^? vuaalı, ppensippain bil neti-
ceâdafc' B«u yaiki Jböjfcge&e cari maaraflarlar yaiı^ 
rımr Diasi'aililf ımn ayrjtaaagı , şekil halamımdan 
vuzuh prensipine bir bakıma itina gösterildiğini 
ispaâ ederi SMaâtb^pîîeB^-ve samimiyetkai
desine? taaasnriayett etmiş sayılmak: için, Deflet 
Baçkamırua a^lif amtkKad&^lirttiğl-gibâ, bütçede 
sadeee-.ıdeYİetin^eğdl.Aûa-'bağlı müessese ve işlet-
meferja de"boa?§ ve-taaMıütlmnia.bir arada gös-
testofisin g§Bek*i#i gibi*,yakanı masrafları. cet-
veÜEKfeî onarım gite âdi amasraflarm da* yer 
alıaaüftasî.ieap etlerdi. 

JSsGBiasiimizce^ B&viet 
Ha^aptearı^ Kaorayeikosgibi < bâza müesseselerin 
açıktarmı isapatoafeslieJEL yapiaaı yardımlar 
ummaâfaft i^ T. T. De-
iTi»r?voiIkmz^^lkri:.;^biaçıMarı-iaala.olan diğer 
bâzı-işletme ve müesseseie-jin a^ıklannm-umıırai 
büfegfifê  götMitmfiiî si vSiumimiyet ve-vıazuh pren-
sipîi!8B3yylcBî»i*ri MaMyptlsrii itibariyle«aralarınr 
da bir farkı tftaajya© hm< aejiklardaıpr, yüksek ra-
kartûıı g&aaatem: \ mülibak bütçelere^ kaydırmam .§ek-
lioâ«îfe«aı4ıüröeâe«fc-m bühasgarJ£44 yandan, beri, 
re^a^m ulan hmssfalüa.hakiki ga^esiîjnemleke-
tifeaa^lbilliı^uBdaîmevsrast açağıısunumi efkârr 
dam gizkmetotir. 

Sayın* 1tfeı̂ er^-HüİEÜme%r«cdenj eskiyîBarda 
başliyan: ta Kötü usttll% devam- etmemesini bek-
lemeiraşırı bir"istek sayılmaz* »sanırım. 

c) Rut inin vazıh olmasına yardım edecek 
diğer bir unsur, da ilmî, objektif bir şekilde ha
zırlanacak* geniş vesikalara müstenit 'bir gerekçe 
ile maddelere ,ait doyurucu .izahlardır. 

Jîaihuki hu yılki, bütçjemizde tenim. tkana-: 
atksK^JKfeha3^^ıaâBa«ı î i^^f t^ . -g^^çe .^a j - . 
da ;̂j@fe f̂etmaı̂ teİ6i5âefcL büfcnTttlergjageffi gibi 
izaiı olıırımuştur. BR^gej^kçe-ve. izahlara, bu yıl 
bilfeafisa:.lüzum v«rdı. Çüııkü. her «aman te tar -
lîutopiBaJi-gibi: ^ad®eibk£ Jîükümet deı^gınesi 
karpMûda- değiliz. Hâdiseleri: kavramış, tamuda 
ve.: dünya telâkkisinde görü^ farkı: doğuran bir 
re§pa d ^ i k l i ğ i yftpnu5tbuluııuyorıw ve yeni. bir 
rejjmin teıaeüerini • atmak, durumunda, olduğu-
muıair.söylüyojnız: Bmfl^B^eyh: bu iddiaya, uy-
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gıp&ıhiiL büjçe.ve ona. yaragır bir izah. istemek 
hakkunazdor. 

Kaldı JkU Büyük Millet Meclisinin bu devre
deki terekküp ve.teşekkül tarzı.da böyle bir ge
rekse ver izahı liizajmJlu kılaçafc mahiyettedir sa
nırım. Şahsan ben kendim^bu.lüzumu şiddetle 
duydum. Belki benim gibi.teşriLhayata yeniktik 
mış diğer birçok arkadaşlar da bunu hissetmiş
lerdir. Bütçe Komisyonu, raporunda temenniler 
kısmının ilk numarasında ihsai malûmatı da 
ihtiva .eden bir gerekçe lüzumuna işaret edîhtoesi 
komisypnun dahi bu mevzuda duymuş öld$tğu 
eksikliğin bir delilidir. Gerekçe ve izah noksanı
na dair kısaca bir iki misâl vereyim. 

Meselâ memleketin bilhassa- mâlî ve iktisadi 
durumu haükkmda rakamlara dayanan malûmat 
verilse idi, ticaret ve tediye muvazenelerine,- pa
ra; altm ve döviz durumuna ait birkaç rakam 
zikrolunsa idi; maliyeci mütehassısların dâhi 
ka^famafctâ güçlük ^çektikleri Marshall > Plânı 
bhstz'izalh olunsa idi' üçüneü madde münasei)e-
; tiyle* alâeâikâi' başlangıç- meblâğıdiye- tereüme 
eteğimiz pozisyon: insiyaim-maMyeti biraz açık* 
larasa^idi lena HM dhırdtı? 

Yûme meselâ feaaunun 4 ncü mâdd«smd#,Ma^ 
liye-'Bâfeaı^^na * verilen•> tosa< vâdeM Hazine' bo
nolar* çıkarma - yetMsi yüz > milyonluk bir * piâ2 

dönâ** tahdit edildiği halde, , aymı b a k a n ı n 
avaıas alma; hesap açtırmar şekHndeki yetkisi ba-
knBaıdâıı tana* «benzer* bir tahdit k^nmam^smın 
fsebebâ ^tayca anlaşılâmam^ıfetadır. Nihayet 
!şiiâd|vei feırfte^i; ^bütçelerde 'görülm?iyenr ve- ge
lir* fazfeösiyle bökçe- açıklarının mahsubuna- iliş-
kia*olaBrî21 nei madde?hülguü haktendi ne Hü-
küm3Bt tasîa?îssttdaj sne de= Bütçe Komisyonu ra*-
poa?uii^ aydaalatjcı hiçbir^ şey bulunmaması 
ımihiiHp hır ete^klifc «ayılmak gerekir; Gerekçede 
veya maddelere ait izahlar saasmda- bu cHıetier 
ıkısaca^ay^mlatjlabilirdi. 

W$&r. KasKHamaınr̂ aiîiaddelörî  hs^kın^sid. da-
ha^^nişi^fİBacelegHiıi ıa»dde^e. g^çödiğa-za^ 
jmteamsdm$$m£$m ^mdi ibu^m«çi§fervüzi5rin-
de- f̂tgtef âTm&ymsüm* Amsüm ̂ n»laj*ı be^rt^ 
me^e^dftffayfemülâhaza ediyorum: r-Bütç^şe^ 
kü4£&ari;$ev g^enîyjtHa^daMndea pek-laikli de^ 
ğü#r; Ev^ehten beri foütçer (kanunlarına giî?en 
maddftler vej cetvellerin buraya fe>amasjinda m-
ruspet «İRR-olsfiadığı araştırılmaksızm baıniaryi-
ne-r JföJHjlmflşlur* Mesela, liser -TIK ontaokullann 
pajasiytm ı ücretleri miktarı hakkındaki M cetve-
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linin bütçeye eklenmesine ne lüzum vardır? 
Bunda fayda veya zaruret varsa, aynı usul, üni
versiteler ve yüksek okullar pansiyonları hak
kında neden tatbik olunmamaktadır, Gerçi, 
lise ve ortaokul, pansiyon ücretlerinin bütçeye 
eklenmesi hakkında 2005 sayılı Kanunda hü
küm bulunduğu ileri sürülecektir. 

Fakat Hükümet bütçeyi lüzumsuz cetveller
le şişirmemek hususunda bir karara varabilmiş 
olsaydı gerekli kanuni tadilleri yaptırmak pek 
zor olmazdı. Okullara alınacak parasız yatılı öğ
rencilere mütaallik olan 11 nci madde hakkında 
da aynı şeyler söylenebilir. 

II - Bütçede âzami tasarrufa riayet olundu
ğu hakkındaki ifadeleri memnuniyetle karşı
lamaktayız. Tasarruf düşüncesinin bâzı rakam
lara da aksetmiş olması hakikaten övünülecek 
şeydir. 

Ancak şunu ilâve edelim ki, tasarrufu sade
ce muayyen, masrafı rakamlarından indirme 
şeklinde anlamak kâfi değildir. Kanaatimizce 
hakiki tasarruf, hizmetleri, Bağlıyacakları men
faat derecesine göre sıralıyarak yapmak ve 
mevcut tahsisatı mümkün olduğu kadar senesi 
içinde veya kısa zamanda ikmal olunacak işler 
üzerinde teksif etmek şeklinde tecelli edenidir. 
Muayyen bir parayı, her tarafı memnun etmek 
düşüncesiyle birçok işlere tahsis ederek o işle
rin hepsini de yarım bırakmak israfın ta ken
disidir. Meselâ geçen yıllarda köy suları, il ve 
köy yolları için bütçelere azimsanmıyacak öde
nek konmuştur. Fakat bunların tevziinde iş 
yapmak düşüncesi değil de, muhtelif mmtaka-
ları muvakkaten memnun etmek, siyaseten oya
lamak düşünceleri hâkim olduğu için verilen 
paralarla ehemmiyetli ve gözle görülür bir iş 
yapmak kabil olamamıştır. 

Daha yakından tanıdığım için kendi seçim 
çevremden ufak bir misal vereyim: Niğde -
•Kırşehir müşterek il yolu için yıllardan beri 
yardım yapıldığı ve bu yolun yapılmasına yir
mi yıl evvel başlandığı halde bu yolu bitirmeye 
bir türlü imkân hâsıl olamamıştır. Geçen yıl 
Niğde İlindeki köy suları için yüz bin liraya 
yakın yârdım yapılmıştır. Fakat hiçbir köyün 
su tesislerinde bir iyilik alâmeti görülmemekte
dir. Buna benzer misaller her tarafta vardır. Fa
kat sabrınızı kötüye kullanmamak için bunları 
saymaktan vazgeçiyorum. îşte tahsisatı müm-
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kün mertebe derhal ikmal edilecek işler üzerin
de teksif etmek lâzımgeldiği düşüncesinde ol
duğum için, Bütçe Komisyonundaki müzakere
ler sırasında Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde 
yapılan 15 milyon liralık tasarrufun bir kalem 
olarak yol veya su işlerine veyahut ziraat işle
rine tahsis edilecek yerde, sağa sola serpiştiril
mesin! tasarruf prensibine uygun görmemekte
yim. 

Tasarruftan bahsederken ek görev ve taz
minatı ile geçici görev yolluklarını hatırlama
mak elden gelmez: Bu yılki bütçede ek görev 
tazminatı yekûnu üç milyon lirayı geçmekte; 
geçici görev yollukları da beş milyon liraya 
yaklaşmaktadır. Acaba bu masraflardan tasar
ruf imkânı yok mudur? Yine tasarruf münase
betiyle, Çalışma Bakanlığında geçen yıl alınan 
bir tedbirden bahsetmek isterim: Bu Bakanlık 
şehirlerarası telefon konuşmalarının resmî ve 
acele işlere hasrını temin için bu konuşmaların 
zaman, mahal ve mevzuunun kaydedilmesini ve 
bunların gelecek faturalarla karşılaştnlması 
usulünü koymuştur. Acaba bütün daireler buna 
benzer tedbirlere baş vuramazlar mı? Bunlar 
birer misaldir. Hükümetin bu meseleler üzerin
de dikkatle durmasını rica edeceğim. 

Tasarruf meselesinde netice olarak düşün
cem şudur ki, halkımız iş yapıldığı takdirde 
verginin ağırlığından, masrafların çokluğun
dan şikâyet etmiyecektir. Onun bütün şikâyeti 
para verildiği halde iş yapılmamasındandır. Bi
naenaleyh bunun önüne geçmek lâzımdır. Belli 
bir parayı birçok işe tahsis edip parçalamak su
retiyle uzun yıllar hepsini de yarım bırakmak-
tansa, aynı miktarı mühim birkaç, yere teksif 
etmek suretiyle netice almaya bakmalıdır. Bu
nun için de umumi hizmetlerin objektif esasla
ra dayanan ve hakiki ihtiyaçlara tekabül eden 
bir tasnif ve iş sektörleri itibariyle muayyen 
bir programa raptolunması zaruridir. Devlet 
Başkanı açış nutkunda bu meseleye «malî taah
hütler, sağlıyacağı umulan menfaat derecesine 
göre ihtiyaçlarımızla ayarlanıp sıraya konul
madıkça alacağınız ıslahat tedbirleri noksan 
olur» cümlesiyle temas ettiği gibi, Hükümet 
programında da iktisadi cihazlanmamızm sürat-
lendirilmesi için, yatırım vaziyetinde ayrıla
cak tahsisatın memleketin tabiî şartları göz 
önüne alınarak vücuda getirilecek bir plâna 
bağlanması zaruri sayılmıştır. Fakat bu yolda 
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hissedilir bir' adım atıldığını'gösteren delillere 
henüz tesadüf edilmemekte olduğunu itiraf et
mek zorundayız. Meselâ bâzı meselelerin muh
telif bakanlıklar arasında hâlâ bir müzakere 
mevzuu teşkil -ettiği, bu arada memleketin her 
yönden kalkınması bakımından çok mühim 
olan karayolları programı üzerinde Devlet Baş
kanının işaret ettiği tadil ve tevsilerle Yol Ver
gisinin alacağı şekil üzerinde bakanlıklararası 
görüşmelerin kesin bir karara bağlanamadığı 
anlaşılmaktadır. 

İktisadi ve malî meselelere gelince: 
Malî işleri efkârı umumiyenin yakından ta

kibine imkân vermek maksadiyle; bir müddet
ten beri neşrine son verilen aylık tahsilat ra
kamlarının tekrar neşrine devam olunması ka
naatimizce yerinde bir hareket olacaktır. 

Hükümetin iktisadi sahada ve bilhassa ha
yat pahalılığını önliyecek tedbirler meselesin
de muayyen ve istikrarlı bir hareket hattı takip 
ettiği henüz iddia olunamaz. Bir taraftan sırf 
şehirlerin, hattâ birkaç şehrin ısıtma ihtiyacı 
için istihlâk olunan kok kömürü fiyatının mali
yetten daha aşağı tutulmağımda ısrar edildiği 
halde diğer taraftan bilhassa köylünün istihlâ
kine mevzu olan pamuklu fiyatlarını yükselt
mek, köylü tabakasını himaye etmek lüzumu 
babında Hükümetin program beyannamesinde 
ifade olunan esaslara ve parti programına uy
gun olması gerektir. Dünyanın birçok maddeler 
meyanmda pamuk ihracını da az çok tahdit etti
ği bir sırada ve dünya siyasi durumunun bugün 
aldığı şekil karşısında bizim bunu tamamen ser
best bırakmamızın ve hiç olmazsa bir ihraç 
vergisi dahi almamaklığımızm iktisadi sebebi 
anlaşılamamaktadır. Çünkü pamuk ve yün fi
yatlarındaki yükselişten muhtaç köylü tabaka
sının değil; zengin çiftlik sahiplerinin ve ihra
cat tüccarlarının istifade ettiği muhakkak ol
duğu gibi, döviz kaçakçılığı dolayısiyle de 
memleketin ve Hazinenin zarar ettiği şüphesiz
dir. 

Bütçede Doğu kalkınması mevzuunda müs
takil bir ödenek konmaması kanaatimizce yer
sizdir. Gerçi millî vahdet bakımından Doğu, Ba
tı farkı yoktur. Fakat Doğu bölgelerimizin ik
tisadi ve kültürel bakımlardan Batı ile aynı se
viyede olmadığı bir hakikattir. Bu itibarla ve 
millî vahdetin kuvvetlendirilmesi bakımından 
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Doğu için bir ödenek ayrılması yerinde olur. 

Hizmetlerin rasyonelleştirilmesi: 
Eski iktidar zamanında öteden beri her yıl 

bütçesinin konuşulması sırasında alınacağı söy
lenip de, bütçenin çıkmasından sonra daima unu
tulan memur kadrolarında tasarruf ve hizmet
lerin rasyonelleştirilmesi tedbirleri hakkında 
bütçe tasarısında hiçbir izah yoktur. Artık bu 
meselenin dosyalarda saklı raporlardan fiiliyat 
sahasına geçirilmesini Sayın Menderes Hükü
metinden istemek hakkımızdır. 

Memur meselesine temas etmişken, onları 
üzen ve memurların çalışmasındaki verimi azal
tan şu mühim noktayı da işaret etmeden geçe-
miyeceğim. Tâyin, terfi ve nakil işlerinde ha
ricî tesirlerin ön safta yer almasına artık bir 
son verilmeli ve ehliyet esası hâkim olmalıdır. 
Memleketimizin iklim şartlarını nazara alarak, 
kışın, zaruret olmadıkça, nakil yapmaktan vaz
geçmelidir. Mahrumiyet bölgelerinde hizmet 
görmek mecburiyeti için İçişleri ve Savunma 
Bakanlıklarında uygulanan esasların diğer Ba
kanlıklar tarafından da kabulü ve hattâ bu me
seleyi umumi ve müşterek bir esasa bağlamak 
kanaatimizce temenniye şayandır. 

Sözlerimi bitirirken, Hükümetin çalışma tar
zı hakkında bir iki kelime ilâve edeceğim. Umu
miyetle Bakanlarımızın çalışmadıkları iddia 
olunamaz. Bilâkis çok çalıştıkları söylenebilir. 
Ancak mühim vakitlerinin beyhude yere heder 
olması neticesini verecek bir usul takip ettik
lerine ve teferruat içerisinde boğulduklarına 
kaniim. Bilhassa Başbakanın ve bu arada diğer 
Bakanların teferruata dalmaları, esaslı mesele
lerin tetkiki için kendilerine vakit bırakmıyor 
ve bittabi bundan hizmet zarar görüyor. Bu iti
barla prensiplere taallûk edenler dışındaki işleri 
Bakanlarımız teknik elemanlara bırakırlarsa 
hem kendileri lüzumsuz yere yorulmazlar, hem-
de e1 e aldıkları işleri daha iyi ve daha çabuk 
başarırlar kanaatindeyim. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, 1951 Bütçe 
tasarısını memleketimizin hakiki durumuna ve 
ihtiyaçlarına, partimizin programına ve vaitle-
rine ve muhalefette iken partimiz adına yapılan 
tenkitlere göre tetkik etmek zaruridir. 
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Memleketimizin coğrafi mevkiine, genişliğine 

ve tabiî- zenginliklerine ve milletimizin emsalsiz 
kabiliyetlerine rağmen ne yazık ki, tahminen iki 
asır evvel başlıyan Tanzimat, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet inkılâpları ile devam eden keyfî 
ve fena idareler, bağlayıcı kanunlar ve nizamlar, 
israflar ve suiistimaller yüzünden geri kaldık, 
fakir düştük. Affedilmez ihmaller ve kayıtsız
lıklarla vatanı baştan başa kaplıyan hastalıklar, 
maddî ve manevi baskılar sebebiyle de saadet 
yüzü görmedik. Aziz vatanımız harap ve bakım
sız bir hale getirildi. Keyfi ve fena idarelere, 
bağlayıcı kanun ve nizamlara, israflara ve suiis
timallere nihayet vermek zamanı çoktan gelmiş 
ve geçmiştir. Bu mücadeleler her şeyden evvel 
bütçeye dayanır. Bütçeden kuvvet alır yahut 
bütçe ile akim kalır. Bizzat Hükümet ve Devlet 
bütçeişinde birtakım bağlayıcı usul ve formül-, 
lerden kendini kurtarmalıdır. 

Bizim için bir kuruşun ve bir saatin büyük 
kıymeti vardır. Halbuki bütün hayatımız mad
dede ve zamanda israf ile geçiyor, Bütün teşki
lâtımız, esas ve usul kanunlarımız ve büro işle
rimiz ve bütçe formüllerimiz âdeta israfa hiz
met eder gibidir. 

Halbuki çok kısa bir zamanda ileri memle
ketler seviyesine yetişmek istikbalimizin temina
tıdır. Bunun için de bütün işlerimizde tasarrufa 
riayet etmek, lüks ve israftan ve gösterişten kaç
mak ve hakiki demokrasiyi tahakkuk ettirmek 
birinci vazifemizdir. Nitekim programımız umu
miyetle bu zihniyetle tanzim edilmiş, partimiz 
adına yapılan bütün bütçe tenkitlerinde de bu 
zihniyet hâkim olmuştur. Ve yine aynı zihni
yetledir ki, 14 Mayıs'tan evvel genel idare ku
rulumuzca bürokrasi ile katiyen mücadele edile
ceği vadedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek huzurunuzda 
bütçenin teferruatının, arzettiğim esaslara göre, 
tetkik ve mütalâası saatlerce ve belki günlerce 
devam eder. Ben mümkün olduğu kadar kısa 
kesmeye çalışacağım. 

Programımızın bütün maddeleri doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle bütçe ile alâkadardır. 
Programımızın bütün maddeleriyle, bütçenin 
malî hükümlerini ve Hükümetin buna dayanan 
idari ve siyasi bütün faaliyetini murakabe ede
biliriz. Bu işin ne kadar uzıyacağı meydandadır. 

Ben misal olarak yalnız programımızın 73 ncü 
maddesinin birinci fıkrasına temas edeceğim. 
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Programımızın maddelerinden bir kısmını da 
ancak itfabettikçe işaret edeceğim. 

Bahsettiğim fıkra şudur : «Samimîlik ve açık
lıkla ve çok sıkı bir tasarruf zihniyetiyle tanzim 
edilen denk bütçe malî siyasetimizin esasıdır.» 

Ben burada yalnız tasarruf tedbirleri üzerin
de duracağım. Hükümetin samimiyetinden emin 
olduğum için başka esaslar üzerinde durmaya 
lüzum görmüyorum. 

İktidarınızın ilk bütçesinde bu esasa yani ta
sarruf esasına riayet edilmiş midir? Bürokrasi ile 
mücadele vadimize yer verilmiş midir? 

Dört senelik muhalefetimizde bizzat Başba
kanımız tarafından ifade edilen tenkidlerîmiz bu 
tasanda ne derece yer almıştır? Ve nihayet ha
kiki ihtiyaçlarımız bütçede nasıl karşılanmıştır? 

Bu sualler birbirinin mütemmimi ve hattâ 
müradifi olduğundan bütçe üzerinde yapacağım 
bâzı mukayese ve tahlillerle bu suallere toptan 
cevap vermeye çalışacağım. Ancak bu tahlilleri 
yapmadan evvel mühim bâzı ihtiyaçlarımızdan 
bahsetmek isterim: 

1.. Alâkalı dairelerde yaptığım tetkiklere 
göre su işleri için bir milyar liraya ve elektrik 
işleri için de tahminen bir buçuk milyar liraya 
ihtiyaç vardır. 

Bu paralarla zaman zaman memleketi harap 
eden su baskınları önlenecek, bataklıklar ıslah 
edilecek, birçok arazi sulanacak, gerek yeraltı 
sularndan faydalanmakta ve gerekse memleke
tin her sahada kalkınmasında muhtaç olduğu
muz elektrik kudreti çok ucuz bir fiyatla bu 
sulardan bol bol elde edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kuraklığın ne büyük bir âfet olduğunu, mad

di olduğu kadar mânevi zararları da intaç etti 
ğini bilmiyen, takdir etmiyen kimse yoktur. Nü
fusumuzun üç mislinden fazlasını idare edecek 
memleketimizde hariçten buğday almak mecbu
riyeti ne hazindir. Ne ıstırap verici, utandırıcı 
bir haldir. 

Su ve elektrik işlerinin halli ile arazinin su-' 
lanmasmdan hâsıl olacak fiyat farkı ve yapıla
cak imalât ve tesisat kıymetleri itibariyle millî 
servetimizin kıymeti en az on milyar lira ve 
millî gelirlerimiz de en az birkaç milyar lira art
mış olacaktır. 

Bu dâvanın halli ile her türlü kalkınmanın 
| temeli olan refaha kavuşulacağını takdir eden 
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partimiz programında 61 ve 86 ncı maddelerle 
bu dâvanın mutlaka halledileceğini kabul eyle
miş bulunmaktadır. 

2. Yol işleri de su işlerinden sonra üzerinde 
durulacak en mühim bir dâvadır. Fakat Kara
yolları Genel Müdürlüğünün teşkilinden sonra 
bu dâva hal yoluna girmiştir. Her tarafta prog
ramlı bir şekilde yol faaliyeti devam etmek
tedir. Teşkilât çok çalışkan bir Genel Müdürün 
idaresindedir. Konya Bölgesi Müdürünün de Ge
nel müdürleri gibi «aynı zihniyetle ne muntazam 
ve ne güzel çalıştığını yakından biliyorum. 

Yüksek Huzurunuzda kendilerine alenen te
şekkür ederim. 

3. Sağlık Bakanımızın sualime verdiği ya
zıla cevaba göre hastane ihtiyacımız mevcutlara 
ilâveten asgari 22 901 yatak ve sanatoryom ihti
yacımız ise yine asgari 40 000 yaktaktır. Bu 
miktarlar ileri milletler seviyesinin ancak üçte 
biridir. Demek ki, azın azı, asgarinin asgarisidir. 

Buna mukabil halen mevcut yatak sayısı has
tanelerde asgari ihtiyacın yarısından ve sana
toryumlarda ise onda birinden azdır. 

Sağlık Bakanlığımızca bir yatağın 15 000 ile 
18 000 lira arasında malolacağı hesap edilmiş 
bulunmaktadır ki, buna göre bir milyar liraya 
ihtiyaç vardır. 

Fakat yaptığım tetkiklara göre lüks ve is
rafı Önliyecek plânlar hazırlamak, inşaatta mer
keziyetten vaz geçip işi mahalline bırakmak, 
ağır mesuliyetler mukabili geniş salâhiyetler 
tanımak suretiyle 200 milyon lira kâfi gele
cektir. 

4. Millî eğitim işlerinde o" kadar geriyiz ki, 
hikâyesi bile çok acıdır. Memleketimizin 15-20 
yerinde üniversite bulunmalıdır. Bütün illerde 
ve büyük ilçelerde liseler, kız liseleri, sanat 
okulları, bütün şehir ve kasabalarımızda ve hat
tâ büyük köylerde ortaokul olmalıdır. Hattâ 
ileri memleketlerde olduğu gibi ilkokulları yedi 
veya sekiz sene halinde ortaokul seviyesine çı
karmalıdır. 

Ben bunlara işaretle iktifa ederek bu mev
zuda temel dâva olan köy okulları üzerinde du
racağım. 

Millî Eğitim Bakanlığının sualime verdiği 
yazılı cevaba göre, 16 061 köyde okul vardır. 
Türkiye'de 34 binden bir az fazla köy bulundu
ğuna göre, 18 bin köy okulsuz kalmıştır. Bakan
lığın hesaplarına göre 18 bin köy okulunun in-
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şasi ve levazımı için 300 milyon liraya ihtiyaç; 
vardır. Bakanlığın hesapları fahiş değildir. An
cak asla cebre gidilmeden teşvik edilerek köy
lünün yardım edecekleri köyler öne alınmak 
şartiyle 150 milyon lira ile bu iş başarılabilir. 

Şunu da hemen ilâve etmelidir ki, halen 
okulları mevcut ve köylerdeki ihtiyacın yarısı 
dahi karşılanamamış durumdadır. 

5. Memlekete 850 bin kadar muhacir gele
ceği söylenmektedir. Ziraat Bakanımız bir aile 
için yalnız bir evin beş bin küsur liraya mal 
olacağını söylemişti ki, bu hesap, muhacirlerin 

' yerleştirilmeleri ve müstahsil vaziyete gelinci-
ye kadar iaşeleri, kendilerine istihsal vasıtaları
nın temini gibi zaruri ihtiyaçları için bir buçuk 
milyar liradan fazla paraya ihtiyaç olduğunu 
gösterir. Fakat bu iş iyi tanzim edilir ve inşa
atta muhacirlerin yardımı da temin olunur, ye
ni yapılacak basit kanunlarla iş yürütülürse ve 
muhacirler derhal ziraat işlerinde mütaakıp se
ne mahsullerini alacak hale gelebilirlerse 850 
milyon liranın kâfi geleceği muhakkaktır. 

Muhacir kabul ve iskân işi başka hiçbir işe 
benzemez. Bu iş karşısında her iş durmalıdır. 

.Aksi takdirde, eski senelerde olduğu gibi, bu iş 
müzminleşir. Hem yerli halk ve hem de muha
cirler telâfisi imkânsız maddi ve mânevi zarar
lara duçar olurlar. 

Erzincan zelzelesinden sonra toplanan yar
dımlarla o sene içinde Erzincan'ın yeniden ku
rulması mümkün iken hâlâ halledilmemiş olan 
bu basit işteki ibret verici hataları hiçbir za
man unutmamalı, 

Şimdi karşılaştığımız durum bundan yüz de
fa daha büyük ve yerlilik ve muhacirlik fark
ları bakımından da iki defa daha ağırdır. Yani 
Erzincan işinin iki yüz misli büyüklüğünde bir 
iş karşısındayız. Aksak ve bozuk işlere, ne yerli 
halkın, ne muhacirlerin ve ne de Devletin ta
hammülü yoktur. 

6. Bütçemizde iç ve dış istikrazlar için se
nede 56 milyon lira kadar faiz ve 56 milyon lira 
kadar da itfa karşılığı vardır. Memleketin kal
kınması için ne yapıp yapmalı bir daha Dev
leti borçlandırmamalı ve mevcut borçları da 
süratle ödemek imkânlarını bulmalıdır. Yâlnız 
bir senede verilen faizlerle bu memlekete ne 
hayırlı işler yapılabilir. 

Muhterem arkadaşlar; bahsettiğim ihtiyaç
lar birer misaldir. İhtiyaçlarımızın tamamı dç-
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ğildir. Tersaneler, ağır sanayi, limanlar ve sa
ire de hiç şüphesiz pek mühimdir. Ben sadece 
bütçe rakamları üzerinde tatbik ve tahliller ya
parken ne büyük ihtiyaçlar içinde olduğumuzu 
tebarüz ettirebilmek için ancak bir kısmından 
bahsettim, istikbalimizin teminatı saydığım su, 
elektrik, hastane ve sanatoryum ve köy okul
ları için muhtaç olduğumuz tahminen üç mil
yar lirayı her sene artacak şekilde altı senelik 
bir programa bağlıyarak bu seneden itibaren 
icrasına geçmek mutlaka lâzımdır. Ve mümkün
dür. Buna mukabil 1951 Bütçesinde ayrılan öde
nekler bu dâvaların henüz kâfi derecede el* 
alınmadığını gösterecek kadar azdır. Dün ol
duğu gibi bugün de işlere bürolar hâkim olmuş
tur. Dünkü iktidarın ihmal ve israflarının eseri 
olan ıstırap ve hicap verici acı hakikatleri 
burada kesecek bütçe üzerindeki mukayese ve 
tahlillere geçiyorum: 

1. Bütçe Kanunu tasarısı ve bütçenin umu
mi manzarası ve bütçe tanziminde hâkim olan 
ruh ve zihniyet, dört sene mütemadiyen tenkit 
ettiğimiz bütçelerden esasta farklı değildir. 
Teferruata şâmil fark üzerinde durmaya değil, 
Maliye Bakanımız, bütçe tanziminde eski büt
çelerin tesirinden kurtulmaktaki müşkülâttan 
bahsettiler. Halbuki partimiz güçlükleri yen
mek için kurulmuş ve yenmiştir. Bu güçlük 
de elbette yenilecektir. 

2. içişleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri, 1950 se
nesi Bütçesine muadil olarak, 94 milyon lira 
kadardır. 

Arzettiğim hayati ehemmiyetteki ihtiyaçları
mız dururken bu miktarın ayrılmış olmasını 
doğru görmüyorum. 

Kaldı ki, ancak totaliter rejimlerde içiş
leri için böyle fazla paralar ayrılır. Demokrat 
idarelerde içişlerinde adalet işlerinden daha 
çok paraya asla ihtiyaç yoktur, idarede zihni
yet değişikliği bu tahsisatı adalet bütçesi derece
sine ve hattâ daha azma indirmeye kâfi gelir ki, 
tasarruf en az 50 milyon lirayı bulur. 

Hükümetimiz harici siyasetteki isabetsiz bir
kaç tâyinden sarfı nazar tebrik ve takdire şa
yan muvaffakiyeti ve azimli icraatı ve içişleri-
mizdeki Hükümet olarak birçok hayırlı başarı
ları yanında bâzı işlerde dahilî siyasette müte
reddit gibidir. 

14? Mayıstan sonra, alıştıkları keyfî hareket
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leri bir müddet terkeden idare âmir ve memur
larından bâzıları yavaş yavaş eski zihniyetle
rine dönmeye başlamışlardır. Bu fena tahav-
vülde hukuk ve demokrasi kültürü iyi olmıyan 
bâz kimselerin vali olarak tâyinleri ve içişleri 
Bakanlığının halka itimatsızlıkla bakan asırlık 
yanlış zihniyeti de âmil olmuştur. Bu yüzden 
senelerdenberi halkımızı mânevi bir buhran ve 
baskı içinde kıvrandıran bir kelime, (irtica) ke
limesi hortlamak istidadmdadır. Bu kelimeyi 
hortlatmak istiyenler hiç şüphesiz milletin dostu, 
iyi niyet sahibi insanlar değildirler. Maalesef ida
re âmirlerimiz içinde bunların fena niyetlerini se-
zemiyen ve gaflete düşenler de vardır. 

Bu kelimeyi alet ederek bâzı idare âmirleri
nin keyfî harekete cüret etmeleri ve meselâ din, 
dinî tedrisat ve vicdan hüriyeti aleyhinde ve vâ-
ızlar üzerinde yersiz müdahaleye kiyam etmeleri, 

Kanunen siyasetle meşgul olmaları yasak ve 
suç olan bâzı talebe derneklerinin siyasi faaliyet
leri karşısında ilgili bakanlıkların âtıl kalmaları, 

Üzüntü ile karşılanacak siyasi ve 'idari hata ve 
gaflet eserleridir. ' 

Bu haller, aynen Cumhuriyet Inkilâbımızdan 
bir müddet sonra başlıyan ve gayesi din ve vic
dan hüriyeti edebiyatı içinde dini kaldırmaktan 
'ibaret olan, hüriyetlerimiz üzerindeki haksız mü
dahale ve tecavüzleri hatırlatmakta ve hepimizi 
haklı bir endişeye düşürmekte ve halkımızı da 
mânevi bir baskı havası içinde bırakmaktadır. 

Bu hercümerç arasında Muhterem. Adnan 
Menders'in izmir nutku bütün memlekette haki
ki bir ferahlık ve sevinç uyandırmıştır, izhar et
tikleri ve ancak demokrasi dâvamızın bir ifadesi 
olan bu kanaat ve fikirlerinde kendileri ile bera
beriz. Burada doksan dokuz millet de beraberdir. 
içişlerimizde dünkü rejimden miras kalan hafi
ye ruhlu insanlara inanımjjarak fikir ve kanaat
lerinde azimle yürümelerini ve millete itimat et
melerini rica ederiz. 

14 Mayıs inkilâbmı yapan ve bu inkilâbın 
ruhlara kuvvet ve ferahlık veren mânevi cephe
sinin de tesiri ile çocukları Kore'de harikalar 
meydana getirmiş milletimiz her türlü hürmet ve 
itimada lâyıktır. Yeter ki, biz millete lâyık olmı-
ya çalışalım. 

Memlekette asla, irtica yoktur, irtica ihtimali 
de yoktur. Bu kelimenin halka mal edilir şekilde 
söylenmesine artık tahammülümüz kalmamıştır. 
Şurada burada şu veya bu adamm veya bir züm-
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rehin samimî olarak veya mürettep olarak şu veya 
bu şekilde bir söz söylemiş veya yazı yazmış ol
ması asla halka mal edilecek bir irtica değildir. 

İrtica nedir?. Sualinin kati olarak cevabını 
bu kürsüden milletin ve halita bütün islâm âle
minin öğrenmesi zamanı gelmiştir. 

Islâmiyette dinî bir irtica esasen mevzuubâ-
his olamaz çünkü islâm dini aslını olduğu gibi 
muhafaza etmektedir. Değişmemiştir. Geldiği 
gibi durmaktadır. İslâm dinine göre, dinde cebir 
yoktur. Din nazarında mükellef, insan olduğu için 
hümî şahıslar ve bu mey anda Devlet bizzat dinle 
mükellef değildir. Bu itibarla da din, Devlet işi 
olan siyasete ve siyaset de, dine karışamaz. An
cak hakiki demokrasilerde; memlekettin sahibi olan 
halk ekseriyetinin arzusuna göre okullarında dinî 
tedrisata yer vermek, din adamlarını yetiştirecek 
müesseseler açmak ve din adamlarına maaşlar 
tahsis etmek ve ekalliyetler için de hürriyet ta
nımak, sair i}im ve sanat şubelerinde olduğu gi
bi din işlerinde de hususi tedrisata müdahale et
memek devletlerin başlıca vazifelerindendir. Ni
tekim henüz ta'tbikma geçilmemiş olmakla bera
ber bu mesele programımızın 14 ncü maddesinde 
güzel bir şekilde halledilmiştir. 

İslâm dininin hukuk kısmı siyaneti nefis şevki 
tabiîsi ile teessüs etmiş bir sistemdir ki, her za
man değişebilir ve değişmiştir. Bunu demokrasi 
içinde bir din meselesi olarak değil, bir hukuk 
mevzuu olarak mütalâa etmek lâzımdır. 

Kanaatimce irticaın yalnız Anayasa hukuku 
bakımından bir mânası vardır. Bu mânaya göre 
irtica, Anayasamızla kabul ettiğimiz Cumhuriyet 
ve demokrasi esaslarından rücu etmek demek
tir. Halbuki nıijlet asla Cumhuriyet ve demok
rasiden ayrılmak arzusunda değildir. Cumhuri
yet ve demokrasiyi hakiki ve ileri Garp de
mokrasilerinde olduğu gibi tekâmül ettirmek 
azmindedir. 

İrticaın ne olduğunun bir kere de Başbaka
nımız tarafından açıklanması muvafık olur. 

Bu mühim mevzuda bu kadarla iktifa ede
rek bütçe üzerindeki tahlillerime devam ediyo
rum: 

3. Bütçede memurlar aylığı ve teferruatı 
beş yüz milyonu bulmaktadır. 

Bürokrasi ile mücadele vâ 'dimizin temelini 
bütçenin bu bölümleri teşkil eder. 

Programımızın 16 ncı maddesinin son cümle
si ve 19 ncu maddesi veçhile idare, halk tarafın-
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dan âmme vazife ve hizmetlerini görmek için 
halktan kurulmuş bir cihaz haline getirilirse, 
her derecede memurlara ağır mesuliyetler mu
kabili geniş salâhiyetler tanırsa, bürokrasi iîe 
mücadele edilmiş ve kadrolarda da vasati üçte 
bir nispetinde bir tasarruf sağlanmış olur. 

Aynı zihniyetle Ulaştırma ve İşletmeler Ba
kanlığına bağlı teşekküllerle sair devlet teşek
küllerinde ve mahallî idarelerde yapılacak inki-
lâplarla senelik tasarruf dört yüz milyonu bu
lur. 

Açıkta kalacaklara iki seneye kadar tam ma
aş vermek şartiyle memurlar da zarar görmeden 
bu mühim dert tasfiye edilmiş ve bugünden 
itibaren tasarruf yoluna gidilerek gelecek büt
çelerimiz teminat altına alınmış olurdu. 

Kendimizi bürokrasinin ,asıl tekasüf ettiği 
yer olan merkez teşkilâtının tesirlerinden kur
tarmaya çalışalım. 

Millî Eğitim müstesna olmak üzere bütün 
merkez teşkilâtında kadrolar iller kadrosuna 
nazaran 1/2 ile 1/10 arasında değişmektedir. 
Bu nispet, ve çok fena bir merkeziyet sistemi
nin rakamla ifadesidir. 

Yalnız Millî Eğitim Bakanlığında nispet 
1/60 tır ki bugünkü durumu ile dahi tebrike şa
yandır. Birçok Bakanlıkların geniş merkez kad
rolarına rağmen suallerimi halen cevaplandır
mamış olmalarına mukabil, Millî Eğitim Ba
kanlığı dar kadrosu ile ağır bir sualimin kısa 
bir zamanda cevabını vermiştir ki bunun için 
de kendilerine ayrıca teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. 

Merkezlerde kadrolarının genişletilmesinde 
âmil olan suni sebepleri işe adam değil adama 
iş bulmak şeklinde hulâsa etmek mümkündür. 

Muamelelerini iyice, bildiğim Adalet Bakan
lığından merkez kadrosu Millî Eğitime nispetle 
altı misli fazladır. Adalet Bakanlığına gelen bir 
şikâyeti Adalet Bakanlığı tetkik ve teftiş için 
meselâ merkezden bir müfettiş gönderir. Bu mü
fettiş teftişini yaptıktan sonra merkezde teftiş 
heyetine verir, orada bir müfettiş bu raporu 
tekrar tetkik eder, ondan sonra ceza işleri dai
resine gönderir. Orada bu dosyayı daha salâ-
hiyetsiz ve kıdemsiz bir hâkim tekrar tetkik 
eder ve bu suretle muamele üstüne muamele ya
pılarak bir neticeye bağlanmaz ve halkın haklı 
şikâyetleri devam eder ve arkası kesilmez. Bu 
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bir misaldir. Merkez kadrolarının artma sebep
lerini gösterir. 

4. Bütçede hizmetliler ve geçici hizmetliler 
ücreti 60 milyon kadardır. Bâzı iller ve ilçeler 
müstesna ne geniş israfa yol açıldığını bilmiyen 
yoktur. Bu kadrolardan derhal ve en az 20 mil
yon lira tasarruf edilebilir. 

Bütçede bir de yabancı uzman ve hikmetliler 
ücreti olarak 2,5 milyon liraya yakın ödenek 
ayrılmıştır. 

Bunların yersiz olduğunu iddia edemem. An
cak arzettiğim hayati ihtiyaçlar karşısında bun
lardan büsbütün değilse bile büyük bir raka
mından vazgeçmek her halde kabildir. 

5. Bütçede, posta, telefon ve telgraf mas
rafları 8 milyon liraya yaklaşmaktadır. Bir mil
yon lira kadarı telefon içindir ki, bunun da ya
rıdan fazlası merkezde sarfedilmektedir. Mer
kezde telefon görüşmelerinde israf almış yürü
müştür. Bugün resmî telefonlarda resmî işler
den ziyade hususi işler görülmektedir. Buna her 
zaman şahidiz. Posta, telgraf ve telefon masraf
larından idare edilirse, belki bunun % 20-30 u 
tasarruf edilebilir. 

6. Bütçede büro giderleri ve basılı kâğıtlar 
ve defterler ödenekleri de 10 milyon liraya yak
laşmaktadır. 

Arkadaşlar, bu ihtiyaçlar bütün dairelerde 
çok defa tahsisata göre karşılanır. Memurlara 
tahsisat nisbetinde ne verilirse onu sarfederler 
ve onun içindir ki, kâğıt ve öteberi masrafları 
fazladır, israf derecesindedir. Fert olarak, Dev
let olarak israf edilmektedir. Bununla beraber 
bu masrafların 1,5 milyon liradan az fazlası dö
şeme ve demirbaş içindir. Ve senelerden beri çok 
israf edilmiş vaziyettedir. Ben bu bütçede ve gele
cek bütçelerimizde bu demirbaş ve döşeme mas
raflarının büsbütün kaldırılabileceğine kaniim. 

Büro giderlerinin tahlili : 
Kırtasiye bir buçuk milyona yakındır. Döşer 

me ve demirbaş bir buçuk milyondan az fazla. 
öteberi bir buçuk milyon. Aydınlatma 650 bin 
kadar; basılı kâğıt ve defterler 3,5 milyona ya
kındır. 

Diğer bir mesele de kiralar meselesidir. Mem
leket içinde - memleket dışında bu hususta israf 
var mı yok mu bilmiyorum - memleket içinde 
verilecek kiralar için iki milyon yüz bin lira ka
dar ayrılmıştır. Bundan 25 sene evvelini düşü
nelim, o zaman bir vekâletin oturduğu bir bina-
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ya bugün bir polis karakolu sığmamaktadır. An
kara, istanbul, izmir gibi büyük şehirlerde kira 
ile tutulan binaların hepsini boşaltabiliriz. Kira
dan kazanırız. O zaman Millî Korunma Kanu
nunu da değiştirmek, kaldırmak imkânını bulu
ruz., Bu suretle yakaca^, aydınlatma, §u bu mas
raflarda da tasarruf olabilir. En mühimmi, mü
dür ve memurlar bir arada çalışarak hakikaten 
memlekete daha iyi hizmet ederler, 

Büyük şehirlerdeki lüks inşaattan feragat 
edilmelidir. 

ilçelerde Hükümet binalarının süratle inşası 
lâzımdır. 

8. Bütçede tedavi yollukları hariç, sair bü
tün yolluklar 15 milyon kadardır. 3,5 milyon 
liraya yakın sürekli görev yollukları, 6 milyona 
yakın geçici görev ve mücadele yollukları, 3 
milyondan fazla müfettiş, devir ve teftiş, 1,5 
milyona yakın yabancı memleketlere gidecekle
rin yollukları vardır. Biz esasen buna öteden 
beri aleyhdarız, bundan çok şikâyet ettik. 

Arkadaşlar bunların üzerinde de her halde 
ayrı ayrı durmaya değer. 

Geçici görevlere gelince; bundan tamamiyle 
sarfınazar edilebilir. 

Yine bütçede ziyafet ve konuk ağırlamaları 
için 400 bin liraya yakın bir ödenek konmuş
tur. Buradan da pek çok miktarın tasarruf edi
leceğini tahmin ediyorum. (Azdır bile sesleri) 

Arkadaşlar 20 bin köy mektepsiz dururken 
a2 değildir. 

Yayın giderleri 1,5 milyona yakındır. Halbu
ki birçok dairelerde ve Devletin emrinde birçok 
matbaalar vardır ki, bunların masrafları daha 
fazladır. Bunlar bütün Devlet ihtiyaçlarım kar-
şılamalıdır. 

Sonra, Milletlerarası kurum ve derneklere 
iştirak giderleri vardır, dört milyon liraya ya
kındır. (Bunların hepsi tetkik edildi sesleri) 

BAŞKAN — Efendim lütfen sözünü kesme
yin arkadaşın. Devam edin esasen vaktiniz az 
kaldı. 

ABDÜRI^AHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) —• Halbuki bu miktar 1950 Bütçesinde 
bir milyon lira kadardır. Bunlar doğrudan 
doğruya bölümlerin tahlilidir. 

11. Milletlerarası derneklere iştirak gider
leri dört milyona yakındır. Bu miktar pek âlâ 
indirilebilir. 

Yalnız şurasını arzedeyim ki, benim bu söz-
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lerim yanlış anlaşılmasın, indirilebilir demek
ten maksadım, hiçbirisini kaldırmak değil, biraz 
daha tasarruf sağlanması temennisinden ibaret
tir. 

12. Kurs giderleri 2,5 milyon liraya yakın
dır. 

13. Millî Savunma hariç taşıt ve işletme 
ve onarma giderleri 4,5 milyon liraya yakındır. 
Bundan şoför masrafları hariçtir. 

14. Milletvekilleri ödeneğinden 150 lira in
dirmekle 750 000 lira tasarruf edilebilir. 

15. Bu arada yine Başbakanlık Bütçesin
deki iki milyon liralık örtülü ödenekten de ta
sarruflar sağlanabilir. 

16. Basın, Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünde ajans ödeneği olarak konulan 600 000 
lira 1950 Bütçesinde yoktur. 

17. İstatistik Genel Müdürlüğünde makine 
fişi satmalma giderleri 150 000 liradır. 

18. Milletvekilleri seçim giderleri Adalet 
Bütçesinde 1 348 080 lira konmuştur. Halk mil
letvekilleri sayısının azaltılması taraftarıdır. 
10 - 15 milletvekili için seçim yapılmasına ta
raftar değilim. 

19. Millî Savunmada; 601 200 lira staj ve 
tahsil giderleri, 1950 de bunun yarısından biraz 
fazla; bu da daha iyi bir yere sarf edilebilir. 

20. Maliye Bakanlığının yardımlar kısmın
dan 6,5 milyon kadar bir para Devlet Havayol
larına konulmuştur. Buna 1950 de 550 000 
lira konmuştu. Kendi işini kendi gören bir mü
essese olmak dolayısiyle bu da fazladır. 

800 000 bin liraya yakın Bden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğüne; bu lâzımdır ama bulardan 
daha mühim para istiyen çok işlerimiz vardır. 

500 bin lira Ankara su işleri için Ankara 
Belediyesine verilmektedir. Biliyorsunuz ki, An
kara Belediyesi Türkiye'deki belediyelerin en 
zenginidir. (Bravo sesleri) Hükümet bunu is
tememektedir, ama komisyon koymuştur. 

Mecmuu 810 000 lirayı tutan Malûl Gaziler 
birliğine, Yadrım Sevenler Derneğine, Kızıla-
ya, Çocuk Esirgemeye, Türk Millî Eğitim Der
neğine, Türk Tarih Kurumuna, Türk Dil Kuru
muna Türk Hukuk Kurumuna, Ağaç Koru
ma Derneğine, muhtelif turizm teşekküllerine, 
tzmir Fuarı, Tiftik Cemiyetine yardım konmuş
tur. Yarısından fazla köylerimiz mektepsiz du
rurken bilmiyorum bunlara lüzum var mıdır? 
Bir diğerinden de bahsedeceğim: 300 000 lira, 
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Devlet Başkanlığı deniz taşıtları her türlü gi
derleri için Denizyolları Genel Müdürlüğüne 
yardım. Bilmiyorum buna ihtiyaç var mı, vaz
geçilemez mi? («Vazgeçilemez, Savarona» var, 
başımızın derdi», sesleri) . 

Yatırımlar bütçesine geçiyorum. Yatırımlar 
bütçesinde 40 milyon lira üzerinde durulabilir. 
Ben, lâzım değildir demiyorum. Lâzımdır ama 

bunlara tercih edilecek daha mühim işlerimiz 
vardır. Meselâ 351 bin lira yeniden radyo is
tasyonları kurulması.... 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bunları 
maddesinde konuşursanız daha iyi tesir eder. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Peki atlıyorum. Yatırımlar bütçesin
den 40 milyon lira kadar üzerinde durulabile-
cek işler vardır. Onarma, inşaat ve sairedir ki, 
bunlar daha faydalı yerlere aktarılabilir. Bu
nu bu kadarla kesiyorum. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bütçe Komisyo
nuna gelip dinleseydiniz daha iyi olurdu.. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De 
vamla) — Arkadaşlar, ben komisyona gelmek 
ve konuşmalara iştirak ederek fikirlerimi orada 
da söylemek isterdim, fakat ne yazık ki, ozaman 
hastanede olduğum için, encümende görüşmelere 
iştirak edemedim. 

(«Geçmiş olsun» sesleri) («Şimdi dinliyoruz» 
sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, demin yatırımlar büt
çesinde bir kısmı noksan ifade ettim. Onu da 
arzedeyim: 

Yatırımlar bütçesinden bahsettiklerimin ye
kûnu 35 milyonu geçmektedir. Takdirinize ar-
zediyorum: Âdi bütçeden, maaş ve teferruatın
dan başka, en az 80 milyonluk bir tasarruf te
min edilebilir. Bu miktarlar temas ettiğim bö
lümler içindir. Bütçenin bütün bölümleri ve 
maddeler^ üzerinde yapılacak tahlillerle bunlar
dan fazla tasarruf sağlanacağı muhakkaktır. 

Anayasamızın 96 ncı maddesi gereğince «Dev
let mallan bütçe dışı harcanamaz.» 

Hiçbir hususi kanun bütçenin şu veya bu bö
lümüne veya maddesine ödenek konması mec
buriyetini tahmil etmez. Devlet namına sarfi
yatı mucip olan bütün kanunlar ancak her sene 
bütçesinde tahsisat kabul edilmesi şartına bağ
lıdır. Her alâkadar bunu bildiği için vatandaş
lar bütçede tahsisat kabul edilmediğinden do
layı bir hak iddia edemez. 
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Bâzı bakanlıkların ilgası ve işlerin bakan 

yardımcıları ile idaresi, bütün teftiş işlerinin 
birleştirilmesi, bakanlıklarla umum müdürlük-
lerdeki muhasebe, levazım teşkilâtının birleşti
rilmesi bütün Devlet işlerinde ademi merkeziye
te doğru gidilmesi; Toprak Mahsulleri Ofisinin 
ilgası ile vazifesinin Ziraat Bankasına tevdii, 
(Sağdan ve soldan sürekli alkışlar, bravo ses
leri.) Hususi muhasebe teşkilâtının ilgası ile va
zifesinin Maliyeye verilmesi, vergi sistemlerinin 
basitleştirilmesi, malî işlere de şâmil olmak 
üzere vahdeti kazanın tahakkuk ettirilmesi gibi 
yapılması faydalı birçok işlerle de bütçenin lü
zumsuz masraflarını çok azaltmak elbette müm
kün ve lâzımdır. 

Senelerden beri devam eden koyu merkeziyet
çilik ve bundan doğan bürokrasi ve fena idare
ler yüzünden memleketin mâruz kaldığı zarar
lar sayılamıyaeak kadar çoktur. 

Arkadaşlar, Gelir Vergisine temas edeceğim. 
Pek kısa söyliyeceğim. Benim kanaatime ve 
etraftan aldığım mektuplara, (Memurları kas
tetmiyorum) tüccarlardan aldığım mektup
lara nazaran bu verginin tatbikma imkân yok
tur. Bir hazırlık devresi geçirilmesi zaruridir. 
(«öyle şey olmaz» sesleri) îleri ve halkının okur 
yazar nispeti % 90 olan memleketlerde 20 - 25 
sene hazırlıktan sonra tatbik edilen bir vergi 
bizde derhal nasıl tatbik edilir. 5 - 6 ay sonra 
göreceksiniz ki, bütün memlekette Devlet teşki
lâtının altından kalkamıyacağı işlerle karşılaşa
cağız. 

İkinci kısımda arkadaşlar, gelir bütçesinin 5 
nci maddesine temas edeceğim : Bu bahse temas 
ederken Halk Partisinin malî durumu üzerinde 
durmak istiyorum : Halk Partisi tek parti ola
rak Ibu memlekette kaldığı uzun müddet zarfın
da, hepinizin bildiği veçhile, bir siyasi partiye 
lâzım olmıyacak şekilde Hükümet, vilâyet ve be
lediyelerden milyonlarca lira almıştır. (Soldan 
«hesabını getirsin» sesleri) Hesaba lüzum yok
tur. Ben kısaca arzedeyim : Bir siyasi partinin 
malî vaziyeti ne olur? Kendi azasının aidatı te-
berrular bir de piyango tertibi ve sairedir. Halk 
Partisinin, Atatürk'ün vasiyeti dâhîl olmak üze
re, bütün mallarından elde ettiği varidatı yalnız 
1950 seçiminde fazlasiyle sarfettiğini hepimiz 
bildiğimiz gibi, bütün millet de bilmektedir. O 
halde bu, mahkeme yollariyle, halledilecek bir 
iş değildir. Halk Partisi Osmanlı hanedanı mal-
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l an için haklı olarak nasıl bir kanun yaparak... 

Haklı olarak diyorum, çünkü hakikaten hak
lıdır, bir kanun çıkardılar. Bugün biz, de bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz ve yapmamız lâzım
dır, arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar, soldan 
«Yaşa Fahri» sesleri). 

Arkadaşlar;, Halk Partisinin sadece gayri-
menkulleri değil, hattâ kullandıkları kâğıt ve 
kalem, Ulus Matbaasmdaki bütün malzeme mil
letin malıdır, ve milelt bunu böyle bilmektedir. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Konya) — İstirda
dı lâzımgelir. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Halk Partisi siyasi bir teşekkül ola
rak millet nazarında yükselmeyi isteseydi, her 
şeyden evvel ellerindeki bütün bu millet malları
nı millete devreder ve D. Parti gibi yoktan ku
rulmuş bir parti vaziyetinde yaşardı. Bunu yap
mamışlardır. Bu itibarla bu vazife, bize düşmek
tedir. Ben işin hukuki cephesi üzerinde durmu
yorum. Anayasa .hukuku Ordinaryüs Profesörü 
Ali Fuat Başgil'in makalesi tamamen ilmîdir, 
ona aynen iştirak ediyorum. Bunu burada hal
ledecektik ve halletmeliyiz. (Bütçeden sonra 
sesleri). 

Arkadaşlar, «Anayasaya muhaliftir, demokrasi
ye muhaliftir» diyorlar. Hayır arkadaşlar, bilâ
kis Anayasanın, demokrasinin icabını yerine ge
tirmek için bunun yapılması lâzımdır. (Soldan 
alkışlar, bravo sesleri). 

Bir de arkadaşlar, Marshall Yardımından da 
bir iki cümle ile bahsetmek istiyorum, bir arka
daşım Türkiye'ye çok az yardım yapıldığını 
söylediler. Yunanistan'a yapılan yardımın he
men onda biri kadar bir yardım. Bunun da ye
gâne sebebi 1946 senesinde yapılan seçimde Halk 
Partisinin yapmış olduğu seçim faciasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bütün tenkit ve mü
talâalarım sadece iki noktadan, temenni mahiye
tindedir. Malûm olduğu üzere Bütçe, Hükümete 
mezuniyet verir. Tasarruf Hükümete aittir. Hü
kümet bütün maddelerde bütçeye, göre sarfiyat 
yapmaya mecbur değildir. Birinci temennim, 
her türlü sarfiyatta sıkı bir tasarruf zihniyeti 
ile hareket edilmesidir. 

İkinci temennim; de 1952 yılı bütçe tasarısı
nı geçmiş bütçeler tesirinden kurtularak hakiki 
bir demokrasi inkılâbının fiilî eseri halinde ge
tirmeleridir. 

1951 bütçesinin red veya muvakkat bütçe-
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lerle âdare ^istekleri Hükümeti sıkmaza, .götür
mekten başka bir netice vermez. Maksadımız Hü
kümeti çıkmaza götürmek değildir, elimizden 
geldiği kadar Hükümete yardım etmek vazife
mizdir. Hükümete hayırlı başarılar dileyerek 
sözlerime son veriyorum. (Soldan alkışlar). 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, galiba her Başkan değiştikçe bu, 
usul kaidesini hatırlatmak mecburiyetinde kala
cağız. Dün akşam söyledik, İç Tüzük tecrübelere 
müsteniden ve ihtiyaca cevap verecek şekilde 
yapılmıştır. İç Tüzüğün 88 nci jnaddesi gayet 
sarihtir. Orada deniyor ki : (Konuşmalar 20 daki
kayı -geçemez). Ve öyle hissediyoruz ki, bütçe 
konusunda bütün Meclis konuşacaktır. Her kür
süye gelen arkadaş asgari 30 - 40 dakika konu
şuyor. Başkandan çok rica ediyorum, hatır gö
nül dinlemesinler. Konuşması 20 dakikayı doldu
ran arkadaşa ihtar edilsin, bunu hatırlatsınlar. 
Böy1 elikle de sıra almış arkadaşlar da konuş
mak imkânını bulsunlar. Bütçenin esasına bir 
an evvel girelim. Çünkü muazzam bir cilttir. 
Onu kısa bir zamanda bitirmek mecburiyetinde
yiz. «Ettekrarı vel ahsen», nekadar tekrar edilir
se okadar iyidir, derler ama bu konuda her ge
len .arkadaş kendisinden evvel konuşan arkadaş
ların söyledikleri şeyleri tekrar ediyor. Bunlar 
Bütçe Komisyonunda söylenen, dinlenen şeyler
dir. Maruzatım budur. 

BAŞKAN —- Yazılı konuşan arkadaşlarımız 
için 20 dadikay.ı tecavüz ettirmemek esasını İç
tüzük emreder. Ama yazısız konuşanlar için 
tahdit bahismevzuu değildir. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Sürd) — Bende
niz yazılılar için söylüyorum. 

ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Muhterem ar
kadaşlar; 1951 bütçe tasarısı lehinde ve aley
hinde bu kadar konuşulduktan sonra ben söz 
almak niyetinde değildim. Ancak bu müzakere
yi vesile ittihaz ederek muhalif parti başkanının 
askerlik kudretimizi ve hazırlığımızı zayıf gös
terir mahiyetteki beyanları memleket içinde ve 
dışında yanlış zehaplara yol açabileceğinden bu 
hususu cevaplandırmayı vatani ve millî bir borç 
telâkki eyledim. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) . 

Vakaa askerlik kudretimizi yalnız silah altına 
alınmış insan ve orduya katılmış hayvan mevcu
du ile ölçen.. (Soldan, gülüşmeler) bu görüşün 
sakatlığını ve İkinci Dünya Harbi sırasında %u 
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görüşün millî iktisat ve dolayısiyle millî müda
faayı ne derece zararlara soktuğunu ekseriye
tiniz bilirsiniz. (Soldan, bravo sesleri) 

Bizzat sizler de, memleket içindeki fonksi
yonlarınız ve millî müdafaaya yararlı haliniz 
düşünülmeden, gelişigüzel, mesleklerinizle ve 
kabiliyetlerinizle ilgisi nazarı itibare alınma
dan, birkaç defa silâh altına .alınıp terhis edil
diniz. Ve bu esnada bizzat Millî Müdafaaya ve 
orduya yardım da pek azınıza nasip oldu. He
pinizce az veya çok bilinen bir hakikat ne ya-
zıkki muhalefet partisi başkanınca hâlâ anlaşı
lamamıştır. (Bravo sesleri) Aksi takdirde, as
kerlik müddetinin iki seneye inmesini mütaa-
kıp,. Cumhurbaşkanına bir sır gibi tevdi ve fa
kat ağızdan ağıza efkârı umumiyeye yayılan, 
ağızdan ağıza nakledilen «tehlikedeyiz» hikâ
yesi böylece Meclis kürsüsüne getirilip aleniye
te dökülmezdi. 

Arkadaşlar; milletlerin müdafaa kudretinin 
yalnız ordunun insan mevcudu veya hayvan 
adediyle ölçülme devri çoktan geçmiştir. Eğer 
böyle olmuş bulunsa idi bugün Kore'de sava
şan ve bizim kahramanlarımızın da katılmış 
bulunduğu Birleşmiş Milletler ordusunun ken
disinden en az on defa daha fazla mevcuda sa
hip Çinli ve Kuzey Koreliler karşısında denize 
dökülmüş bulunması icabederdi. Halbuki görü
yorsunuz ki, Mac Arthur 100 bin kişilik meka-
nize kuvvetle karşısındaki milyonluk kütle ile 
bir kedinin fare ile oynaması kabilinden hare
ketlere girişmektedir. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — O. H. 
P. liler anlamıyorlar. 

ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — Bugün mil
letlerin savunma ölçüsü «harb potansiyeli» de
nen ve ordu ile beraber millî iktisadi, münaka
le vasıtalarını, yolu her şeyden fazla ziraatı, 
sanayii ve maarifi içerisine alan bir bütündür. 
Yeni bütçe ile bu sahalara yapılan yatırımı mil
lî savunmamızla alâkalı görmemek, bugünün 
harbim ve müdafaasını anlamamak demektir. 
Hakikat o merkezdedir ki, bugün orduların 
muvaffakiyeti, hudutları it. ve milletlerin savun
ması, artık tek başına faz'a mevcutla sağlana
maz. Bunun yanında her şeyden evvel, iktisadi 
üstünlük, iyi bir iktisat ve iaşe politikası, tek
nik silâh ve yetişme, muvaffakiyetin ve müda
faanın birinci şartını teşkil etmektedir. Bugü
nün -zrrhh vasıtalarına ve hava silâhlarına karşı 
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tek başına fazla mevcudun bir rol oynamama
sına karşılık, smai istihsalin durması, ziraatin 
ikinci Dünya Harbinde olduğu gibi, memleketi 
besliyemez hale gelmesi, müdafaa kudretimizi 
kökünden sarsan âmillerdir. Bunlardan gafil 
olarak orduya alman insan ve hayvanların hak-
kiyle beslenememesini intaceden seferberlikler 
yapanlar, ziraatten çekilen ve gıdasızlık yüzün
den ölen hayvan arla boşuna silâh altında tu
tuldukları için tarladan çekilmiş kol kuvvetle
ri yüzünden ikinci Dünya Harbinde çektiğimiz 
ve halen çekmekte bulunduğumuz iaşe sıkıntı
sını anlıyamıyanlarm yeni Hükümetin ve ordu
nun gayretlerini kavrayamamasını dün mazur 
görsek bile bugün doğru bulamayız. 

Bugünkü bütçe şartları altında ve millî ikti
sadı altüst etmeden mi l î müdafaaya, daha faz
la tahsisat ayırmak kabil olmadığı aşikâr bu
lunduğuna göre, fazla sınıfları si'âh altında bu
lundurmanın millî iktisadımıza ve dolayısiyle 
millî müdafaamıza tevcih edilmiş bir darbe ol
duğu artık ani aşı1 m alı idi. Silâh altında iki sı
nıfın bulunması, onların celb zamanlarını ayar-
lıyarak birliklerde her vakit müsavi miktarda 
talimli asker bulundurmaya mâni değildir. Ve 
orduda boşluklar olmıyacağma bu basit ayarla-1 

manın yapılabileceğine emin olma7arı icabederdi. 
Vakaa diğer müesseseler gibi yakın zamanda 

idaresini Demokrat Hükümete bıraktıkları ordu
nun her sahada bâzı revizyonları icabettirdiği 
şüphesizdir. Bunlar da yapılmaktadır. 

Fakat bu derece basit bir ayarlamanın ordu 
yüksek makamlarınca bilinmesi gerektir. Bunun 
yapılmasının da hiçbir zaman zor olmadığı mey
dandadır. 

Yeni silâh ve vasıtalarda olduğu gibi yeni 
talim ve terbiye metotlariyle harbeden ve çok 
az mevcutlarına rağmen kendilerinden eok faz
la düşman kitlelerini durduran Kore Birliğimi
zin kazandığı muvaffakiyetin hâlâ eski seferber
lik ve harb taraftarı olanların gözlerini açması 
lâzımdır. Dünya yüzünde milletimizin yüzünü 
ağartan ve dünyaya ordumuzdan numuneler gös
tererek dost ve düşmanın hakkımızdaki görüş
lerini değiştirmeye vesile olan bâzı kahramanca 
hareketlerin dahi kötü bir politika taktiği yapı
larak eski gensoru masalının tekrarlanmasını 
üzüntü ile dinlemiş bulunuyoruz, Ordumuzun 
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millî müdafaamız bakımından daha kudretli ve 

, başarılı olması düşüncesiyle, sırası geldikçe biz 
t de fikirlerimizi açıklıyacağız. Tenkitler yapaca-
! ğız. Sabıkta olduğu gibi dünyanın bildiği şey

leri bir sır yaparak bu en mühim millî müesse
se hakkında ağızlarımızı kapamıyacağız. Fakat 
dünya ve memleket muvacehesinde onun duru
munu meşkûk göstermenin vatan menfaatine 
uygun cihetini görmediğimiz için sayın muhaV 
fet başkanının görüşüne karşı itirazımızı serdet-
mekten de kendimizi alamadık. Filhakika itiraf 
edebiliriz ki ikinci dünya harbi sırasında Saym 
inönü'nün parasız bir halde tuttuğu orduda tü
fek taşıyan insan mevcudu i1 e kağnı kolları, 
deve kolları, eşek kollarm dan mürekkep nakliye 
sistemindeki insan ve hayvan mevcudu bugünkü 
ordudakinden fazla idi. Fakat buna rağmen bu
günkü modern harbte hiçbir mâna ifade etmiyen 
ve ordunun en az '% 30 unu ise yaramaz hale 
getiren bu kadrolar muvaceresinde şimdiki iki 
sınıfı silâh eltmda tutan ve fakat mekanize bir
liklere sahip lüzumsuz teşkillerden ve kadrolar
dan kurtarılmış modern Türk ordusunun kıyas 

: kabul etmiyecek derecede kuvvetli olduğu açık 
bir hakikattir. Bu üstünlük ateş kudretinde ol
duğu kadar hareket kabiliyetinde ve düşmanın 

; anî baskınına karşı koymada da mevcuttur. Bu 
birlikler yeni harbin icaplarna daha çabuk uya-

: eaklardır. Memleketin diğer sahalarında olduğu 
gibi Başkente karşı yapılabilecek baskınlar için 
de tedbir1 er düşünülmüştür. Emin ve müsterih 
olabilirler. Ama bir memleketin olduğu kadar 

; bir ordunun da tekâmülü için had ve hudut 
yoktur. Her şeyden evvel değişen dünyayı, tek
niği ve üç buutlu harb usulünü hakkiyle kav
ramış bulunmak gerektir. Bunda müessir olan 
da aded ve mevcut değil, bundan daha evvel 
kalite ye harbe uygunluktur. 

Muhalif Parti Başkanının itirazlarında nok
san gördüğümüz noktada bi1 hassa bu noktadır. 

> Kore'de eereyan eden harblere bakarak zamanla 
yeni icaplara uymanın zaruretini onların da tak
dir buyuracaklarını ümit ederek sözlerime son 
veriyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bugün saat 15 de toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



İKİNCİ OTUBUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren (Erzurum): 

KÂTİPLEE : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum); 
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BAŞKAN —^ Oturum âçilmiştır. Söz İsmail 
Berkok'undur. 

İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar, öteden beri, bütçe müzakerelerinde 
Meclis kürsüsü muhtelif partiler için bir müca
dele ve hitabet sahnesi halini alır. 

Ancak bu münakaşalarda ve tenkidlerde 
esastan uzaklaşanlar bu suretle tenkidlerine plâ
tonik ve afaki bir mahiyet verenler oluyor. Zan
nedersem bu hareket tarzı zaman kayıp ettir
mekten başka bir netice vermez. Ben bir maliye 
mütehassısı olmadığım için, bütçenin, maliyeci
liğin teknik kısımlarına temas etmeye kendimi 
salâhiyettar bulmuyorum. Bu sebepten bütçenin 
umumi hatlarına kısaca temas ederek geçeceğim. 

Memleket bütçesinin mahiyet ve vaziyetini 
realist bir anlayış ve insaflı bir düşünüş ile tet
kik ettiğimiz takdirde şu neticeye varmamak im
kânsızdır. Memleketimizin içinde bulunduğu 
muazzam ve hayati ihtiyaçların bir buçuk mil
yarlık - döviz kıymeti ile 50 milyonluk - bir büt
çe ile karşılanabileceği iddia olunamaz. Buna 
bir de dünyanm buhranlı vaziyetinin doğurdu
ğu güçlükleri ve Hükümetin programında da te
barüz ettirildiği veçhile istihlâf eylediğimiz ida
reden tevarüs ettiğimiz ağır şartları ilâve eder
sek bütçemizin ne kadar büyük zorluklarla kar
şılaşacağını tahmin etmek kolaydır. Akliselim 
sahibi olan muvafık ve muhalif herkesin bu neti
cede birleşmeleri, mantığın zaruri bir neticesi
dir. Bir vergi bütçesinden irat bütçesine intikal 
etmek gayretini göstermeliyiz. O halde ne yap
malı? 

Bence bütçe mevzuunda Hükümete şunları 
sorabiliriz. 

1. Memlekette ne gibi istihsal kaynakları 
vardır. Eldeki para ne gibi istihsal kaynakları
nın işletilmesine tahsis edilmiştir. İşletilmesi 
icabeden daha ne gibi istihsal kaynakları kalı
yor-

2. Milletlerarası yardımlaşma sisteminden 

bu meyanda Marshall Yardımından ne kadar 
istifade ettik veya edebileceğiz? 

Ben bütçemizin umumi manzarasını şöyle 
görüyorum : Bütçe 1,5 milyar civarındadır. Bu
nun; takriben üçte biri (Yatırım) olarak ayrıl
mıştır. Üçte biri millî savunmaya, geri kalan da 
Devletin hidematı cariyesine tahsis edilmiştir. 

Teferruat hakkında bâzı mütalâalar yürütü
lebilir, tenkidler ve tadiller de yapılabilir. Ben 
iradın bu umumi kullanışını uygun buluyorum. 
Bu hükme varırken bir nebze (Denk bütçe) tâ
biri üzerinde durmak istiyorum. Benim anladı
ğıma göre (Denk bütçe) iradı ile masrafı müsa
vi olan bütçedir. Böyle bir bütçe iradı, ihtiyacı 
karşılıyacak hacımda olanlar için kıymetli ve za
ruridir. Fakat iradı mahdut ve ihtiyacı büyük 
olan memleketler için (Denk bütçe) başka bir 
mahiyet alır. Böyle bir bütçe (Ben bu irat ile 
ne yapabilirim?) Sualinin cevabıdır. Bu cevabı 
karşılıyacak olan bir bütçe pasif karakterli olur. 
Esasen böyle bir bütçenin tanzimi kolaydır. 
Mevcut para hidematı cariyeye tahsis edilir. Ge
ride bir şey kalır ise o da öteye beriye serpiş
tirilir. Fakat bütçesini bu şekilde tanzim eden 
Hükümet yerinde saymıya karar vermiş demek
tir. Halbuki biz, bütçemiizn şu suale cevap teş
kil etmesini istemeliyiz. (Memleketimizin nele
re ihtiyacı vardır? Bu ihtiyaç nasıl karşılanma
lıdır?) İşte bu suale cevap olacak bütçe aktif bir 
karakter kazanmış' olur. Böyle bir bütçe (Denk 
bütçe) olmıyabilir. Fakat her halde (Verimli bir 
bütçe) olur. 

Ben işte yeni bütçemizde bu karakteri görü
yor, ve binaenaleyh halimize uygun buluyorum. 
İrat kaynaklarını, işletmeye azmetmiş, kendisin
de bu işi yapabileceği ümidi doğmuş olan irade
li bir Hükümet bütçe açığından korkmaz. Yarın 
on kuruş kazanmak bugün beş kuruş borç alan 
kimseye benzetilebilir. 

Dış yardıma gelince: 
Malûmunuzdur ki, dünya iktisadi iş birliği 
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ve kolektif emniyet sistemine bağlanmaktadır. 
Memleketimizin jeopolitik ve stratejik ehem
miyeti ve milletimizin bu ehemmiyetle mutena* 
sip olan kıymet ve hizmeti, ile- biz bu kolekti-
viteye çok kuvvetli bir unsur olarak ka
tılmış bulunmaktayız. Aynı zamanda bu 
kıymetimizi ve hizmetimizi 14 Mayıs inkı
lâbı ile ve Kore'deki hareketlerimiz ve hiz
metlerimizle göstermiş;, bulunmaktayız. Ohal-
de bir taraftan; eldeki: paramız en iyi ve 
verimli bir surette kullanmak, çarelerini, arar
ken diğer tr-aftan Birleşmiş Milletler manzu
mesinde kazandığımız müsait, vaziyetin temin 
eyliyeeeğ! avantajlardan, istifade bütçe mev
zuundaki faaliyetlerimizin temelini teşkil 
etmektedir. İşte bütçe hakkında yürüteceği
miz mütalâalar ve yapacağımız tenkidıer bu iki 
nokta üzerinde toplanmalıdır; 

Şu halde: ben Hükümetten, aşağıdaki iki 
suali soruyorum. 

.1. Bu bütçe tanzim edilirken memleketi
mizin ne gibi. irat kaynaklarım işletilmesi der
piş edilmiştir. Bu kaynaklar, nelerdir ve nere
dedirler, (Meselâ, kömür, petrol ve diğer ma
denler), 

2. M arshall yardımının artırılması keyfiye
ti..için: teşebbüs-yapılmış ..mıdır-, ne gibi netice 
alınmış' veya alınması .memuldur.? 

İstitrat kabilinden* olmak-üzere- bu mâruzâ
tıma, birkaç kelime daha ilâve etmekliğime mü
saadenizi rica ederim. 

Dünyada temin eylediğimiz mevkiin devamlı 
ve daha verimli olması.için dünyaya bir mem
leket, cephesi ile görünmek ieabeder. Halbuki, 
particilik ihtirasları bir kısım vatandaşlara bü
yük memleket vazifesini, unutturmuş, maalesef 
onları memleket cephesini sarsacak.teşebbüslere 
girişmeye sevketmiştir. Kore meselesinin hâlâ 
demagojik bir. propaganda mevzuu olarak kul
lanıldığını görüyoruz. Bu hareket tarzına çok 
yıllar, memleketin mukadderatında hâkim rol 
oynamış olan bâzı kimselerin iştirak etmesi 
teessürle karşılanmaya değer.. Muhalif partiler 
memleket müdafaasına temas ettiler. Bu hu-
susdaki mütalâa ve* kanaatlerimi imkân bu-: 
lursam Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresi sırasında arzedeeeğim. 

Yalnız son söz olarak şunu arzedeyim ki,-
muhaliflerimiz, takip ettikleri propaganda^ 
tabiyesi ile emellerine muvaffak olamıyacak-
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tır. Çünkü hak ve hakikat karşısında bâtıl ser-
negün olmaya mahkûmdur. (Soldan bravo ses
leri ve alkışlar) 

YUSUF ZlYA AZİZ0ĞLU (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, 1951 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı yüksek heyetinizin tasvibine sunulur
ken ehemmiyetli telâkki ettiğim iki mesele üze
rinde kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Sabık idarenin bıraktığı kötü miraslardan 
biri olarak maaş ve ücretler fasılları 1951 büt
çemizde de pek kabarık yekûnlar halinde göze 
bakmakta ve memlekete hizmet imkânlarını sel-
beden eski durum ana hatlariyle bilmecburiye 
devam ettirilmektedir. 

Bu itibarla bütçenin heyeti umumiyesine hâ
kim olan yürüyüşle malî takatimiz arasında bir 
tenasüp mevcut değildir. 

Bu tahammül edilmez siklete bir çare bu
lunmadan bir de Gelir Vergisinin hizmet erba
bına teşmili cihetine gidilmesini muvazzaf ve 
mükellef bulunduğumuz memleket hizmetlerinin 
ifası mecburiyetiyle kabilitelif görmemekteyim. 

Türkiye'nin bir memur devleti olduğunu ve 
yirmi, milyon vatandaş kütlesinin birkaç yüz 
bin ücretli çalıştığı iddiasını önümüzde bütçe 
tasarısı âdeta teyit etmektedir. 

Kanaatimce artık kabul etmek mecburiye
tindeyiz ki : «Kürrenin sırtı bu tabutu cesimi 
çekemez» hali hâsıl olmaktadır. 

Binaenaleyh buna bir çare aramak lâzımdır. 
Nasıl mahallî bir teşekkül olan belediyeler gi
der bütçelerinin sülüsünden fazlasını maaş ve 
ücretlere tahsis edemezlerse şeklinde kanuni bir 
mecburiyet varsa; gönül ister ve memleket men-
faatları emreder ki, Devlet bütçesi için de aynı 
mecburiyet kabul edilsin ve hiç olmazsa gele
cek yıl bütçelerinin tanziminde böyle bir zihni
yet hâkim olsun. Ancak böyle bir yol tutulma
sı sayesindedir ki memleketin şiddetle muhtaç 
olduğu mektep, sağlık ve yol gibi hayati mev
zulara lâyikiyle kapı açmak imkânı hâsıl olabi
lir. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci olarak üze
rinde durmak lüzumunu hissettiğim mevzu; 
Şark meselesidir. Memleketimizin bâzı bölgele
rinin ve bilhassa Doğu vilâyetlerimizin, sabık 
iktidarın hükümran olduğu 30 yıllık devrede 
takip olunan anlayışsız, sakim ve yıkıcı bir poli
tika yüzünden bugün çok feci ve elim bir du
rumda bulunduğu heyeti muhteremenizin mûlû-
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müdür. Memleketin topyekûh hayatiyle alâka
dar olan bu mevzu üzerinde yeni iktidarın iyi 
bir anlayış ve takdir gösterdiğini muhtelif be

y a n l a r ı n d a n memnuniyetle dinledik. Faka t ; bu 
iyi niyet ve yerinde teşhise rağmen derde deva 
olabilecek tedbirlerin lâyık olduğu mertebede 
önümüzdeki Bütçe Kanununa aksettirilemediği 
üzüntü ile müşahade edilmektedir. Bundan da
ha ziyade bizi teessüre sevkeyliyen nokta, büt
çe Encümeninin bu hayati mevzuda takınmak 

. istediği barit tarzı telâkki olmuştur. 
Çeşitli sahalarda engin bir bilgi ve derin bir 

kültüre sahip olan bâzı Bütçe Encümeni arka
daşlarımızın, Şarkın bu hali pürmelâli karşısın
da derin bir bilgisizlik ve alâkasızlık içende bu
lunuşlarının müşahadesi cidden hazin olmuş
tur. 

Memleketin geniş bir bölgesinin dert ve ıstı
rapları ifade edilirken Şark, Garp yoktur. Böl
gecilik yapmıyalım, gibi derdin üzerine nüfuz 
etmekte» uzak kabukta kalmaya mahkûm ve 
yersiz birtakım mütalâalarla dâvamn ulviyet ve 
ehemmiyeti zedelenmiştir. 

Arkadaşlar, Millî menfaatlarm ve memleket 
bütünlüğünün bölgeciliği merbut kıldığını idrak 
etmiyen bir şahsın bu çatı altında yer aldığım 
tasavvur etmek dahi mümkün değildir. 

Fakat Şark - Garb yoktur gibi sathi bir te
kerleme ile yıllardır yalnız ihmal değil, tahrip 
edilmiş bir mıntakanm ve onun geniş vatandaş 
kütlesinin istirapları giderilemez. Coğrafi bir 
adlandırma olarak bu memlekette nasıl bir Ege, 
nasıl bir Trakya, bir Marmara, bir Karadeniz 
bölgesi varsa, bir Şark bölgesi de vardır. Ve 
yine inkârı gayrikabil, açık bir bedahattir ki, 
bugün medeni dünyanın yürüyüşüne az çok 
ayak uydurmuş, bir dereceye kadar muasır in
san yaşayışı yolunu tutmuş olan Garbımızın ya
nında, Kurunu ûlâî bir hayat süren, dünyanın 
en geri kabileleri seviyesinden bir karış üstün
lük gpstermiyen primitif bir de Şarkımız vardır. 

Şarkın geriliğini, Şarkın dertlerini ve Şarkın 
ihtiyaçlarını ortaya atmakla hedef bölgecilik de
ğil, bilâkis, sabık iktidarın yıllardır, sistematik 
olarak yarattığı bölgeciliğin kökünü kazımak, 
memleketi yekpare ve hemahenk bir bütün, bir 
kale haline getirmektir. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar). 

Bu memleketin diğer ırrmtakalarında da esef* 
le görüldüğü gibi, Şark mmtakasmda da mazide 
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geçmiş bâzı acı hâdiseler olabilir. Bunlardan ür
kerek, realitelerin üzerine şal örtmekte bir fay
da olamaz. Bu itibarla hakikatların ortaya dö
külüşü karşısında bölgecilik vâhimesine kapılan 
bu arkadaşlarımdan ricam, bir tat i l , devresinde 
zahmeti ihtiyar ederek bu mahrumiyet bölgele
rinde bir tetkik seyahati yapmaları ve bir parça 
da memleket bilgisi iktisap etmeleridir. Ozaman, 
görecek, öğrenecek ve mutlaka kabul ve teslim 
edeceklerdir ki, bu mıntakaların içinde bulun
duğu hal ve şartlar, bu memleketin sahibi bir 
Türk olarak, bir insan olarak bizler için yüz 
kızartıcıdır. 

Muhterem arkadaşlar, orjinal bir cümle söy
lemek için değil, fakat, derdi hakiki portesiyle 
ifade etmiş olmak için şunu tekrar tekrar arza 
mecburum ki; Şarklı vatandaş, beklemeye ta
hammülü olmıyan bir durumda çok ağır yaralı
dır. Eğer milletin yegâne ümit kaynağı olan 
Yüksek Meclisiniz, hu yaranın üzerine hemen 
eğilmez ve âcil tedavi çarelerini aramazsa, has
ta kütle, gözlerimizin önünde bağıra bağıra can 
verecektir. 

Hükümetimizin, geçen yıllardan sâri, bir 
sürü mükellefiyetin vecibesi altında bulunan 
bu bütçe ile, bu mevzuda derhal çok şeyler 
yapabilmek imkanından mahrum bulunduğunu 
anlayışla karşılamamaya. imkân yoktur. Fakat 
lönümüzdeki yıllar faaliyetlerini istikametlen-
dirmek maksadiyle, bu mevzuda dertlerin ne ol
duğunun ve deva çarelerinin neden ibaret bulun
duğunun tesbit için Yüksek Meclisinizin şimdi
den harekete geçmesini şiddetle lüzumuna kani 
bulunduğumu arza müsaadelerinizi rica ederim. 
Büyük Meclisin kendi üyeleri arasından geçece
ği, hekim, mühendis, hukukçu, idareci, ziraatçı, 
tüccar ve serbest meslek erbabından müteşekkil 
mütehassıs bir heyetin mahallinde yapacağı kon
sültasyonlarla tanzim olunacak rapor üzerine ve 
Büyük Meclisin direktifleriyle girişeceği prog
ramlı bir çalışma, milyonlarca vatandaşı hayata 
kavuşturacak ve muhakkak kî töpyekûn, kısa 
zamanda yüzü gülecektir. (Bravo sesleri). 

Halk Partisi iktidarının son iki yıl zarfımda 
tamamen politik ve gayrisamimi bir duygu ile 
irdas ettiği (Doğu kalkınması) faaliyetleri ya
nında, yeni iktidarın böyle esaslı ve köklü bir 
teşebbüs Türkiyenin kalkınma tarihinde altın 
harflerle yazılmaya lâyık, Dokuzuncu Büyük 
Millet Meclisinin şerefli bir memleket hizaieti 
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blacaktır. (Sağdan alkışlar). 

Mâruzâtım Yüksek Meclisimizin tasvibine maz-
har olursa bu hususta gerekli teklifleri Hüküme
tin getirmesini beklemekte olduğumuzu ifade ile 
sözlerime nihayet veriyorum. (Soldan alkışlar). 

CELÂL YAEDIMCI ((Ağrı) — Muhterem 
Milletvekilleri; Bütçenin tümü üzerinde temas 
ettiğim mevzudaki iltisak noktası sebebiyle ya
pacağım tam müstesna olmak üzere, buraya, huzu
runuza ne partimi övme ne de muhalif partiyi 
gömmeye geldim, (Gülüşmeler) (Soldan «yaşasın» 
sesleri) (Sağdan «yaşayacak» sesleri). 

Ancak, kendi anlayışım dairesinde memleket 
millet için hayırlı gördüğüm bir temenniyi iz
har ettikten sonra sözlerime devam edeceğim. 

O temennim şudur: Milletin yaptığı gibi Al
lanın da bugün her iki partiyi, içinde bulundu
ğu ahval ve şerait dairesinde daim eylemesini 
temenni ederim. (Amin sesleri, gülüşmeler). 

Arkadaşlar, müsaadenizle esas mevzua giri
yorum. Bütçenin tümü hakkında, bir tek kayıt 
müstesna, diyeceğim yoktur. Memleket hakkmda 
hayırlı ve Hükümet hakkında bir başarı vesilesi 
olsun. Esasen millet istitaatı bundan fazlasını 
yapmaya ve Devlet çarkının dönmesi, bundan 
eksiğinin yapılmasına mütehammil değldir. 

İstisna ettiğim kayıt, biraz evvel muhterem 
arkadaşımın temas ettiği bir kayıttır. Ben de 
tekrar edeceğim, her kişinin bir yoğurt yiyişi 
vardır, özür dilerim. 

Arkadaşımın temas ettiği ve üzerinde düşü
nülmesi lâzımgelen bu mevzu, Doğu kalkınma
sının sarahaten ve tahsisen bütçede yer alma
mış olmasıdır. Filhakika bundan iki sene evvel 
arkadaşımın dediği gibi, tamamen politik bir 
mülâhaza ile bu işi Halk Partisi de ele aldı. Bu 
defa 1951 Bütçesinin tetkiki sebebiyle serdetti-
ği tenkidleri arasında da bu mevzua temas etti
ler. Ama benim gördüğüm dertle, benim düşün
düğümle onların düşündüğü arasında fark var-
dir. Doğu kalkınmasına, Doğunun bihakkın kal
kınması hissiyle temas etmiş değildirler. Mem
leketin daha şuurlu, daha çok hakkına sahip ve 
o hakkı daha çok iyi kullanmasını bilen diğer 
bölgelerden ümitlerini kestikleri için Doğunun 
zavallı mahrum ve fakir halkından alınacak 
reyle partilerini kalkındırmak için temas etmiş
lerdir. (Soldan alkışlar) öyle olmasaydı, şu 
İstanbul Milletvekilliği dururken Kars, şu Balı-
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kesir Milletvekilliği dururken Van ve saire gibi 
seçim pazarlarında işleri ne idi? (Soldan al
kışlar) 

Arkadaşlar; bu pazarlar tâbiri geçti. Sizi t% 
min ederim, bu tâbir benim değildir. Bu tâbir 
en cahil, en çarıklının müstesna bir örneğini 
teşkil eden bir köylünün tâbiridir. <• 1950 seçim
leri sebebiyle Ağrı'da, Ağrı halkının Demokrat 
Parti ve demokrasi ruhuna olan bağlılığı sebe
biyle Demokrat Partinin muvaffakiyeti lehinde 
nasıl çalıştıklarını duydukları için Halk Partisi „ 
Kars'taki müfettişine bir telgraf çekiyor, (Ağ
rı'nın seçimleri elden gidiyor, koş, yetiş seçim
lere hâkim ol) diyor. Bu telgrafı duyan zavallı 
köylü bir konuşmasında dedi k i : (Efendim Türk 
Milleti artık . hakkına ve iktidarına sahiptir. 
Telgraf çekmişler, Ağrı'ya yetiş ve seçime hâ
kim ol demişler. Allah A lah; Ağrı halkı ve se
çimleri müfettişin heybesindeki darı tanesi mi
dir ki heybenin bir gözünden alıp diğer gözü
ne koyacak. Geçti müfettiş bey o pazarlar geçti.) 

- Arkadaşlar; konuşmanın bu mecraya dökül
mesinin sebebi, biraz evvel de arzettiğim gibi, 
muhalif erimizin Doğu kalkınmasını konuşmala
rına ve tenkidlerine vesile ittihaz etmiş olma
larıdır. Doğu kalkınmasını tenkide vesile eden 
bu konuda isabet yoktur ve samimî olmadığını 
tebarüz ettirmek mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar, bu mevzuu, Doğu kalkınması 
mevzuunu bütçenin tümü üzerinde konuşulur
ken neden ele aldım? Yıllardır kötü bir ida
renin bütün kahrini çekmiş bir Doğu vatan parça
mız vardır, zalim valileri orada görürsünüz, 
umumi müfettişlerin yatağı olan bir bölge ora
sıdır. Engizisyon usullerinde ve kanunlarında 
bulunmıyan hususi şiddetteki kanunlarla bu 
bölge idare «dildi. Arkadaşlar, hepinizin malû
mu olduğu gibi, hırpalana hırpalana bütün mad
di ve mânevi imkânları yok edilmiş bir vatan 
parçası karşısmdasmız. Yolu yok, suyu yok, has
tanesi yok, eczahaiıesi yok, mektebi yok, yok
luk bahsinde ne kadar şey tasavvur ederseniz 
hepsi orada. 

O derece ki, yıllardır, 30 seneye yakın bir 
zaman zarfında şu mukaddes çatının altındaki 
şu, mukaddes kürsüden, bu mukaddes havanın 
içinde bu yoklukları yok, diye ilân edecek bir 
sadanm bile kulaklara aksetmesine imkân ver
mediler. 
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tşte bu sebepledir ki, biz Doğu için siz müş

fik kardeşlerimizden Büyük Millet Meclisi He
yeti Celilesinden yardım istiyoruz. 

Bütçenin tümünde Doğu kalkınması için lâ
yık olduğu bir paranın ayrılması musip ve mu
hik olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu kalkınması 
mevzuubahis olunca bütçenin müzakeresi sıra
sında «Doğu» diye bir tefrik yapmanın caiz ola-
mıyacağı mütalâasında bulundular. Tefrik yap
mamak mevzuunda kendileriyle müttefik bulunu
yorum. Bu memleketin her hangi bir bölgesinde 
tefrik niyetiyle isimlendirmenin hattâ hiyanet 
olacağı kanaatinde olan bir vatandaşmızım. Ama 
tefrik yoktur. Tefriki dün yaptı. Bugün tefrik 
yapmıyor. Yapmadığı şu; Doğulu bir milletve
kili arkadaşınızın bu sözlerini dikkatle, sabır ve 
alâka ile dinlemiş bulunan ve hattâ onu tasvip 
ve dûnu takbih eden heyeti celilenizin ruh ve 
havasından anlamak güç değildir. Şu halde mem
leketi bir vücuda benzetirseniz, ben size Doğu 
diye bir şey söylemiyeceğim, memleket bir vü
cut yapısı ise dilerseniz Doğuya o vücudun ba
şı, dilerseniz kalbi, dilerseniz ayağı veya tırnağı 
deyin. 

Arkadaşlar, işte bu vücudun bir parçası bu
gün hastadır. Bu suni surette hastalığa uğratılan 
bir hastanın tedavi masrafını istemek hiçbir za
man bir tefrik yapmak demek değildir. 

Filhakika bütçenin müzakeresi sırasında 
muhterem Bütçe Komisyonu arkadaşlarımız de
diler ki, efendim bakanlıklar tarafından bakan
lıklar bütçesinden Doğu için âzami tefriklerin 
yapılması düşünülmüştür. 

.; Evet, bu güzel bir şeydir. Fakat bu hiçbir 
zaman bir teminat değildir, arkadaşlar. 

Meselâ, yarın Muhterem Bayındırlık Bakanı 
elindeki mevcut bütçenin heyeti umumiyesinden 
şu kadar milyonu şu veya bu bölgeye harcar ve 
bundan Doğuya bir şey ayırmazsa, ona ne diye
biliriz? Binnetice sarfiyatını memleketin bir böl
gesine tahsis etmekle onu haklı görmekten baş
ka bir şey yapamayız. 

Doğunun heyeti celilehizce malûm bulunan 
ihtiyaçlarına toplu bir para tahsis edilmiş olur
sa o parayı yalnız Doğu bölgesine ayırmış olur
sak o zaman bir teminat sağlanmış olur ve bu 
memleketin hasta ve yaralı bir parçası da bu 
suretle harsına, kültürüne ve yaşama imkânla
rına sahip olur. 
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Arkadaşlar; hars, kültür dedim, bu çok acı

dır. Biraz evvel Hakkı Gedik arkadaşımız bu 
yaraya esaslı bir şekilde dokunduğu zaman mu
halif partiden; onun sözlerini kesmeye matuf 
hareketler başgösterdi. 

Arkadaşlar hars, kültür ve ananenin bile 
geçmiş yılların kötü idaresi, kötü nizamı içinde 
bu yurtta nasıl esirgendiğini belirtmek üzere 
ben size çok acı bir örnek vereceğim. 

Filân vilâyetin, falan mektebinde, filân se
nesinde - eğer beni mecbur ederlerse isim de ve
ririm, valinin, Dâhiliye Vekilinin, Maarif Ve
kilinin, Maarif Müdürünün isimlerini, senesini, 
babasının, çocuklarının adını da verebilirim -
hakkını kullanmasını bilen, uygunsuzluklara. 
göz yummıyan Türk bir babayı yıldırmak için 
okutmakta olduğu üç çocuğunu mektepten çı
karması ve okutmaması kararı tefhim edildi. 

Baba üç çocuğunu mektepten almak mecbu
riyetinde kalıyor. Sebep?., öğretmen el altın
dan diyor ki, vali bunu böyle emretti, Dahiliye 
Vekili, Maarif Vekili böyle emretti, bu çocuk
lar zekidir, ilerde başımızı belâya sokarlar, de
di.. 

Bu üç çocuk mektepten almıyor. Bu baba, 
Bu üç Türk evlâdının bu mektepte kaldığı tak
dirde sınıf dönmeye mecbur edileceklerini na
zara alarak, mecburen varını yoğunu satarak 
başka bir vilâyete tahsile gönderiyor. Bu çocuk
ların bugün birisi bir lisenin tarih öğretmeni, 
birisi bir fakültede profesör muavini, bir diğe
ri de bir meslek adamı olarak memleketin bün
yesinde çalışmakta, vücudunu memleket men
faatlerine vakfetmekte ve aynı zamanda memle
ketin bütün nimetlerinden bütün kemaliyle is
tifade edip rahat, ferah ve fahur yaşamaktadır
lar. Aynı zamanda Türklükleri ile övünüp baş
ları dik, bu memleketin temiz ve hür havası 
içinde dolaşmaktadırlar. 

îşte arkadaşlar, Doğu illeri bu derece acı 
örneklere misal olacak şekilde harstan dahi 
mahrum edilmiş illerdir. O halde bunlar için 
tefrik yapılacak diye bu milletin bünyesinden, 
kanından esaslı bir bütçe ayırıp bunun hastalı
ğını tedavi etmekten kaçınmak hak ve nısfet 
ile telif olunamaz. 

Doğu illeri yüksek şefkatinizden bunu rica 
ediyor. Bendeniz millet ve memleket adına bu 
hisse' tercüman, olabildimse kendimi bahtiyar 
addederim. 

— 301 — 



B : 46 20.: 
Size gelince; nasıl isterseniz, ne dilerseniz 

öyle yapın temenniyatmda bulunurken, neyler-
seniz güzel eyliyeceğinize itimadım bulunduğu
nu arz ve ilâve etmek isterim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMBULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem ve değerli arkadaşlarım; insanların olduğu 
gibi, cemiyetlerin ve milletlerin de mânevi vasıf
ları vardır. Bu vasıfları teşkil eden unsurlar o 
millet içinde yaşıyan fertler ve cemiyetlerdir. 

Bir milleti idare edenler, o milletin mânevi 
vasıflarına itibar etmezlerse muhakkak surette 
kendilerinin idari kabiliyetsizliklerinin misalini 
vermiş olurlar. 

Bir milletin fertlerinin ve cemiyetlerinin o 
milleti yükseltmek, menfaatlerini korumak ve re
fahını en iyi ve en kısa yollardan temin etmek 
için sarfettikleri gayretlerin semereli olması, bu 
unsurlara itibar edildiğinin tahakkukuna bağlı
dır. 

Millet hayatında bu unsurlara (tesanüt, birlik, 
disiplin ve nizam) gibi adlar takmışlardır. Fakat 
hakikatte bunun hepsinin bir tek mânası vardır: 
Mütekabil sevgi ve saygı, yani gönül hoşluğu. Bir 
milletin cebirle, tazyikle kırbaçla veya polis teh
didiyle idare edilmesinin modası çoktan geçmiş
tir. Naziler ve faşistler bunun için yok olmuşlar
dır. 14 Mayıs bunun için tahakkuk etmiştir, bol-
şevi&n ve komünizm bu sebeple yıkılacaktır. 

Arkadaşlarım, bu çok kısa mukaddeme ve mâ
ruzâttan sonra artık mevzuumuzun içine girebili
riz. Büyük Millet Meclisinin 9 ncu Devresinin 
bütçe müzakerelerine girerken muhalefet lideri S 
aylığa yakın ve henüz tecrübe edilmemiş bir ikti
darın karşısına geçerek soruyor: (Dünyanın du
rumu bir tehlike arzetmektedir, birdenbire ve 
her cepheden birden taarruz ve tecavüze ıığrıya-
biliriz,. Düşman, ordumuzun talim ve terbiyesini 
acemi bulmamalıdır. Seferi ordumuz hazırlıklı 
mıdır?.) 

Arkadaşlar, 30 yıla yakın bu milleti idare et
tiğini f ahir ve gururla iddia eden bir iktidarın 
muhalefete geçergeçmez ve nihayet sekiz aylık 
bir mazisi olan yeni iktidara böyle bir sual tev
cihine kalkışması hiçbir milletin siyasi tarihin 
de Taslanmamış hâdiselerdendir. Bir milletin 
seferi ordusu sihirbazın değneği gibi bir doku
nuşla hazırlanmaz. Bu, uzun yılların talim ve 
terbiyesinden ve bütün cihandaki askerî tekâ-
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mülün, harb taktiğinin takip edilmesi, devre dev
re tatbik edilmesi suretiyle uzun mamanda yapı
lacak bir iştir. Eğer ordumuzun her hangi bir 
tecavüze karşı hazır olmadığı şüphesinde iseler 
şu halde senelerden beri millet bütçesinden bü
yük paralar tahsis ederek ordu için sarfettik
leri emeklerin heba olduğuna kaani bulundukla
rını itiraf ediyorlar demektir. Bir orduyu sefere 
hazırlamak demek müstahsil vatandaşları lüzu
mundan fazla miktarda silâh altında tutup ve
rimsiz bırakmak demek değildir, ikinci Cihan 
Harbi sırasında şahit olduğumuz şekilde vatan
daşın moralini de bozan bir zihniyetle kışla izdi
hamı ve insan stoku yapmak gibi bir hataya 
düşmemek lâzımdır. Yeni iktidar, sefer ordusu
nu hazırlarken evvelâ sevgi ruhunu, vatan ve 
memleket aşkını yaşamak ve başarmak imanını 
aşılayarak insan gücünün kemiyet bakımından 
olduğu kadar keyfiyet bakımından da artırıl
ması yolundadır ve bunun yanında insan stoku 
yerine modern Garb vasıtaları ve malzeme 
stokları yapmakta ve yapmak azmindedir. 
Askerin terhis edilmesinin bir zayıf tev
lit edeceği düşüncesi artık demode olmuş fi
kirlerdendir. Onu icabında yepyeni bir his ve 
taptaze bir imanla tekrar vatan vazifesine çağır
mak için terhis etmek prensibi kaim olmuştur. 
Bu sebeple yapılan terhislerden endişe etmiye 
mahal yoktur. Müsterih olabilirler. 

Sayın muhalefet lideri, (Müttefiklerimizden 
ve dostlarımızdan müstahak olduğumuz derece
de alâka göstermediğimizden şikâyet ediyoruz) bu
yuruyorlar; iktidarı bize teslim edinceye kadar 
geçen zaman zarfında, yani zamanı idarelerinde, 
müstahak olduğumuz dereeeyi müttefiklerimize 
ve dostlarımıza anlatabilmişler midir? Millet 
olarak giriştiğimiz taahhütlere sadık kalmışlar 
mıdır? 

Milleti harbe sokmadı gibi mücerret bir mef
humla memlekete hizmet ettiğini zannedenlerin 
ne derece aklanmış oldukları bugün meydan-

i dadır. 
I Varlığını korumak, mevcudiyetini ebedileş

tirmek istiyen, hele millî vasıflarını âleme unut-
: turmamak azminde olan milletler lüzum .hâsıl 

oldukça ve zamanında harbi kabul etmeye mec
burdurlar. 

j Muhterem arkadaşlar, pekâlâ biliyorsunuz ki, 
20 nci asır içinde milletlerin geçirdiği acı tec
rübeler ve beşeriyetin katlandığı acı felâket ve 
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ıstıraplar milletler arasındaki münasebetlerin 
açık, samimî bir politikaya dayanmasını lüzum
lu kılmıştır. Artık politikasını sadece kendi 
menfaati çerçevesinde mütalâa eden, umumi 
dünya menfaatlerini kendi hususi menfaatine 
feda eden milletlerin, bilhassa dünyanın müşte
rek menfaatli bir tek Devlet olmak zaruretleri
nin duyulduğu bir zamanda, dünya muvacehe
sinde ne derece hacîl bir mevkie düşeceğini biz 
pek iyi bilmekteyiz. Kahraman milletimizin bü
tün tarih boyunca, hakkın bâtıla galebesini te
min için, dünküne, zayıfa yardım etmek gibi 
merdane hamlelerini bütün dünya bilip durur
ken, medeniyete ve insaniyete hizmet etmekten 
bir an bile fariğ olmıyan kahraman ve fedakâr 
milletimizin İkinci Cihan Harbindeki, korkak 
ve çekingen idarecilerinin iki taraflı siyasetyle 
şeref ve itibarından ne büyük kayıplara uğra
dığını bugün artık itiraf etmeye mecburuz. 

En küçük komşumuzun bile ahitlerine vefa 
göstermesi yüzünden mâruz kaldığı felâketlere 
seyirci kalmakla işlediğimiz hatanın, aAcak bu
günkü parlak fırsattan istifade ederek, kefare
tini ödemek ve Türk Milletinin dünya politika
sında daima ön safta yürüyecek büyük mileltler-
den olduğunu ispat etmek mecburiyetinde oldu
ğumuzu takdir etmekteyiz. Hükümetimizin bü
yük bir medeni cesaretle ileri atılarak tarihî ve 
şerefli varlığımızı yeniden ilâ etmesinden he
pimiz büyük gurur ve bahtiyarlık duymaktayız. 
Kore Birliğimizin bütün dünyanın hayret ve 
hayranlığını celbedecek şekilde dünya dâvasına 
müspet hizmetler etmiş olması, bu birliğin oraya 
gönderilmesinde de, miktar ve mahiyetinin tes-
bitinde de Hükümetin ne kadar isabetli davran
dığını ispat etmiştir. 

Küçük Kore Birliğimiz, dünyaca hasletleri 
unutulmuş veya unutturulmuş bir milletin kud
retini, karakterini bir hamlede, üç aylık harb 
devresinde dünyaya tekrar tanıtmış ve kahra
manlıklar yaratmışsa bu kahramanlığın bir payı 
da zamanında tetbirler alanlara ait o^a gerektir. 

Arkadaşlar, hepiniz hatırlarsınız. İkinci Cihan 
harbinde İngiltere'yi istilâ etmek için Alman
ların hücumuna karşı hazır olan 25 avcı uça
ğının 250 mürettebatı için Churchill dediki: 

«Muazzam İngiliz İmperatorluğu, Inğiltere-
nin kurtarılmasında, şu 250 vatanperver tayya
reciye medyun olduğu kadar hiçbir zaman kim-
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şeye minnettr olmamıştır.» 

Arkadaş1 ar, burada aynı sözü tekrar edebili
riz: Bizim Kore'ye göndermiş olduğumuz 4500 
kişilik kıtamız da hiçbir devirde kendilerine bu 
derece minnettar olamıyacağımız büyük hizmet
ler görmüşler ve bu memleketin sarsılmış olan 
bütün haricî itibarını bir hamlere ilâ etmişlerdir. 

Sayın muhalefet lideri şöyle bir sualin de 
cevabını istiyor: «Verdiğimiz silâhlı kuvvetlere 
karşı ne taahhüt edilmiştir?» 

Evvelâ şunu arzedeyim ki; politika artık bir 
alışveriş, bir yahudi pazarlığı olmaktan çoktan 
çıkmıştır. Yapılan iş açıktır. Türk Milleti 1951 
yılında da, bütün tarih boyunca misallerini ver
diği şekilde, beşeriyetin daimî sulh ve sükûn âmili, 
kahraman bir millet olduğunu ispat etmek mev
kiindedir. îşte müstahak olduğumuz alâkanın 
temini için eserler verilmektedir. 

«Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz 
şahsın körünür rütbei aklı eserinde» 

öyle ki bütün cihan milletleri kendi varlık
larını koruma dâvasında artık Türk Milletinin 
mânevi varlığının, seciye ve karakterinin yardı
mından müstağni ka1amıyacaktır. 

Birleşmiş Milletler dâvasına yapağımız hiz
met ve fadakârlığm fayda ve neticelerini gör
mek istiyenlere de biraz daha sabır, biraz 
daha itidal tavsiye ederiz. 

İç politika çekişmeleri durmamıştır, diyorlar. 
Fakat müsebbibi kimdir? 30 senedenberi iş ba
şında kalmış tecrübeli Devlet adamları bilmeli
dirler ki, yeni iş başına gelen Hükümetten ve 
partiden ancak dört yıllık teşriî devre sonunda 
ve hizmetin ikmalinde hesap sorabilir. Bir ik
tidarın hakiki bilançosu dört yıllık devre sonun
da yapılabilir. Ve bir iktidarın dört yıllık bir 
devreye ayrılmasının sebebi hikmeti de bundan
dır, böyle, yapılmazsa ozaman bir devrenin dört 
yıllık olmasının hikmeti vücudu kalmaz. 

Bir Hükümete iktidarının 3 ncü, 5 nci ve
ya 8 nci aymda Demokrat Parti ne yaptı diye 
sormak millî birliği bozmanın ve zehirleme
nin ve gönülleri bulandırmaktan başka ne mâ
nası vardır? 

FERÎD MELEN (Van) — Hani altı ayda 
cennet vamcaktımz? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Adnan 
Menderes'in muhalefette iken yaptığı bütçe 
tenkidi nutkundan parçalar alınarak henüz 

I Başbakanlığının ilk yılında kendi temennileri-
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ne tamamen yer verilmemiş olduğunu ve bu 
bütçeden dolayı Hükümete itimat edilemiyeee-
ğini iddia edecek kadar ileri giden bir muha
lefete verilecek bir tek müskit cevap vardır. 
O da, yeni iktidara teslim ettiğiniz hasta bir 
bünyeyi tedavi etmemize meydan bırakınız de
mekten ibarettir. Bir hastayı yataktan kaldır
mak için lüzumlu olan tedavi ve nekahat müd
detini beklemeden ayağa kalkmasını istemek 
her halde insafsızlıktan başka bir şey değildir. 
insafsızlıkta devam edecek olanlara, bir nebze-
cik bize teslim ettikleri emanetin ne halde ol
duğunu görebilmelerini tavsiye ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, bir milletin büyük dâ
valarında o milleti teşkil eden bünyenin en 
ufak cüzülerine kadar haizi tesir, olduğunu 
bilirsiniz. Elimize bir Devlet makinesi teslim 
edildi. Bu makinede salâhiyet, mesuliyet hisle
rinden-azade kalmış memurlar ve bu sebeple in-
siyatiften mahrhm insanlar bulunuyordu. Bu 
memur kitlesi salâhiyet ve mesnliyetleri unuttu
rulmuş birer otomat haline getirilmişti. Memur
lar âmirlerinden ürken birer kapı kulu olduk
ları müddetçe de millete karşı daima, haşin, 
şiddet ve unf ile muamele etmek zaruretinde 
idiler. Halk kütleleri hükümetle âdeta alâkala
rını kesmiş, vatandaşlar topraklarının sahibi ol- . 
duklarmı unutmuş durumda idi. 

Arkadaşlar, size küçücük bir misal söyliye-
ceğim: Erzurum'da vatandaşları ilk gördüğüm 
zaman bende hâsıl olan intiba şu idi: Müstame-
re ve müstemleke şeklinde şehri ikiye bölmüş
lerdi. Memurlar için saravlar yaptırılmış, fakat 
şehrin sokaklarında sefaletin, perişanlığın ve 
fakru zaruretin hepsi görülmekte idi. Vatan
daş o haldeydi k i ; düşman korkusu bir yan
dan, Hükümet korkusu diğer yandan, bu va
tanın evlâdı olmadığına ait birçok tâbirlerle 
ürkütülmüş, toprağının üstüne bir tek çivi çak-
mıyacak hale gelmiş, toprağına bir servet kat
mayı unutmuş bir durumdaydı. Çünkü bu top
rağın sahibi olduğunu unutmuştu. Size şu ka
darını söyliyeyim ki ; 14 Mayıstan sonra seçim 
mıntakamı gezdiğim zaman manzara şu idi: Şa
hıslar, vatandaşlar ayrı ayrı yerlerde büyük 
çapta 15 tane bina yapmakla meşguldüler. Bun
ların kimisi fabrika, kimisi otel, kimisi sanayi, 
kimisi de iktisadi müesseselerdi. 

Demek oluyor k i ; vatandaş ancak 14 Mayıs-
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tan sonra bu memleketin sahibi olduğunu his-
sedebilmişti. 

Arkadaşlar, sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. 
Bütçenin teferruatına girmiyeceğim. Bütçenin 
ana hatları hakkında söyliyeceğim şudur: 

Eski iktidarın bütçeleriyle bizim bütçe ara
sında bâzı müşabehetler bulunduğunu ve açık 
bulunduğunu iddKa ederek güya bizi tenkid et
mek istiyorlar. Size samimî olarak söylüyorum; 
Demokrat Parti 14 Mayıs ruhiyle iktidara gel
diği günden beri Hükümet olarak, Devlet ola
rak vatandaşının, halkının ve milletinin iş bir
liğine güvenir bir nikbinlik içindedir. En basit 
misalini söyliyeyim. Bu fakru zaruret içinde 
bu fakir millet bir muhacir dâvası için yaptığı 
bir hamle neticesinde bir, bir buçuk ay zarfın
da dört buçuk milyon lira toplamıştır. Bu, eski 
iktidar zamanında yapılabilir miydi? 

Bu, dipçikle, kırbaçla ve korku ile yaptırıla-
mazdı. Bu, gönül hoşluğu ile, ruhla, maneviyat 
yüksekliği ile yapılabilirdi. Arkadaşlar p halde 
diyorum k i : Onların bütçesi bedbin insanların 
bütçesi idi, bizim bütçemiz işe nikbin insanların 
bütçesidir. Bizim bütçemizde açık vardır, fakat 
bu açık bu memleketin* kalkınması için alman 
tedbirler yüzünden hâsıl olmuştur. Ve bizim 
iktidarımız bu açığı mutlaka kapatmak azmin
dedir. Bundan çok ümitvarız. Belki de bizim ik
tidarımız bunu mevcut olan imkânlardan istifa
de etmek ümidiyle açık bırakmıştır. Kalkınma 
alanmı artırmak için kasten açık bırakmıştır. 
Çünkü kendisi biliyor ki bu ruhla, bu tedbirle
riyle bütün imkânlardan istifade edilecektir. 

Muhalifler dediler ki, Marshall Plânı olma
saydı ne olacaktı?.. Arkadaşlar Marshall Plânı 
onların zamanında da vardı. Marshall Plânı bir 
vakıadır. Binaenaleyh mevcut olan bir şeyden 
istifade etmek imkânı varken bunu bir tarafa 
terkedem ezdik. Marshall Plânı olmasaydı en-
vestismanlar olmazdı. Hiç olmazsa o zaman bu 
memleketi ancak ayakta tutacak bir bütçe ya
pardık. Mademki Marsall Plânı var, ondan isti
fade edeceğiz, o olmasaydı başka kaynaklar bu
lurduk. Biz milleti kalkındırma bakımından bel
ki böyle bir bütçeyi kasten getirmiş bulunabili
riz. 

Arkadaşlarım, hulâsa olarak diyorum ki ; 
ben yüksek huzurunuza getirilmiş olan bütçenin 
235 milyon lira açık olmasından hiçbir veçhile 
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endişe etmiyorum. Çünkü tasavvur buyurun, 
bir bütçede gelir rakamları demek, yapılacak 
sarfiyatın âzami haddini göstermek demektir. 
Bir tedbirıi Hükümet için bu âzami hadde ka
dar çıkmamak, alacağı tedbirlerle bunu müm
kün mertebe tasarruflarla indirmek mümkün
dür. Ama hakikat şudur k i ; imkânlarımız hâsıl 
olursa kanuni tedbirlerle bugün bir milyar 500 
küsur milyon lira olan bütçeyi belki bir milyar 
100 milyon liraya indirmek imkânını bulacağız. 
Bu itibarla bugün bir kısmı tahminî olan bir 
gelir kaynağının, tecrübe edilmemiş yeni sistem 
bir bütçe üzerinde muhalefetin yapmış olduğu 
açık tenkidleri de tamamen bir tahminden, ve 
hayalden ibaret ftuluyorum. 

Arkadaşlar, Hükümetimizin, alacağı tedbirler 
sayesinde sene sonunda bu bütçe açığını tama
men kapatmış olarak karşımıza anlı açık ola
rak geleceğinden eminim. Hükümete başarılar 
dilerim (Alkışlar) 

SALAMÖN ADATO (İstanbul) — Müsaade 
buyurun, iki kelime ile arzedeceğim. 

Bendeniz Halk Partisi iktidarda iken dört 
sene müddetle Mecliste bulundum ve dört sene 
içinde demokrat diye geçinen Emrullah Nutku 
Beyin sarfettikleri bir sözün sarfedildiğini işit
medim. Demokrat geçinen Emrullah Bey bir 
yahudi pazarlığından behsetmiş. Burada yahu-
di ırkından bir Milletvekili bulunduğu sırada 
yahudi pazarından, pazarlığından bahsetmesi 
teessürümü mucip olmuştur ve bunu ifade için 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar, Salamon Adato arkadaşımız beni çok 
uzun zamandan beri tanıyan, ruhiyatımı çok iyi 
bilen bir arkadaştır. Ben belki sözlerim arasın
da böyle bir şeyi ağzımdan kaçırmış olabilirim. 
Fakat şunu arzedeyim, bir sözün metnine değil, 
ifadenin gelişindeki mânasına bakmak lâzımdır. 
Ama bunu her hangi bir teessür sebebi olarak 
telâkki ederse, arkadaşıma burada açıktan özür 
diler ve sözümü geri alırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hüsnü Akşit! 
HÜSNÜ AKŞtT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, sözlerime başlamadan, şunu arzede
yim ki, sabahleyin söz sırası gelmiş olan Emrul
lah beyin bulunmaması sebebi ile öğleden son
ra sıraya alınması her halde yerinde olmıyaeak-
tır. Riyaset Makamına bunu hatırlatmakla söz-
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lerime başlamak istiyorum. (Soldan, bravo ses
leri) . 

BAŞKAN — Sıraya alınmıştır efendim. (Sol
dan «almmarûası lâzımdı» sesleri). 

HÜSEYİN AKŞİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Mecliste ekseriyetin dahi olmadığını 
da müşahede ederek yüksek sabrınızı suiistimal 
etmemek için çok kısa konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Milletin hakiki iradesi 
ile ilk defa olarak meydana gelen Demokrat 
Parti iktidarının ve onu temsil eden Adnan 
Menderes Hükümetinin günün siyasi ve iktisadi 
binbir müşkülâtı içerisinde Demokrat Partinin 
programını tahakkuk ettirmek .yolunda, daha 
açık bir ifade ile Milletten aldığı vergi ve resim
lerle sağladığı bütçesini; gösteriş ve verimsiz 
yerlere sarfetmekten çekinerek Milletin iktisadi, 
zirai sahalarda, kalkınmasını temin yolunda ve 
bunu temine yarıyacak vasıtaları yaratma husu
sunda büyük gayret sarfedilmesini görmekle 
memnunluk duymaktayız. Bütçenin hazırlanma
sından ve rakamlarla ifadesinden ziyade tatbik 
meselesinde daha basiretli hareket edileceğine 
ve bu suretle şimdiye kadar Milletin görmediği 
birçok imkân ve inkişafların temin edileceğine 
emin bulunuyoruz. 
i % 80 ni çiftçi olan bu memlekette her şey
den evvel zirai sanayiin inkişafına, çiftçiye ge
niş krediler sağlanıp zirai istihsalâtm artmasına 
ehemmiyet vermek; en tabiî bir hareket olurdu. 
Dünkü iktidarda görmediğimiz bu hali 1951 
Bütçesinde ve sayın Maliye Bakanının çok sarih 
ifadesinde görmekle ne kadar sevindiğimizi tek
rara hacet yoktur. 

Köylü bu Milletin efendisidir sözünü şimdi
ye kadar sadece bir vecize olarak kullanan, fiili
yatta köylünün mahdut yerlerde kendi yaptığı 
mektepten gayrı hiçbir eseri görülmiyen dünkü 
iktidarın sakat ve merkeziyetçi görüşü yerine; 
bugünkü iktidarın ziraat bütçesini üç misline 
çıkarmak; köy yollarının yapılmasında ve sula
ma işlerine büyük paralar tahsis etmekle dünkü 
vecizenin bugün fiiliyat sahasına çıktığını, köye 
doğru samimî ve hakiki adımın atılmış olduğunu 
görmekle büyük gurur duyuyoruz. 

Bu memleketin ikdsaden kalknabilmesi için 
herşeyden evvel köy iktisadiyatının düzene kon
ması ve köylümüzün bugünkü yaşayışının en aşa
ğı iki misli bir refaha kavuşması ile mümkün ola
caktır. Bu da ancak zirai istihsalâtm artması ve 
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istisnasız bütün köylerimize muntazam yolların 
yapılması ile sağlanacaktır. Bugün köy yollarını 
yapmak, seylâp felâketinden köylüleri korumak, 
sulama tesislerini meydana getirmek yolunda Hü
kümetçe sarfedilecek gayretlere Milletimizin, köy
lümüzün fiilen sarf edeceği emek ve gayreti ilâve 
edecek olursak bu dâvanın tahakkuku uzun bir 
zamana mütevakkif olmıyacaktır. Bugün Türk 
köylüsü Hükümet tarafından kendisine yol gös
terilip, ufak bir yardım yapıldığını gördüğü za
man ele alman dâvanın tahakkuku için bütün va-
sıtalariyle, çoluk, çocuğu ile ona müzahir olduğu
nu, yapılması uzun senelere mütevakkıf olan yol
ların köylünün' tahminin üstündeki gayret ve yar
dımı ile bir seneye bile varmadan yapıldığına he
pimiz şahit olmuşuzdur. Binaenaleyh köy iktisa
diyatını, kalkınmasını mülâhaza ederken onu sade
ce bütçe rakamlarının ifade ettiği mânâ ile de
ğil onun yanı başında ve o rakamların çok üstün
de köylünün yardımını da hesaba katmak lâzım
dır.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetçe yaplan çalışmaları ve bütçesini 

büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılarken bir an 
evvel tahakkukunu beklediğimiz bâzı çalışma ve 
icraatın geri kalmasını ve bunlardan fazla vakti
nizi almamak, için bir kısmını huzurunuzda say
mama müsaadenizi rica edeceğim. 

Bugünkü iktisadi buhran ve imkânsızlıklar 
içerisinde bütçe masraflarından mümkün olan ta
sarrufu sağlamak ve bu arada büyük bir yekûnu 
teşkil eden memur kadrolarında mümkün olan 
tasfiyeyi temin yolunda daha müsmir çalışmaları 
beklemek hakkımızdır. Bu itibarla bir an evvel 
önemli Devlet kadroları tesbit edilerek fazlalıkla
rın neden ibaret olduğunun tâyini ön plânda ek 
görevli memurlarla emekli memurların tekrar 
Devlet hizmetlerinde çalıştırılmaması hususunda 
geniş kararların alınmasını ve bu suretle sağla
nacak tasarrufun küçümsenmiyecek kadar fazla 
olacağını ümit ediyorum. Bu arada birçok Devlet 
dairelerinde görülmekte olan memur noksanlığını 
daha geniş kadroya sahip daire ve Devlet teşek
küllerinden temin etmemizin mümkün olacağı ka
naatindeyim. Böyle bir ayarlama neticesi hariç
ten memur almadan ve bu suretle yeni memurlar 
ilâve edilmeden birçok âmme işlerinin daha işler 
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vaziyete getirilmesi kabil olacaktır. 

Bültçe Komisyonunda Gelir Vergisinin tatbiki 
yolunda ittifakla karar alınmasını ve Hüküme
tin de bu yoldaki mutabakatını büyük bir mem
nuniyetle karşılıyorum. Vergi adaletinin tahak
kuku yolunda Bütçe Komisyonunun aldığı bu ta
rihî ve cesaretli kararı takdirle karşılarken bu
nunla ilgili bir hususun bırakılmış olmasını gör
mekle müdafaa edip tahakkukunu temin ettiği
miz ve bizi adaletin yanı başında memurla halkı 
birbirinden ayıran doğrudan doğruya bir zümre
ye hitabeden çocuk zammı ve doğum ödenekleri
nin bırakılmasını yerinde bulmuyorum. Esasen 
Gelir Vergisi Kanununda bekâr, evli ve çocuklu 
memur ve ücretlilerin durumılna göre Gelir Ver
gisi tesbit edilmiş olmasına göre çocuk zammı ve 
doğum ödeneklerinin bırakılmasını prensip bakı
mından hatalı görmekteyim. Vatandaşın daima 
gözünde büyüyen ve hiç de müdafaası mümkün 
olmıyan bu halin yeni bir kanunla kaldırılmasını 
ve ayrılık sistemine son verilmesini temenni edi
yorum. 

Hükümetin yeni vergi ihdası yoluna gitmiye-
eeği sözünü tasvip etmekle beraber vatandaşların 
geliri nispetinde vergi almak sistemi kabul edil
miş olmasına göre geniş çiftlik sahiplernden, tüc
car çiftçiden vergi alınmam a sini tahakkukunu 
istediğimiz vergi adaleti bakımından hatalı gör
mekteyim. Bu görüş içerisinde hareket edecek 

.olursak bütçeye sağlıyacağımız gelir oldukça bir 
yekûn teşkil edeceği gibi, buralardan elde edilecek 
paraların istihsal sahalarına harcanmak suretiyle 
temin edeceğimiz iktisadi refah büyük olacaktır. 

Devlet memurları arasında büyük bir düzen
sizlik yaratan ve Bütçede çalışma ve verimi esas
lı olarak almıyan sadece müddet esasına istinat 
etmekten ileri gidemiyen Barem Kanununun bir 
an evvel ele alınarak Meclise gelmesini arzu et
mekteyim. 

Ana hatları itibariyle çok iyi esaslar dâhilinde 
hazırlanmış ve Yüksek Meclise sunulmuş olan 
bütçeyi ve onu getiren Hükümete güven ve iti
madımı ifade ederken bütçenin millet ve memle
ket yolunda hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; on dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,15 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

Oturum açılmıştır. Nurettin Er-Başkan 
türk. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bütçe ta
sarısında küçümsenmiyecek bir açık görülüyor
sa da, Hükümetin gerekçesi ve komisyonun ra
poru okunup hepimizce malûm olan memleketin 
acıklı durumu ve dünya şartları göz önüne ge
tirilince bunun kaçınılmaz bir zaruret olduğu 
da anlaşılıyor. 

Bu hal, iktidarı 27 yıl elinde tutan Cumhu
riyet Halk Partisinin günahıdır. O iktidar ki; 
bilhassa son zamanlarında - kendi tabirleriyle -
bu memleketi batakçı ve mirasyedi bir çiftlik 
kâhyası zihniyetiyle idare etmiş, nüfusunun % 80 
ini teşkil eden kütlenin sefaletini görmemiş, ıs
tırabını duymamıştır. 

Vergi, basit bir tâbirle vatandaşın gücü yet
tiği nispette Devlet masraflarına iştiraki demek 
olduğuna göre, işte bu murakabesiz kâhya zih
niyeti büyük vatandaş kitlesinin vergi ödemek 
kabiliyetini kurutmuş, onları Devlet masrafları
na iştirak edemiyecek hacîl bir duruma düşürmüş
tür. Bundan dolayı, yapılacak işler o kadar çok 
ki, gelir bütçesi ne kadar kabarık olursa olsun 
masraf bütçesinin ondan daha kabarık olması 
kadar tabiî bir şey olamaz. Kanaatimce bir ik
tidarın en büyük vazifesi; evvelâ vatandaşları 
vergi ödiyecek bir duruma getirmek sonra on
dan vergi istemektir. 

Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ba
yındırlık ve Tarım Bakanlıklarına ayrılan öde
nekler tetkik edilirse bugüne kadar ihmal edi
len vatandaş kitlesinin yani köylünün kalkınma 
işinin ön plânda yer aldığı görülür. 

Mükellefinin yüzde doksan sekizini köylü 
teşkil eden Hayvanlar Vergisinin az da olsa in
dirilmesi kanaatimizi teyit etmektedir. Umarım 
ki; Yol Vergisi tasarısmda bu izler daha bariz 
bir şekilde görülsün... Karşılığını bulamadığı
mızdan bir kısım âmme hizmetlerini geri bırak
mamak için Hayvanlar Vergisinin bu bütçede 
tamamen kaldırılması suretiyle parti ve Hükü

met programlarının merhalesiz tatbikini bura
dan istemeye dilimiz varmıyor. Fakat büyük 
müşkülleri yenen Sayın Menderes'in biraz daha 
yorularak bir buçuk milyarlık bütçede 22 mil
yon gibi büyük yekûn tutmıyan Hayvanlar Ver
gisinin tamamen kaldırılmasını, buna imkân bu
lunamazsa geçen seneki miktarın yarısına indi
rilmesini kabul etmesini bekliyoruz.. Baş vergi
leri yarıya indiği zaman köylü kaçak bırakmı-
yacak ve bütçedeki gelir de yarı değil, üçte bir 
inecektir. 

Köylüyü kendi malının hırsızı yapmaktan 
kurtarmak ve ıstırap kanynaklarından birini 
kurutmak maksadikle de bu yıldan itibaren bu 
verginin çok iptidai ve sakîm olan tahakkuk 
usulünden vazgeçilmesi Demokrat Parti ve Hü
kümetinin en büyük muvaffakiyetlerinden biri 
olacaktır. 

Vakit darlığından kısaca arzedeyim ki; mem
leketin siyasi, iktisadi ve içtimai hayatında bü
yük tesirleri olan ana dâvalara ait mühim kanun 
tasarılarını milletvekillerinden ziyade Hüküme
tin hazırlaması asgari hata ile çıkmaları bakı
mından çok lüzumludur. Bu arada Cumhurbaş
kanlığı ödeneği ile Hükümetin mesuliyetine ait 
tasarıları da zikretmek faydalı olur kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha te
mas etmeden geçemiyeceğim. imparatorluk dev
rinde alman vergilerle İstanbul'da ve mauyyen 
bölgelerde sultanlar adına saraylar köşkler ya
pıldı, eğlence ve sefahat yerleri kuruldu. Halk 
Partisinin iktidarı zamanında da aynı zihniyet 
devam etti. Saraylar kadar muhteşem bakanlık
lar yapmak medeniyetin icabı sayıldı. Heykelle
riyim kapalı manej yerleriyle sultanlarınla ka
dar masraflar yapıldı. Yollar, mektepler, hasta
neler, fabrikalar muayyen yerlerde ve nüfuzlu 
şahıslarım seçim bölgelerinde kuruldu. 

Memleketin büyük bir kısmı millî hudutlar 
dışında imiş gibi unutuldu. Demokrat Partinin 
ve Menderes Hükümetinin bu kötülükleri yap-
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Duyacağına emin bulunmakla beraber, umumi
yetle ihmal edilen bölgelerin bu bütçe yılından 
itibaren derhal ele alınmasını ve kısa^bir zaman
da diğer bölgeler seviyesin© getirilmesini iste
mek yerinde olur. 

Biz, Adnan Menderes Hükümetinden büyük 
işler bekliyoruz. Dünya şartlarının çok karışık 
ye bozuk olduğu şu zamanda getirdiği ilk bütçe 
ile bu ümitte ne kadar haklı olduğumuzu gör
dük. 

Öütçenin iyi tatbiki ile, meleket dertlerinden 
büyük bir kısmının giderileceğine de inanıyo
rum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Ferit Melen! 
FERÎT MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, bendeniz bütçe mevzuunda konuşaca
ğım. Bundan evvelki arkadaşların aksine olarak 
önümüze gelen, biraz da hasta olan 1951 yılı 
Bütçesi üzerinde... 

MEHMET ALDEMÎR (İzmir) -— Galiba 
siz hastasınız. 

1 FERÎT MELEN (Devamla) — Bence bu 
(bütçenin bir düğümü vardır. Enine boyuna tet
kik edilmesi icabeden bir düğümdür. Bu düğü
mü çözersek bu bütçe için müspet veya menfi 
rey verenler, ister lehte, ister aleyhte rey ver
sinler, kendilerini bir vicdan huzuru içerisinde 
hissederler. Bu düğüm nedir? Bu düğüm açık 
ve açığın karşılıklarıdır. Açık nedir? Açık hak
kında rivayet çoktur. Devlet Radyosuna nazaran 
bütçe açıksız gelmiştir. Ankara Radyosu müta-
addit defalar 1951 yılı Bütçesinin Yüksek Mec
lise açıksız olarak verilmiş olduğunu Türk Mil
letine ve cihana ilân etmiştir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ulus rad
yosu. 

FERİT MELEN (Devamla) Ankara Radyosu. 
İzmir nutuklarına nazaran bütçe santimi 

santimine denktir, böyle ifade edilmiştir. (Sol
dan, «denk yapacağız» sesleri) Meclise tak
dim edilen Bütçe tasarısında ise umumi muva
zenede 235 milyon ve katma bütçelerde 
İ17 milyonluk bir açık var. 

Maliye Bakanının dün irat buyurdukları 
nutka yöre de bütçede 500 milyon açık vardır. 
Arzettiğim gibi rivayet muhteliftir. 

Bana göre açık; ben de açığı başka görüyo
rum,--bu • çeşitli görüşler arasında bir de benim 
görüşüm var. Bütçe Komisyonunuzun huzurunu
za, takdim ettiği bütçede umumi muvazenede I 
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filvaki 235 milyonluk bir açık görülüyor. Ayrı
ca, yine huzurunuza gelen katma bütçelerden 
dolayı 117 milyon küsur liralık bir açık vardır. 

Bu açıklar görünür açıklardır. Bir de gö-
rünmiyen açıklar vardır. Bunlardan birisi; Büt
çe Kanununun 4 ncü maddesinde yer alan 80 
milyon liralık bir miktar ki, Amerika askerî 
yardımı olarak gelecek malzeme bir taraftan 
bütçeye varidat kaydedilirken diğer taraftan 
bunun karşılığında Millî Savunma Bakanlığı 80 
milyon liralık toir sarfiyat yapma yetkisini 
alacaktır. 

Ayrıca yine Millî Savunma bütçesini ilgilen
diren (150) milyon liralık bir iş daha var. Bu 
da ordumuzun mumhtaç bulunduğu istokun 
hazırlanması ve yenilenmesi için, yakında huzu
runuza bir kanun gelecektir. 

Filvaki bu kanun âti senelere sâri taahhüt 
yetkisini ihtiva eden ve salâhiyet veren bir ka
nundur. Ve karşılıkları bono ile ödenecektir. 
Yalnız şunu ilâve etmek zaruridir: Biz maliye
ciler, bono denen şeyin emisyona sebebiyet ve
receğini biliriz. Ayrıca göçmenler için önümüz
de sarfı iktiza eden asgari bir miktarı nazara 
almak lâzımdır. 

Filvaki vatandaşlarımız göçmenler için bü
yük yardımlarda bulunmaktadır. Fakat takdir 
buyurursunuz ki, bu yardımlar, gelmiş ve gel
mekte olan göçmenleri sıkıntı ve sefaletten 
kurtarmak için kâfi değildir. Yüksek Meclisiniz 
göçmenler için lâzımgelen tahsisatı verecek, 
bunların barındırılmasın! temin edecektir. Ben
deniz bunu en aşağı yüz milyon lira olarak tah
min ediyorum. Ayrıca Tarım Bakanlığı bir ya
yın teşkilâtı kurmayı tasavvur etmektedir. Ta
savvur değil, şimdiden tatbika başlamıştır bile, 
kanunu sonradan gelecektir, bu da 48 milyon
luk bir iştir. Bunun haricinde gene, dün parti
miz adına konuşan arkadaşımızın uzun boylu 
ifade ettikleri gibi, sene içinde gayri kabin iç
tinap olan masraflar için 50 milyondan aşağı 
olmamak üzere Hükümet ek ödenek talebi ile 
huzurunuza gelecektir. Buna ilâveten başka bir 
açık da Bütçe Komisyonunun gayretiyle mey
dana gelmiştir. O da şudur: Hükümet bütçede 
filvaki gelirleri tahmin ederken bugüne kadar 
mevcut ölçülere göre hesaba dayanarak bir tah
min yapmış getirmişti. Bu tahminin bâzı nok
san tarafları olmakla beraber, az çok, mavakaa 
mutabık bulunuyordu. 
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Bütçe Komisyonu Gelir Vergisinin hizmet er- , 

babma tatbikma çare ararken, yeni bir varidat j 
bulma yerine bâzı gelirlere bir kısım ilâveler 
yapmıştır. Ancak Bütçe Komisyonu bu ilâvele
ri bir nevi açık artırma usuliyle yapmıştır. Fa
raza bir bölüm için Hükümet 98 milyon tahmin 
etmiş, ben 110 milyon dedim, bir arkadaş, 125 
milyon tahmin etti ve üçüncü birisi 145 milyon 
dedi. En çok artırana ihale edilerek Bütçe Ko
misyonunda 145 milyon olarak kabul edildi. Ya
ni gelir tahminleri Bütçe Komisyonunda bu yıl 
bu usulle yapılmıştır. («Soldan senin yaptığın 
gibi» sesleri) Arkadaşlar, benim yaptıklarım
dan bahsediyorlar. Yedi seneden beri Devletin 
varidat bütçesini tahmin ettim. Bir milyar 300 
milyonluk 1950 Bütçesi beş milyon liralık bir 
farkla kapanmaktadır. Yani hata binde üçtür. 
yaptığım tahminin isabetli olup olmadığını sizin 
takdirinize bırakırım. 

Arzettiğim gibi tahminler bu şekilde yapıl
mıştır. Bunların tahakkuk etmesine, açık artır
ma yoliy1 e yapılan tahminin tahakkukuna im
kân bulmak kolay değildir ve buna inanmak da 
akıl kârı değildir. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Budalalar
ın]'inanır! -

FERÎD MELEN (Devamla) — Ben böyle 
kötü kelimeleri kullanmam ve bu kürsünün ne-
zahetirii bozmam, size de • imtisal edecek deği
lim, 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) - Beli, 
belli... 

FERÎD MELEN (Devamla) — Pek gürültü
ye de pabuç bırakmam Potuoğlu.. (Sağdan al
kışlar) Bu suretle bendeniz en aşağı varidatta 
70 milyon liralık bir açık beklemekteyim. Yanı 
Bütçe Komisyonunun açık artırma yolu ile yap
tığı tahminler tahakkuk etmiyecektir ve asgari 
70 milyon liralık bir açık daha inzimam edecek
tir. Bu suretle açık, bana göre, 840 milyondur. 
(Ooo 'sesleri, gülüşmeler) Dahası var, sabırlı 
oîuriuz/ Sayın Maliye Bakanı 500 milyonluk 
açığı ifade ederke'n iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin finansmanından bahsettiler. Bu mesele 
Bütçe Komisyonunda mevzüubahis olmuş ve ha-
kikfiftta İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugün
kü sermayesinin ihtiyacı karşılıyamıyacak bir 
halde bulundukları anlaşılmıştır. 

Sayın Maliye Bakanı bunu da 500 milyon 
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lira arasında mütalâa etmişler, miktarmı ifade 
buyurmuşlardır. Bize göre bunun için de yüz 
milyona ihtiyaç vardır. Bu suretle açık 940 mil
yon liradır. (Soldan gülüşmeler) 

Nasreddin Hoca'nm dediği gibi «inanm-ıyan 
saysın, inanmıyan tahkik etsin.» 

Karşılıklara gelince; bu açığı da yine sıra-
siyle, müfredâtiyle arzediyorum: 

Ben mesleğim icabı daima hesaba müstenit 
konuşmayı sever ve tercih ederim. Bunlardan 
80 milyon lira Bütçe Kanununun 4 ncü madde
sinde yer alan, bir bakımdan karşılığı olan bir 
açıktır. Amerikalıların ayrı askerî yardımlariy-
le, değerlendirilerek karşılanacak bir paradır. 

Yani Amerikalıların askerî yardımla verece
ği malzeme bedelidir ve bu bütçeye konmuştur. 
Bu bir bakımdan doğrudur. Çünkü Millî Savun
ma Bakanlığı bunun karşılığında açıktan pa
ra sarfetmek imkânını elde edecektir. 

Yine Millî Savunma Bakanlığının getirece
ği 150 milyon liralık taahhüt yetkisi tamamen 
bu sene Merkez Bankasının emisyonuna tesir 
ettiği halde 1951 Bütçesine tesir etmez. 

Göçmenler için,/Maliye Bakanının ifade bu
yurdukları karşılık fonlardan 30 milyon lira 
temin edilmiştir ki, bunu da tenzil etmek lâ
zımdır. 

Yayım teşkilâtı için karşılık fondan 48 mil-
von lira temin edildiğini de nazara alır ve, bu 
suretle üç yüz küsur milyon liranın muhtelif 
suretlerle temin edilmiş olduğunu farzedersek, 
1951 bütçesine tesir etmiyeeeğini tasavvur et
sek yine 642 milyon, belki 700 milyon 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Daha çık.. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Evet, açık 

artırma usulü ile 700 milyondan fazla bir açık-
na karşı karşıya bulunuyoruz, Murat Âli Bey. 

işte dâva bu düğümü çözmektedir. Maliye 
Bakanı beyanatında Amerikan iktisadi yardı
mından 500 milyon lira civarında bir yardım 
beklendiğini ifade buyurdular. Hakikaten mes
lek etimizin muhtaç olduğu bir yardımdır ve her 
memleketten ziyade bizim memleketimiz; bıına 
muhtaçtır. Bu yardımı da bize yapmalarını 
Amerikan dostlarımızdan bekleriz. -

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Şimdi
ce kadar almıyor mu idikî 

FERÎD MELEN (Devamla) — Şimdiye ka
dar aldık mı, almadık mı onun hesabım görür
sünüz. 
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Bu 500 milyon lira yardım nasıl tahakkuk j 

edecektir? Amerikalılar da belki bizde olduğu 
kadar maliyeci, iktisatçı yoktur. (Gülüşmeler) | 
(Gürültüler). Fakat orada da tek tük bulunur. 
Bu işe onların da akılları az çok erer. Lâkin 
bizi mide fesadına uğratmamak ^ in elbette para 
olarak vermezler. Mal olarak verecekleri gayet 
tabiîdir. 500 milyon liralık bir yardımı önümüz
deki yıl içinde vereceklerini bir an için f arzede-
lim (ki, bunu bekliyoruz) bu yardım ne şekilde 
olur? (Soldan gülüşmeler). 

Yalnız, arkadaşlarım, arzedeyim ki, gülüp 
geçmekle memleket dâvasını halletmiş olmayız. 
Kabul buyurursanız kabul buyurursunuz, fikir
dir, kabul buyurmazsanız iştirak etmezsiniz. 
Fakat bir memleket işi konuşulurken hakikaten, 
gülmek pek yerinde olmaz, hiç değilse asgari ol
sun gülmek.. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Siz konuşmalarınıza devam bu
yurun.. 

(Sen de gülme sesleri). 
FERİT MELEN (Devamla) — Beni güldürü

yorsunuz. Ben de vazifemi bu suretle suiistimal 
ediyorum. 

Efendim, bu açık karşılığını mal olarak ver
meleri halinde, ben birkaç ihtimal tasavvur edi
yorum. Evvelâ şüphesiz ki, dostlarımız en çok 
muhtaç olduğumuz ziraat aletleri, istihsal vası
taları, makine ve vesaiti nakliyeyi tercihan bize 
vereceklerdir. 

Bunu aldığımızı farzedelim. Alacağız, fakat 
bu sene 51 Bütçesine inikası nasıl olacaktır* 
Bunun için bir sene içinde bu malları paraya 
çevirip Devlet kasasına koymak lâzımdır. Ben 
bunu mümkün görmem. Mümkün, görenler ola
bilir. Şahsan mümkün görmem. Çünkü 100 mil
yonluk ziraat aletini plase etmek ve çiftçiden 
bir yıl içinde bir kalemde yüz milyon tahsil et
mek imkânı yoktur. Yine istihsal vasıtalarını da 
bu şekilde plase etmeye de imkân yoktur. Şu 
halde bu şekilde 500 milyonluk bir yardım ya
pıldığı takdirde bu yardımı kabul etmekle bera
ber biz bunu bütçeye aksettirenleyiz. Bütçenin 
bundan medet ummasına imkân yoktur. Çünkü 
bunları bir sene zarfında realize edemeyiz. İstih
lâk eşyası verdiklerini farzedelim - temenni et
miyorum, çünkü bu kırk yılda ele geçecek oları 
bir fırsattır - bu, memleket için pek okadar 
faydalı bir iş olmıyacaktır. Böyle dahi olsa, 
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istihlâk eşyasını bir sene içinde plase etmek im
kânı olamaz. Belki ederiz, her çeşit eşyayı piya
saya dökeriz, fakat o takdirde memlekette bir 
tek sanayi ayakta kalmaz. 

Ben Sayın Maliye Bakanından, bize bu mu
ammayı çözmesini bilhassa rica edeceğim. (Ney
miş o muamma sesleri) Bizi eğer tatmin ederler
se o vakit daha fazla gönül ferahlığı duyabile
ceğimize sizler de emin olabilirsiniz. 

İkincisi; bâzı arkadaşlar, bütçe hakkında ten-
kidler yaparkan gördüm ki, daima geçmiş ikti
dara hücum etme vesilesi aradılar. Ve daima da 
gıdalarını geçmiş iktidarın icraatından aldılar. 
Evet bu bir yoldur. Fakat, takdir buyurursunuz 
ki, müspet bir yol değildir. 

Birçok çeşitli vesilelerle her geçen yıl büt
çesi o vakitki muhalefetin tenkidine uğramıştır. 
Bu tenkidlerin bir kısmı yine burada tekrar 
edildi. Yalnız ben bir noktaya temas edeceğim, 
o da, yeni iktidarın bize bir va'di vardı. İkti
dara gelirgelmez kısa bir zamanda bunları dü
zeltecekti. Şimdi bu vâ'din tahakkuk etmesini 
bekliyoruz. Yoksa eskiye dönüp, bunu mesele 
olarak ileri sürüp va'dinden nükül etmeyi bek
lemiyor ve memleket için bunu faydalı görmü
yoruz. Bu hakikaten müspet bir yol değildir. 
Geçmişin icraatından, tecrübelerinden istifade 
edebilirler, hataları varsa tesbit edebilirler. Fa
kat bu hataları tekrar etmemek için tetkik edi
lir. Aynı hataları birkaç misli farzederek tekrar 
ettikten sonra bu yeni hataları eski hatalara da
yanarak müdafaa etmek hakikaten fayda ver
mez. (Sağdan alkışlar). 

HALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, 1950 yılının hasta bütçesi ömrünü ikmal 
etmiş 1951 bütçesi doğmak üzeredir. (Soldan 
bravo sesleri) Mantıkan mukayese, müsavi şart
lar ve mahiyetlerindeki kıymetler arasında ya
pılır. Zamanın yapıcı ve yıkıcı tesirlerine mâ
ruz kalmış bir rakamlar manzumesiyle, henüz 
doğmamış rakamların mukayesesi pek sıhhatli 
sayılamaz. Benden evvel konuşan muhterem Fe-
rid Melen arkadaşım geçmiş iktidarın tenkidin
den gıda almanın yerinde olmadığına temas et
tiler, Bendeniz bunun yerinde olup olmadığını 
münakaşa edecek değilim, fakat bizim geçmiş 
muhalefetimizin görüş ve üslûbundan gıda al
makta olduklarını dünden beri pekâlâ farket-
mekteyiz. 

Bütçenin açıkları münasebetiyle bâzı ra-

— 310 — 



B : 46 SÖ.2 
kamlara teinaş buyurdular. Bunların içinde bâ
zıları hakikaten kristalize rakamlardır. Yani 
bütçe içi rakamlardır, 235 milyon liralık enves-
tisman kısmına taallûk eden kısmını açık telâk
ki etmektedirler. Envestismana taallûk eden 
kısmı da açık telâkki etmektedirler. Fakat bu
nun yanında henüz kanunları mevcut olmıyan 
bâzı hizmetleri dahi, mutasavver olan masraf
larını da açıklara ilâve etmek meylindedirler. 
Ferid Melen arkadaşımızın;, hiç olmazsa bir büt
çenin ihzarında mevcut kanunları düşünmek ve 
o kanunların ifasını emrettiği hizmetlerin ica-
bettirdiği masraflara karşılık gerekli tahsila
tın da bütçeye konulması icabettiğini takdir et
meleri lâzımgelirdi. 

Arkadaşlar bütçeler evvelki bütçeler üzerine 
vazedildiği kadar, millî servetler, millî gelirler 
üzerine de vâz ve istinat ettirilmektedirler; Yani * 
Hükümet gerekçesinde temas edildiği gibi, bir 
yılın bütçesinin bir yıl evvelki bütçenin altında 
ve onun netice ve emmarelerini taşıdığını ifade 
etmek doğru değildir. Çünkü hakiki bütçeler 
hususi bütçeler üzerine mevzu değildir. Bütçe
ler, bütçe üzerine vaz'edildiği kadar, mirî ser
vetlere, millî gelirlere vaz ve istinat ettirilmekte
dir. Onun içindir ki bütçe tetkiklerinden evvel mil
lî servet, millî gelirin gözden geçirilmesi millî ge
lirlere istikbalde müessir olacak âmillerin hal 
içindeki başlangıç kıymetlerinin mütalâa edil
mesi zaruridir. 

Millî servet ve millî gelirde, diğer tâbirle 
millî bütçede bir tahavvül veya tahavvül esbabı 
müşahede edildiği nispette Devlet bütçesinde 
tahavvüller vukua gelebrir. 

Millî gelir ise hacmini ve bünyesini ancak 
tarih içinde değiştirebilir. Bu yüzden bütçeler 
ifade ettikleri, yılın şartlarından ziyade bu esas
lara bağlı kalarak kendinden evvelki zamanın 
ve bütçelerin hasenat ve seyyiatmı da taşırlar. 

Bütçe1 erin tatbik ve kullanılış zihniyetin
deki değişiklik kabul edilmek kaydiyle, bütçe
lerin muvazeneli olarak genişlemesinden mem
nun olmak lâzımgelir. Zira küçük bütçeler fak
rın ve bu yüzden âmme hizmetlerinin darlığının 
ve kifayetsizliğinin ifadesidir. Millî gelirlerimiz 
muhteTif istihsal sektörlerinde 11 milyar tah
min edilmektedir. Vergiler yekûnu bu millî ge
lirimizin % 15-17 sine baliğ olmaktadır. Ağır 
telâkki edilmemelidir. Ancak millî gelire yeni 
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bir vergi tahmili, mevcut vergilerin verimliliği
nin, iktisadi hayata akisleri dikkatle takip ve 
ıslahından sonra varittir. Arkadaşlar; gene ben
den evvel konuşan arkadaşım Ferid Melen, tah
inin üzerine gelişen gelirlerin tahakkuk etme
mesi ihtimalinden tereddütle bahsettiler. Arka
daşlar takdir buyurursunuz ki, bütçeler, indî 
tahminlerin rakamla ifadesi değildir. Bu tah
minleri indîlikten kurtaran, inzibat altına alatf 
Mulıasebei Umumiye Kanunu, hizmet ve teşkilât 
kanunları ve vergi kanunlarıdır. Binaenaleyh 
bütçe muhammenatı üzerindeki büyük tahavvü-
lât esas itibariyle müstenidi oldukları kanun
ların değiştirilmesine bağlıdır. Ancak kanunla
rın değiştirilmesinden evvel zihniyet değişikli
ğini ve tasarruf azmini maddelerin mütalâasın
da vuzuhla tekrar müşahede edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, mühim sayılması ge
reken bu farklardan sonra 1951 Bütçesindeki 
farkın belli başlı âmili, evvelâ 1950 yılının ikinci 
nısfında dünyada tahaddüs eden siyasi teşev
vüşlerin iktisadi hayata aksetmiş olmasıdır. 
İkincisi; Gelir Vergisi ve Gelir Vergisinin mu-
hammenatıdır. Üçüncüsü ise, bütçenin bu vıî âdi 
envestisman, diğer tâbiri ile f-evVâlede bütçe 
olarak iki bütçe halinde tanzim edilmiş olma
sıdır. 

Arkadaşlarımı siyasi teşevvüş ve bunun ik
tisadi hayata sui aksi dünya için ve bizim için 
muhakkak ki, bir talihsizlik olmuştur. Refa
hın, sükûn ve istikrara ihtiyacı katidir. Harb 
hali ve ihtimali bir harb iktisadiyatını zaruri 
kılabilir. Harb iktisadiyatı ve harb maliyesi 
bam başka ve tamamiyle ayrı usul ye rejim
lere yol açabilir. 

Gelir Vergisi, bir grup vergilerin yerine ka
im olan toplu bir vergi usulüdür. Gelir sahaları 
Vergi Kanunu metninde tasrih edilmiştir. 1951 
Malî yılı ve bütçesi münasebetiyle, Gelir Vergi
si mevzuunda iki sektör zihinleri meşgul et
mektedir. Bunlardan birisi, Gelir Vergisinin 
hizmet erbabına tatbiki, diğeri Gelir Vergisinin 
kanun metninde tasrih edilenler dışında bâzı 
sahalara teşmili hususudur. 

Gelir Vergisinin memurlara tatbiki malî 
şartlarının ağırlığına ve hattâ muhtemel ini
kaslarına rağmen Gelir Vergisinin ruhi sıh
hatini tamamlamak üzere, zaruri idi. Zira Ka
zanç Vergisi sisteminde verginin % 52 sine ya
kın kısmı hizmet erbabının sırtından temin 



1 : 46 »;.*, 
ediKyordu 600 milyon lira tahmin edi
len bu verginin hizmet erbabına tahmil edilen 
267 milyon liralık Kazanç Vergisinin adaletsiz, 
ağırlığının muvakkaten de olsa devam ^etme-
rnesi lâzımdı Bu hususta Hükümetin, komis
yon ve Meclis görüşüne iştirak edeceği kararı
nı bilhassa kuvvetlerin tevhidi prensibi iğinde, 
iera ve teşriî salâhiyetlerinin ve mesuliyetleri
nin derin ve zararlı bir tedahülünü görmü
yorum. 

Arzettiğim gibi, Gelir Vergisinin memurlara 
tatbiki bahsi nihayet Vergi Kanununda mev
cut olan hükmün tatbikinin artık tehir edil
memesi lüzumundan mümbaisdi. Ama Gelir Ver
gisi tatbikatının metninde mevcut hükümlerden 
daha başka sahalara teşmili; demin bahsettiğim 
gibi, bütçe ihzarının mevcut kanuna istinat et
tirilmesi prensibinden ayrılmadan mümkün ol
maz. Bu ayrı bir kanun mevzuudur. 

Arkadaşlar yine tenkidler arasında tesadüf 
ettiğim için burada bir noktayı daha arzedece* 
ğim: 

Arkadaşlarımız bütçeye gerekçesizdir dedi
ler. Elimizdeki rapor gösteriyor ki, bütçenin ge
rekçesi kemaliyle vardır. Eksik olan müteferri 
ihsai cetvellerdir. Bütçe Komisyonu raporunda 
mütaakıp yıllarda bu cetvellerin mevcudiyetinin 
tetkiki kolaylaştıracağı işaret edilmiş, Hükü
metçe de bu temenni, yerine getirileceği vâ'diy-
le karşılaşılmış bulunulmaktadır. Filhakika 
bütçe vuzuhu, gerekçe ve istatistik rakamların 
vuzuhu ile takviye ve millî murakabeyi kolay
laştıracaktır. 

Arkadaşlar demin de arzettim âdi ve yatırım 
bütçelerinin tefriki, karsı partilerin zan ve is
nadı gibi bütçe oyunu döğildir. Hâttâ zaruri bir 
bütçe usulü ve tekniğidir. Mûtat olarak yıllık 
bütçeler yıllık gelir ve yıllık hizmetler karşılı
ğıdır. Fevkalâde masrafların fevkalâde gelirle
re ihtiyacını ve bu suretle karşılastrılmalarım 
malî ilim artık münakaşa etmemektedir. Artık 
müstakbel nesiller geçmiş nesillerin tahammül 
ve feragatlerinin mirasyedileri değillerdir. Her 
nesil kendi ttrllî hayatını iktisadi hayatı ile 
ahenklesfirmektedir. Kaldi ki dünya maliyesine 
malî tarihinde emsali nâdir görülmüş ivazsız 
hibeler yolu ile gelirleri âdi bütçe içinde yok et
meye de hakkımız yoktur. Bunu bir fevkalâde 
bütçe içinde nefî ve netayiei ensali âtiyeye mi-
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ra# kalacak hizmetler gruptmda müstakiîîen 
toplamak zararldir. 

Karşı partili arkadaşlar wmf®t. Mfcflöjiall 
yardımı olmasaydı ne olacaktı? Oevap gayet 
basittir. Ya envestisman* yapılmıyacafe v#y& ye
ni kaynaklar aranacaktır. Veya hizmet ver ge
lir tekrar ayarlanacaktır. Müşahadev» mütalâ
alarımızda samimî olmak ttzertf işaret edelim ki 
enveatisman bütçemizdeki rakamların delâlet 
ettiği hizmetlerden bizılannm âdi veya fevka
lâde mâhiyetleri kıstasın berttik vuzuhla tâyin 
edilmemiş olmasından kısmen tedahül etmiştir. 
Fakat bütçe rakamlarının tetkikim da teyit 
edecektir ki, bu tedahül âdi bütçemizin fazla
lıklarının % 50 sine dahi vâsıl? olamamakladır. 
Tani bu tedahülün bertaraf edilmesi mümkün 
olsaydı da âdi bütçemiz bir mftvazenesMiğe bir 
açıklığa mâruz kalmıyaü&ktı. 

Tertip hususundaki bu müşahademizi Bütçe 
Komisyonu raporundaki temenniler arasında da 
görmek ve Hükümetin de bu temennileri vait-
kâr karşılamasını işitmekle aneak mutmain olu
yoruz, Şunu hemen ifade edelim ki, envestis-
manlarımız bu bütçe tasavvurlarından! ve Mars-
hair yardımından istifademizi bu rakamlardan 
ibaret farzetmemeliyiz/ Marshall yardımının 
bütün tatbikat, hususiyet ve hattâ müşkülâtına 
rağmen bütçe içine alınması lüzumuna bir kere 
bu kürsüden olduğu gibi, bir kere de Bütçe Ko
misyonunda Hükümetin nazarı dikkat ve ıttıla
ına arzetmiş bulunuyorum, imkânları bütçe ih
zarı zamanında bulunamadığı için 1951 yılında 
Marshall yardımı programının tahakkuk ve tat
bikatından hesabıkatîlere intizara lüzum ve 
mahal kalmadan üç ayda bir Millet Meclisine 
malûmat verileceğinin de vait edildiğini arz ve 
ilâve etmek istiyorum. Bu suretle Devlet mali
yesi ve Devlet hizmetlerinin hiçbir tarafı Mec
lisin ıttıla ve müşahadesinden uzak kalmamış 
olacaktır. Bunu Hükümetin de teyit etmesinde 
fayda vardır. 

Hükümetin milî! servet, millî gelir, eski büt
çelerin donuk karakterleri üzerlerine tesir edi
ci kanun tedbirleri almaya zaman ve imkân bu
lamadan yalnız zihniyet ve iman farkından alı
nan ilhamla- ihzar edilen* bir bütçeyi muvaffaki
yetli, maharetli buluyorum. Hızarında far su
retle muvaffak olan Hükümetimizin tatbikatın
da muvaffak olacağına kaniim. (Alkışlar) 

ABDÜRBAHMAN BmjmĞÎUtim (2bn-
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guldaiç) » Muhterem *?&a£War; meml^timi-
zin maaşı* »ıilletler muv&eüie§inde halledeceği 
en büvi^ dâva, millî kaikjöja&d r̂. ğftrşıiikk ten-
kidlerimizin, mümkasal&rjnusra hedefini mille
timizin refahı teşkil efektedir. âsramjsd» bü
tün miHetler; nıiüî kalkmmâlarmı, kalknmıa 
plânlariyle tahakkuk ettirme yoluna giriftişter-
di?. M$r milistin fetowm»ıa» m& ve lapları 
kendi millî bünyesi^ dayajidıiîadân tanzim 
oludan plânlara hu s&rt ve icapla? akseitinlnUs 
bulunmaktadır. &xm& Ut misal v«rmek im sö
züme Fransa'da» HşUyaea^im; 

Bu plânların basanda Fransa'nın «plan de 
ModeFîiisatioH et D'equipeme»t s» modernleştir
me ve donatma (̂ eehi*) plânı gerektedir. Bu 
plânın tanaimini, ikinei dünya «avamından sonra 
Fransa rda ileri sürçerin batında Bon»et gel* 
memedir. JŞUmm dayandığı millî programlar 
çok dikkata değer hususiyetler arzetmektedir. 
Fransa'ma İkinei Gfthan harbimden mağlup çık
ması, harbin âevam^nea millî ©kemlisinin her-
cümerc olması neticesi olarak meydana getiri
len Başbakanlığa bağlı «Umumî Komiserlik» bu 
plânın tatbifcna nezaret etmektedir. 

İsrail Devletine geçiyorum: 
IÇuruluş halinde bujunan yakm Şarkın bu 

dinamik Devleti de «Plân» ihtiyacını duymuş 
ve «MU1Î plân», uu tanzim ederek tatbik etmeye 
başlanıştır. 

israil'in millî plânı, Fransa plânından ta* 
mamen_ &rklı bip mahiyet a^tîmiktedir. Fran
sa'da mş$A} sajnayi, ve, miljî aîspnomjnjn bütü» 
brftn^lar^ geji§tirme ve m^demlestirig dwat-
mA Bİâpın gTO&jnj tegfeil ödai&en, taraâl'de, 
millî p$#m gayeleri, ym\ körler taftrj&* ha
riçten w&<wk m$m&Mİ yâri^tirmek va mü* 
tahş$ hi>k getipmük şefciri$R ve Sttûayd merJsfiZr 
leri için- e$ raırçşê e} te ĵs yerlermi ve memleke
tin t#b" z4W$Uk ve imhalarımdan en neiieeü 
b& şğfcfâfe &yd&lanj&ak çarelerini araştırmak 
zĵ aaj ala&mda,, Jl$ buçuk m^yo» uüfusua is
t i ! ^ e$lm<ji§| neticesi Qk^k 500 000 kişilik 
e$&»si£ QV<m\$ Wffl&&. ti&mfa göz &ıünde tu
tularak Rahovodh Ziraat Enstitüsü ile müştejç?. 
keg U*z%rl*#«» WPM*. BJffegtfftKU ggr^l^irmgek, 
sû agn̂ . programı ile wmm abeftk içinde yürüt-
meiı̂ av i^retti^ Bu&a muvagi olarak Ulaştırma 
isterin*,de jpû§ ij?stfeftnlft$ haıj^lpnmasi mM 
plâna \%\m), &wmm%m l a k a t 250 ooönife. 
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su < â» î&mii'in haftada ? 000 göçmenin iskân 
ediİBMa» şu»eiiyie 1SŞ3 ydı»* kadar 600 QQQ W-
sinin yePİeçUrüm ŝine matuf iskân plânı tatbik 
edilmektedir. Nüfusun ziraat ve -sanayi alanla-
ruıdsa müfiait bir şekilde taksimi, bu pianja mğ-
laftmaktadır, 

MemlçketimİJW geline: 
^ürisiyt A&türk jakâlâbı Ue fcer »landa f«-

farm yapmş m$d©rm bi^ memlekettir. Millî şk&* 
rımmm* Büyüfc AîaAüjk'üıı direktifleri m 
Tiydö§?« £ömkuj#«tj hlÜPim»tlırMn mevcut 
§ajftk«^®^# tatbik o^an , toıiypyalu ve sanayi 
ptogşamtoeiyiem$& kafkıemaya hizmet «tnü|* 
tir. Anctk mmi şahaajB I|l0îim«»j| olması, m? 
nai ktlkınmadft huBususi teşebbüslere hizmet et
mek ^»ntei «ek mahdui sahada ka]mı§ttt, 

- M May» iöfcâiâbi M Tüvh^m ekonomik kal* 
kaaaseuîL «ağlamak ?« geHttisem^ mteburjyeti^ 
dedir. Bu kalkınma Devlet ve özel teşebbüa W 
semay^e day^na?a& y*plaa#ktî«. Bunun ifin 
de ^ ^ mflmlekitlaıin kalınma pl^nlayınd^n 
istiiaââ eö^ye, ©»laı?m pföĝ amJiflrındaR ilham 
alaşak kmii miilî şitçtiıınmıza, millî bünyemi
ze wgs» bi» *Millî kalkınma plfoM* fomim w 
taâıik etoıeyjg macbupjyet hmû ölmu^uj!, 

Birçok ariteıdftiîaısm^m plâa- bfthsipâeki t#* 
reddütlerini izale çfemm mecburuz. Bizim pllft 
hakkmdaki âüşü&egmiz @tQ̂ iter rejimktlf idire 
oluaa» memleketlerim dügünaeleîindeîi tamameîj. 
ayrı millî bir kayaktsr arzstmektedir. Biz Ata^ 
tür^ inMlâ>jnift_ yMeularıyıg. Onu» kurduğtt 
büyüfe m modern fetk Dê leMniö. katettiği g#* 
lişjaae haj»LeletİBS ayak uydurmaya, gahşmala* 
rımızı modern mülâhaza, sistem ve usulleriyle 
geliştirmeye mecburuz. Bu itibarla benim mülâ
haza ettiğim «Millî kalkınma plânına» Devleti* 
mizin kua?ueusu Atatürk'ün adını vererek na
mım iktisadi muvaffakiyetlerle ebedileştirmeyi 
bir vazife bildim, Zira iktisadi kalkınmamızı» 
eaaaknaı kurau büyük reformatör Atatürk'tür. 

Benim mülâhaza efttiğim «Millî kalkmma 
plâa»» mızm gayesi, Türkiye'yi ikitsadi, idarî  
zirai, aafeert ve^^sairsahalarmda^yükseltmek, mê * 
cut iktisadi, idari, zirai, asker! müesseseleri g€« 
liştifmfİE^ ilmî esaslara v*'teknik gelişmelere i»; 
timadea iktisadi inkişafımızı milletimizin nüfus 
artışma uydurarak memleketimizde millî refahı 
sağlamaktır. Bu itibarla yepyeni bir zihniyetle 
memleketimizi muasır medeniyet seviyesintr 
ulaştırmak için sistemli ve programlı, bir çalış* 
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Manın zamanı gelmiş ve hattâ geçmekte bile bu
lunmuştur. Plânın gayesi, zirai ve sınai istihsa
limizi birkaç misline yükseltmek suretiyle millî 
refahı sağlamaktır. 

Bu plânı tanzim etmek için mütehassısları
mız, ilim adamlarımız ve çeşitli materyalimiz 
vardır. Yapılacak iş, Fransa, israil, İtalya, Yu
nanistan, İngiltere ve hattâ Amerika'nın kal
kınma plânlarını tetkik ederek bir kalkınma 
plânı merkez idaresi tesis etmek ve memleketi
mizin ana kalkınma mevzularına göre mütehas
sıs ve daimî komisyonlar kurarak «Geliştirme ve 
donatma» programlarımızı tesbit eylemek ve 
bütçemizle ahenkli çalışmayı sağlamaktır. 

Bu komisyonların azalarını, ana dâvalarımız' 
üzerinde iş ve hayat tecrübelerine malik «İş 
adamları» mızla ilim ve ihtisas sahipleri ve Dev
let teşkilâtımızda hizmet gören personel teşkil 
edecektir. 

Bugüne kadar yapıldığı üzere iki üç gün de
vam eden kongrelerle bu büyük «Millî kalkın
ma dâvası» nı tahakkuk ettirmeye imkân yoktur. 
Plâna dâhil olacak mevzuları uzun süren bir ça
lışma ile işlemek lâzımdır. Bir memleketin kal
kınma plânını yalnız Hükümet ve siyaset adam
ları tanzim edemez. Bu iş, bütün ilim ve ihtisas 
sahiplerini alâkadar etmektedir. 

Bu bakımdan, Hükümete düşen vazife, Fran
sa, İtalya, İsrail gibi memleketlerin kalkınma 
plânlarını göz önünde tutarak aynı esaslara, 
prensiplere dayanarak memleketimizin millî ka
rakterine ve şartlarına uygun ana dâvaları 
tahakkuk ettirmek üzere esaslı çalışmaya tevec
cüh etmek ve «plân» ve programlarımız üzerinde 
kurucu faaliyete geçilmektir. Benim Demokrat 
iktidardan beklediğim budur arkadaşlar. 

Bu plân hazırlandıktan sonra, yapılacak iş, 
memleketimizde bir «Millî kalkınma Bakanlığı» 
ve buna muvazi bir «Millî Kalkınma Bankası» 
kurmaya sıra gelecektir. Millî Kalkınma Bakanlı
ğı (Ziraat - İşletmeler - Çalışma) bakanlıklarının 
ve Millî 'Kalkınma Bankası da «Sümer - Eti ban
kaları ile iller bankalarının» tevhidi ile mümkün 
olacaktır. İşin muvaffakiyete ulaşması, bütün va-
tanlaşların Hükümete yardımı ile mümkün ola
caktır. Millet Demokrat Partiye tam bir güven 
göstermiş onu iktidara getirmiştir. Yapılacak iş, 
millete lâyık bir çalışmaya tevessül etmekten iba
rettir, arkadaşlar. Millî sermaye bu plânın ta
hakkukuna hizmet edeceği gibi, yabancı sermaye-
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ye de bu plânın gerçekleşmesinde sahalar ayrüa*; 
cak özel teşebbüs ve sermaye sahiplerinin yabancı 
sermaye ile birlikte çalışmalarım bugün dahi mü- :> 
şahede ettiğimize göre mevzuatımızda yapacağa 
mız tadilâtla onlara çalışma sahalarını Açacak ve 
sınai, zirai gelişmelerimize -aydın -bir yol çizmiş; 
olacağız . ; - - ; •- •• ••' -" -, ' r : 

Fransa geliştirme ve donatım plânını tanzimi 
etmiş ve finansmanını Devlet bütçesi ile Marshall 
yardımlarına istinat ettirmiştir^ Biz de bu. kay
naktan .sağlanacak- para ve ayni yardımlarla kal-,' 
kınına plânımıza dahil" olan:programlarımızı.ni'-: 
çin tahakkuk öttirmiyelimt.. ; :; . . . " ; 

Muhterem arkadaşlar;' Hülçümetjten ilk gü-; 
nünden beri. hep buntj rica; ettim. ;Ve bu emelim, 
tahakkuk edmeeyç jkadaç bu saha'da çalışmaktanı; 

asla fariğ olmıyaeağıih.; Ve bu dâva, tahakkuk et
tiği gün bahtiyar olaçağım; arkadaşlar. (Soldan;; 
alkışlar). ; .'; ' . ..' ••-•'•. " .", . 
. AKİF SARIOĞLÜ (Antalya)' — Sayın mili 

letvekilleri, hepinizi hürmetle selâmlıyaraksozür-
me başlıyacağım. ' ' ' : : 

. ; Bendeniz bir maliyeci değilim. Bu ititerlara--
: kamlar üzerinde durmıyaçağım. Yalnız:gelir} kay-
> naklarımız hakkındaki noktai -nazâir,um>ı ve ayni i 
zamanda bütçenin tanziminde -rakamdan ziyade •? 
zihniyetin hâkim. olması. lüzumunu izaha çalışa
cağım. " 

Aziz arkadaşlarım; biz FerAd Melen arkadaşı- . 
mızm söylediği gibi istikbale' ağhyarak bakmıyo
ruz, gülerek bakıyoruz; Bu, içimizden gelen bir 
gururun ifadesi değil, vatanın derinliklerine gö
mülmüş fakat hasta bir zihniyetin meydana*çı
karamadığı kudretlerin, er geç, Demokrat Parti
nin çok derin, vukuflu, programlı Ve bir az evvel1 

arkadaşlarımızın söylediği gibi, temelli mesaisiyle ; 

meydana çıkacağına tamamen înandığlmızdandır.. 
Bizim dört sene içinde ne ıstırap çektiğimizi,. 
nelere göğüs gerdiğimizi, ne gibi müşkülleri vesa--
itsizlik içinde nasıl yendiğimizi size izah etmek 
isrtemem. Çünkü sizler, herbiriniz, ayni dalganın 
içinde yaşamış, ayni müşküllerle karşılaşmış, aynr 
devri geçirmiş kahraman arkadaşlarımızsmız. 
Onun için bu hususta daha fazla konuşmak iste
mem. 

Yalnız biz bütçenin milyarını görünce ürkü-
yoruz. Bir rakam vereceğim, esaslı ve canlı bir 
şekilde çalışıldığı takdirde bu memleketin yalnız 
basit bir şubesinin neler getirebileceğini size ra
kamla ve bir hakikat olarak ispat edeceğim. 
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- Arkadaşlar Filistinken İsrail Devletinin sev-

ketmiş olduğu narenciye senelik 60 milyon san
dıktır. Makama musftenit söylüyorum, hayali de
ğildir, -.hakikattir. Bu"60 milyon sandık Hamburg 
teslimi ve .diğer" rlimâii ' teslimi. olmak üzere 
950 kuruşa yerilinektedir. Bunları rakamla çar
parsak. 750 mîlyön lira yalnız narenciye fasile
sinden girmektedir. 

Akdeniz'in bütün bölgesi narenciyenin yetiş
mesine müsaittir. Bü iklim Şimal memleketle
rinde yoktur. Par/ai ile, iklim yaratmak imkânı 
olmadığı' yüksek malûmunuzdur. Bu, tabiatın 
bize. verdiği en büyük kaynaktır. Bundan başka 
elimizde olâ n diğer bir kaynak da zeytindir. 

Akdeniz'in' her bölgesinde, Mersin'e kadar 
uzanan sahada, sahil boyunda milyonlarca ya
bani zeytinlikler vardır. Bunların az bir mas
rafla ve derhal aşılanmakla. iki sene içinde va
ridat getirir bir hale getirilmesi çok kolay ve 
mümkündür arkadaşlarım. 

Şimdiye kadar zirâat mevzuumuzda yer al-
mıyan harnup, (Kıbrıs'a gitmiş olan arkadaşla
rım bilir, gitmemiş olanlar öğrensinler ki,) Kıb
rıs'ın esaslı varidat kaynaklarından biridir. Şe
kerli maddesi çıkarıldıktan sonra posası hay
van yemi olarak kullanıldığı gibi, çekirdekleri-
de plâstik madde istihsalinde istimal ediliyor. 
Memleketimizde Akdeniz bölgesinin her yerinde 
bol olan harnuplar aşısız âtıl durmaktadır. 
, Bu vergi membalarını görüp dururken, için

de su bulunmıyan kabın, veya varilin suyunu 
akıtmaya, yani vatandaşa vergi tarh yoluna gi
diyoruz. Varidat membaları esaslı bir program
la ele alındığı takdirde Türk vatanının istikbale 
güvenle bakacak olan veçheleri bizimle karşı 
karşıya gelecektir. 

Aziz arkadaşlar ziraat donatımından bahset
tiler. Bizde de bir donatım vardı. Dedim ki, 
hasta o1 an bütçe değil, bizim elimize teslim edi
len hasta bir zihniyetin enkazıdır. (Soldan bra
vo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; size madde tasrihi ile bir 
şey arzedeceğim, inanmazlarsa kendileri gidip 
tetkik edebilirler, bunu Bütçe Komisyonunda 
izah etmiştim, burada da tekrar etmek isterim. 

Donatım vaktiyle Antalya'ya 300 tane pul
luk gönderdi. Bu pulluklar gönderilirken bun
ların çekiş kudreti, hayvanlarımızın kuvveti he-
sabed^meden, hayale müstenit bir zihniyetle 
gönderilmişti. Tabiî bu pullukları hayvanlarımız 
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çekemedi. Fakat asal nazarı dikkati celbeden1 

nokta bu değildir, asıl zihniyetin marazına şimdi 
parmağımı koyuyorum arkadaşlar: Bunlar gel
diği gün 22 lira idi, bir sene geçti 25-30, bir sene 
daha geçti 50-54 liraya çıktı. înanmıyanlar var
sa, gidip tahkik edebilirler, Meclis kürsüsünde 
yalan söylenmez arkadaşlar. 

Kendi kendime düşündüm, bu doğuran bir 
mahlûk olsa belki yavrusu vardır diye kıymeti 
artabilir, küçük bir mahlûk olsa büyüdü diye 
kıymeti artabilir. Fakat bu nihayet bir demir 
parçası. Bunun durduğu yerde iki mislini geçe
cek şekildeki kıymet artışı nazarı dikkatimi 
çekti. Buraya kadar geldim; eski bir ziraatçi 
olarak düşündüm, hesap ettim, arkadaşlarımla 
temas ettim. Bu ne haldir ne vaziyettir dedim. 
Bana cevap olarak ne söyleseler beğenirsiniz: 
Gübreden zarar etmişler, bu açığı kapatmak 
için zam üstüne zam yaparak fiyatları artır
mışlar. 

îşte Türk vatanında köylünün kalkınması 
için bu zihniyet hâkimdir. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar; bir kelime söyledim, zihniyeti 
değiştirmek lâzımdır, rakamların ehemmiyeti 
yoktur, dedim. Biz bütçeyi ele aldığımız zaman 
milletin nefsine, Milletin kalkınmasına matuf en 
az bir yardımla bu açığı kapamak imkânı var
dır. Fakat eski iktidarın ve muhalefetin icraa
tının serisi gözümüzün, önündedir. Zirai vadide, 
fidanlıklarda muazzam saraylar meydana geti
rilmiştir. önünde 5 - 10 u, 15 - 20 yi veya 50 yi 
geçmiyen dönümden ibaret basit bir saha, Türk 
köylüsü bağırıyor: (fidan) diye. Fakat verecek 
fidan yok. Bu itibarla elde mevcut olan millî 
serveti, millî kaynağı harekete getirmek lâzım
dır, halbuki parayı binalara sarf etmişlerdir ve 
bunlar da bu şekilde âtıl bir hale gelmiştir. D. 
P., eğer bütçe tetkik edilirse görüleceği gibi, bu 
zihniyetten tamamen âri, hal ve şartlara göre 
yürümüştür, işte bütçe açığı bundandır, bunu 
tarh edilecek bir vergi ile kapamak yolunu tut
mamış olduğundan dolayı Sayın Menderes Hü
kümetine bilhassa bu noktada teşekkürümü ar-
zederim. 

Aziz kardeşlerim, muhalefet saflarında yaşa
yan ayni zihniyettir. Arkadaşlar, beni mazur 
görsünler, muhalefet lideri burada askerliğe 
parmak koyduğu gün bunun altında yaşıyan bir 
ruh vardır: Ancak ben düşünürüm ve ben bili
rim! Halbuki arkadaşlar, Türk vatanı meyvasız 
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Ur a#a§ <İefilAk. E^er feir, iki, m *âaf» 7#&p 
iinymm -v« &a ağaç başka meym w#rm|ypı$a, 
akîm ise, ovatanım üatitae ®%gi fjismiik lâzım
dır. (Soldan fe>rav# •sesiteri, alklitor). 

Bu «vatanda te Türk ç ı̂şijğp jıer işi azim ile, 
irade ile yürütmelidk. Afrkad&şl&r, bu m | n w n 
kıymetli askerlerimize {Le tmm* #âen &okka§ı 
vardı?: Biz •çok vu&af üıe »si&kWi igören Jîik,şek 
askerî feım«ta*daaıia«a m^Mf^th Mt$m$ P^ıpnak-
:tay«. {®©1âan, trr>avp seferi, . .»1W^). 

! f e r en bajs&t tedbirkpi gpY<emW®$çk $&$&&' 
de i#e bu «orüş. kqr»fiH fcTg^amdajn|arjm*z|t ait 
def ildir. -Bu-ttofeşaiHp. ıwu #^#n n^a^ra sait #1-
raam lâ^iBsto. 

Mr **©fct«ya d#fea teii^ «t»f|s: ! # § » : 
IMyorkr ki, «vatanca JbM^m^llfc y * # , 

Fafcat %u IrazıaımfcEİujşun fefeaz membalarını 
araşt^alraa. Ae$ba nedir? 

-fEepisfe'ÇGfe iyi i b i â ? 3 ^ i v ^ 
de, kaza merkezlerinde kendilerine astar verilen, 
basma serilen «e «e&dadı fiöMİye kaçlar manif a-
turaeıltkte iştigal *&wym-ıa&am *B-d*İ8F tar#£-
•fcaa jefcar yaMarpı verildiği ferleri h$pinlz bi-
lîrsiııiz. Smnlâ oaa #ğzwdan jB&eje&e ekilmiştir, 
memeden kesilmiş bir /pei&k afetle lerjat e&e-
eeM*. ®u fettan mmmı i t a i a mm&$®§$-
tir. 

A*feı4a#tor, iktidara :sâMt gpçpyoroz, heye
canlı görüyoruz, dâg^ar. B»mun membalarını 
da fk*e m«&ale£etin ha&ajy&m&a a-rıyaçağım. 
©ezdiğiniz bütün maaıtakalar jçj^de Türk ,halkı-
mn yükselen bdr sesi var, diypriar ki : Biz halk
evlerinin taşını çektik, kumunu -göktük, t o p l a 
nı çektik, halkevlerini kurduk, jtakat bu eylerin 
içince birkaç halk ^partili nargile içiypr, bizi içe
ri sökmüyorlar, Dem#kr.fct Partinin b> .tıürlü 
varlığına (teslim cetmiyoular... 

ikincisi, id&ajei h»auw«, feel&diyejer ve taym 
zana&nda unıumi ^uyazenenin %vprvçüği. milyonlar 
kaiden sabittir. Biz, milletin bütçesinden ,on .Uya 
aldı ve saadetti ıdiye #&vallı ,bir memuru <ağ>ır ce
zaya «eKçkediyprraz. Peyletin ve milistin milyon
larını cayır .eayır h&reıyan insanları niçin ada
let huzuruna getirmiyoruz? İşte memlekette bu-
zpraualak, adaletsizlik ier-yatiarı bundandır. 
(Soldan, ,feravo sesleri, sürekli ^lk^şlar). 

Sö&terim bundan jiparettir, hepinizi hürmetle 
«selatniartm. 

FASKAN — Meodgt Alkin. 
J&EODET ALKÎN (Kütahya) — Sıma arka-

daşlar, yü^ek ^u,zurunu|5a sunulmuş o}an İ9İ3İ 
yılı bütçesinin umumi karakteri, hususiyetleri, 
gelir ve giderleri üzerinde uzun uzadjya müta
lâalar ve tenkidler şerdedecek değilim. 

Yalnız Bütçe Kanununun gerekçes indeki ya
şıtalı vergiler -konusuna müsaadenizle kısaca 
tem&s ej-mşk istiyorum. Çünkü b,u va$J$ij ver
giler; millî ekonomimizin gelişmesini, kalkın
masını freuleınekte ye ])#yat pa^alılığınjjı yük-
selmef in,4ie âmil plpak^4 l r-

Bütçe ^ a n u n u n ^ ^gşı̂ kjçagHidê  1^51 ^üt-
çeslnin gelişler yekûnu M? milyar % yfe kır̂ k 
dprt milyon beş yüz doksan bin lira pj^rak tah
min plun^ufU zikredilmiştir. Bu mebyLJfrn 
504 430 PftO lirasının yaşıf^sız ver4g^pert4§n ve 
7ŞJ 9^0 PQP Ijrnsıniin vasıtalı vergilerden terek-
küb etliği İl^de plujgıpuştiur- Bu rakamlara na
zaran yaşıtaşjj? yergilerin bütçe gelirlerinin 
% 37 şlni, yergi gelirlerine nispetle de % 3^ nu 
teşkil ettiği ve vasıtalı ver^iler|n de gel|r büt
çesinin % j6.5 sine yergiler yekûnunun da % 60 
na b,âl||ğ .olduğu belirtilmiştir. Arkadaşlar; görü
lüyor ki vaşjtaiı vergiler, vasıtasız yergilere nis
petle Ipütşemiz $e ej^em,miyştli bir yekûn tut
maktadır. 

îlalbuki Pu vaziyet iktisadiyatı ileri memle-
ketler,de tamamen .tersinedir. "Vasıtasız, yergiler 
Orarp ^memleketlerin^.bütfielerinp^e dalı.a mühim 
ve hâkim bir mevki işjgal etmektedir. İsviçre'de 
Umum vergi tutarına nazaran vasıtalı vergiler 
% 57, vasıtasız vergiler ffc J72, Fransa ve İngil
tere'de yaşıtalı vergiler % 36, vasıtasız vergiler 
ise fo .63. dür. Amerika 'da vasıtalı yergiler % 49 
ve yaş t̂&sız yergiler % 51 nispetiudediî'. Mem-
leketimk^e işe arz^ttiğim gibi, yaşıtalı vergiler 
en yüksek, hadde vâsıl olmaktadır* Yüksek ma-
lûmuuuz - plduğu veçhile, bunuu nıâi).aşı şu^ur 
memleksetinıizde yatanda^ların gelir ye Jşazanç 
miktarları nazara alınmakşMn zengininden de 
fş.ltirinde.n ,de seyyanen aynı nişpetlerdle vergi 
alınmaktadır. Bu durum vergi adaletiyle, içti
mai pa le t le ^aşla telif edilemez, biliyorsunuz ki 
c'cjğruçlan dpğruya müstehlike intihal ftden vası
talı yergiler; eşya fiyatlarının yükselmesinde 
âmil .plmakta ve binnetice hayat pahahlışınj 
kprükl^eınek.tedir. Hem jspsyal atâleti temin et
mek ve hem de hayat şpahalılığuıı tönlşsmek |ja-
kımından yaşıtalı yergileri tedricen kaldırmak 
ye nispetlerini de makul hadler-e JnJiiB,ek JLa-
Mndu. 
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Memleketimizde vasıtalı vergilerin hayat pa

halılığını yükseltmekte nasıl müessir olduğuna 
dair müsaadenizle canlı bir misal arzedeyim: 

iskenderun Limanında bize bir tonu 96 lira
ya teslim ©dilen benzinden 60 lira Gümrük Res
mi, 75 lira Isti^âk Vergisi, 43 lira Muamele 
Vergisi, 11 lira belediye hissesi, rıhtım resmi ve 
saire olmak üzere 190 lira vergi alınmaktadır. 
Buna tren navlunu, umumi masraflar, ithalâtçı 
kân, akıntı, depo, yükletme, boşaltma ücretleri 
belediye istihlâk resmi ve saire de bindikten 
sonra, Ankara'ya depoda teslim olunan bu bir 
ton benzinin, bedeli 96 liradan 544 liraya kadar 
yükse^ektedir, Bunun gibi tonu 82 liraya ayni 
limanda teslim edilen gaz yağının fiyatı da ayni 
Vergim rüsum ve masraflarla 331 liraya baliğ 
olmaktadır. Devletin akaryakıttan almış olduğu 
vergi 1949 yılında 30 milvon lira tutmuş iken, 
müteakip yıllarda, istihlâkâtm artmasının da 
inzımamiyle, 1949 yılında 83 milyon liraya yük* 
gelmiştir, 

Memleketimize ithal olunan akaryakıtın 
'% 70 i Devlete aittir, 1947 yılındaki vergiden 
Devletin hissesine 21 milvon lira, hususi eşhasın 
hisspsine ise ancak 9 milyon lira isabet 'etmiştir. 
Sas1 cebinden alıp sol cebine kovduğu bu vergi 
için Devlet hem lüzumsuz yere bir sürü memur. 
istihdam" etmiştir, hem de hayati pahalılaştır-
m&ktffi âmil olmuştur, 

îşt$ kısaca temas ettiğim şu tek misal de gös-
teriyar ki, Devletin mubayaalarında verei tarh 
ve eibayet usullerinde esaslı, şuurlu İslâhatın 
süratle yapılmasında zaruret vardır. Hayatı ucuz
latmak, vatandaşların geçimlerini kolaylaştır
mak için Devletin önderlik etmesi lâzımerelirkeh, 
maa^sei tamamen aksine hareket olunmuştur. 

Devlet fabrikalarında imal olunan istihlâk 
maddelerinin fiyatlarında behemehal indirmeler 
yapılmalıdır. 1940 yılında Devlet, şekerden 126 
milyon lira vergi almıştır. Hastalarımızın ve 
çotfaMarmizin en mühim gıdasını teşkil eden 
şekerden bu kadar yüksek vergi ahnm&sı, Şeke
rin istihsal maliyetini yükseltmekle kalmamış 
umumi sıhhat üzerinde de menfi tesirler yap-
mıştte. 

Sümer Bank müesseselerinden de" aynı y'lda 
•eîîi milyon lira raddesinde bir vergi alınmıştır. 
Sümerbank dokuma fabrikalarının eski pamuk 
fiyatlarına göre imal etmiş oldukları ve maliyet-
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îerini ona g®m hesapladıkları pfönttfeto ufteasıt-
eatiı* stüklarcttni flystlanna, pamuk fyatlamaın 
son haftalarda- yttk^lıaif oidug» seb^p gösterile
rek, % 30 zam yaŞibttîftm B« hareket piyasada 
pamuklu mefl&tteat< f^r«tiarmm birdenbire yük
selmesini intaç; «ftîtıiştirv HüMmeii» bu kadarı 
maalesef umumi efkârda hiç d© iyi karşılanma
mıştır. 

Netice olarak arzedeyim ki; memleketimizde; 
eşya fiyatlarının % 48Û nispetinde- yükselme
sinde, anormal hayât pahaHığiffitt meydana gel
mesinde vasıtalı vergilerin büyük tesiri öteöştur 
ve olmaktadır. İktidarın tffîB politikası ekono
mik olmaktan daha ziyâde fsİksHî iktfsadf şıgfrt-
lar nazara alınmadan yâlnız Hazineye ge1 i r te
min etmek gayesi güdülürdü. Devlet; rtıpti ine
ğine yem vermeden her gün daha çok süt âltftak 
istiyen adamın kârekterini taşıyöfdtı. Mâliye
mizde hâkim olan zihniyet aşağı yukarı B8yle 
idi. Demokrasi iktidar1 artık bu sakat zihniyetle 
hareket etmemelidir. Vergi mükellefiyeti tahmil 
etmeden evvel vatandaşlara kendilerine kazanç 
imkânlarının sağlanmasını, hayât standardının 
yükselmesini ve gelirinin âftftMsmı şiar edinme
lidir. Gerek vasıtalı ve gereirvâsıtasızr bütün 
vergiler, iktisâdi bünyemizin ve millî gelirimi
zin tahammül ve takati nîspetind'e olmalıdır. 
Beynelmilel istatistikler tetkik edilirse- görtlür 
ki, memleketimiz; niîîl'î gelirine nispetle ett ağır 
vergi alan memleketler arasında sayiîmâktardır. 
Vatandaşları takatten düşüren, hayât pahalılı
ğında müessir olan ferdî teşebbüsleri kSstekliyen 
ve küçük sermayeleri mefluç birâkan Vasıtalı 
vergilerin süratle kaldırılmasına doğrti gidilme
lidir. 

Müsaadenizi ve müsamahanızı suiistimal et
memek için sözlerime burada son veriyorum. 

Hükümetin emisyon politikasına, hayat pa
halılığı mevzuuna ve harb ekonomisi teşkilâtına 
başka bir konuşmamda ayrıca temas edeceğim. 
Bütçe müzakereleri münasebetiyle Hükümeti
mizden şimdilik temennilerim bundan- ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Zihni Ural. 
ZİHNÎ URİL (Çoruh) — Materem arka

daşları gelir ve masraf bütplöri üzerMü mu
vafık, muhalif birçok arkadaşlar konuştular. 
istifadeli mütalâa ve tenkidletda bulundular. 
Bu kööupîâtt ve aaltfilafi i$ğy üs**i»â# bir tek 
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kelimeyi bile tekrar etmeyi lüzumsuz görüyorum. 
Ben yanlız, başta Sayın Maliye Bakanımız oldu
ğu halde konuşan arkadaşlarımızın bahis konusu 
yapmadıkları masraf bütçesi tatbikatı üzerinde 
Hükümetçe alınması gereken tedbirler hakkında 
düşüncelerimi arzetmeyi muvafık buldum. 

Arkadaşlar; 
Bütçe ne demektir? Hatırladığıma göre bu

nu Maliye Bakanımız dün huzurunuzda (Bir yıl
lık iş programı) olarak vasıflandırdılar. . Halk 
Partisi muhalefeti namına konuşan Eyüboğlu 
arkadaşımız da, yine hatırladığıma göre, Maliye 
Bakanının konuşmasından sonra (Gelecek yıl 
programının rakamla ifadesidir) diye tarif etti
ler. Bütçenin ilmî ve malî tarifleri ne şekilde 
olursa olsun bütçe konuşmaları dolayısiyle ya
pılan ve mahiyetleri izah olunmıyan bu bütçe 
tarifleri içine bir (Program) kelimesi girmekte
dir. Ben bu program kelimesi içindeki münde
miç mânaya dayanarak ve bizim gibi bütçesi ve 
geliri dar bir memlekette iş görmenin yalnız 
bütçeye istinat ettirilemiyeceğine inanarak biz
de görülmesi icabeden işleri bütçe çerçevesi için
de mütalâa etmenin doğru olamayacağı kanaatiy
le bir yıllık çalışma programı da yalnız bütçe 
rakamları içinde görmeyi de muvafık görmemek
teyim; Bu itibarla ben halk gücümüzün Devlet 
işlerindeki çalışma kudretini, de göz önünde tu- • 
tarak bizde ve tatbikattaki bütçe tarifini yapa
rak -yukard.aki her iki tarifte bahsedilen iş prog
ramı üzerinde kısaca durmak.isterim; 

Arkadaşlar, bence,, bizde bütçeden gaye, kül 
halinde Devletin . iktisadi ve umumi kalkınma
sını- temin edecek olan. çalışma organının faali
yetinde iktiza eden masrafların tesbit ve bu 
masrafların Devleteç muvazene ve murakabesi-
dir. Şu.hale göre,, bütçe tanzimi daha evvel bir 
çalışma plânına bir düzene dayanmış bir gayeye 
müstenit, olması lâzımdır. Bu düzen ve plânın 
adına (Devlet kalkınma plânı) diyebiliriz. Aca
ba bütçe tanziminden evvel buna lüzum var mı
dır, yok mudur? Ben bu büyük dâvanın teşrihi
ni sahibi salâhiyet değerli iktisatçı arkadaşla
rımıza bırakarak bu mülâhazalar içinde yalnız 
bütçe tatbikatına ait icra organınca, bence tan
zimi gereken (Çalışma programı) nm mutlak 
lüzumuna ve kısaca mahiyetine işaret 'etmek 
isterim. 

Arkadaşlar; 
Çalışma programı deyince hatıra her vekâ-
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letin Teşkilât kanunlatı ve her vekâletçe birer 
talimat şeklinde yapılmış programlar gelme
meli bu zaten yapılmaktadır. Benim arzetmek 
istediğim program, bütçeye göre çalışma mev
zuu üzerinde alâkalı bakanlıkların müştereken 
çalışmasını temin edecek lâzümülittiba müeyyi-
deli bir programdır. 

Meselâ: Küçük su işlerine yardım mevzuun
da Tarım, Sıhhat, Bayındırlık, içişleri Bakan
lıkları teşkilâtı müştereken alâkalıdır. Yardım 
yolu ile bir köy arazisine su isale -edilmek için 
arazinin mahiyetine göre suya ihtiyacı Tarım 
'Bakanlığı teşkilâtı ile tesbit edilirken diğer ta
raftan bu suyun miktar ve güzergâhının tes-
biti Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtına ve sıh
hati umumiye bakımmlan da suyun mütalâası 
Sıhhat Bakanlığı teşkilâtını alâkalandırdığı 
gibi indelicap suyun ve suyun geçeceği arazi-. 
nin Köy Kanununa ve sair mevzuata göre âmme 
namına istihlâki muamelesinde İçişleri Bakan-
lığı teşkilâtı alâkalıdır. 

Arkadaşlar, biz geçmiş uzun senelerde tatbi
katta gördük ki, bıı şekilde alâkalı muhtelif 
Bakanlıklar teşkilâtı müşterek bir mesai ile ve 
alâka i1 e bu gibi işleri ele almadıkça para yar
dımı ile bir netice -elde edilememektedir. 

Diğer bir misal: Köyde sıhhi kalkınmanın 
ele alınması işlerinde idare âmirleri gerek 
Umumi Hıfzssıhha Kanunu gerek Köy Kanu
nu hükümleri dairesinde sıhhi teşkfâtla el ele 
vererek bu işleri benimsemezlerse hiçbir netice 
vermemekte ve köylü ile beraber bu işte Hükü
met doktorlarının da üzüntüleri devam edip 
gitmektedir. Diğer misal: Köy yollarına yardım 
ve yolların yapımı işinde keza- İçişleri Bakan
lığının alâkalı teşkilâtı Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilâtı ile el ele vererek Köy Kanununun da 
tatbiki suretiyle müştereken çalışmazlarsa bu 
işlerde bir netice elde edilemiyecektir. 

Diğer feci bir misal daha vererek sözlerimi 
bitiriyorum. 

Arkadaşlar; ormanlarımızı niçin koruya
mıyoruz? Dünyanın en müşkül işi olan harb 
etme işinde üç milyar insanlık camiası önünde 
bir numaralı millet olarak kabul ediliyoruz da 
acaba neden Allahm yarattığı ve insanlarına 
ihsan ettiği ağaçların korumasını beceremiyo
ruz? Acaba bu bakımdan fena ve kabiliyetsiz 
insanlar mıyız? 

Hâşa, arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Amerika'-
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h möt«hıı»ftslar ,̂ bu hus.ıîsk«ia dahi /halkımızın ı 
çokfteahîi^elAl ive Amgg&asMilkftinTİfia laslaıgari • 
dü$üwcel-i olmadBğu»- ve •hatfcâTinyeallaik,ve ^ne- • 
zih bir varlık halinde olmakibafemundanfibizim ı 
halka »daha üst^ıtutm«şlaıidır2\ŞüDhaid«f^yeni-» 
den-onmaitöyaı;atmakıd«ği]iim£nKcMlai!r biteiko-
ruyanramafe t derecesine ? dü^emissinrı âmüL ne
dir Pişte? arkadaşlar rka*iyefcler ifade: edeyim^ ki i 
pp0^pwsıssltktıri 

Huzurunuza- sunulan Bütçe 'Kanunu tasarısı-* 
nın 25 nci maddesinin ikinci B."fıkrasında ay-; 
nen şöyle yazılıdır: «Orman Kanununun bâzı* 
maddelerinin değiştirilmesi re bu kanuna bâzı s 
maddeler eklenmesi hakkında 24 . III . 1950 t a 
rih ve 5653 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesi--
nin ikinci fıkrası hükümleri' 1951 bütçe yılında? 
uygulanmaz.» kaydiyle bir buçuk milyarlık büt- • 
ee :çinde ormanlarımızın korunmasına âmil:ola
cak mühim bir mevzu için en küçük bir meblâ
ğın dahi konulmasına lüzum görülmemiş orman-, 
cılığımızm muayyen bir programa bağlı bulun-, 
mamasının bir neticesidir. Ormanların korun-
mamasmın' sebebi, yapılmış bir programla ve; 
kül halinde orman işlerini icra organına tevdi 
değil bu işi Orman Umum Müdürlüğü yoliyleı 
dün, dünkü Tarım Bakanı Câvid Oral'ın bugün-; 
de bugünkü Tarım Bakanı Nihat îğriboz'uri sır-' 
tına yüklememizdir. 

Arkadaşlar %. inşaallahi, sırası, gelince mucip? 
sebeplerini izahredeceğim.. Bütün.bu,ı saydığımı 
aksak işlerimizin bu şekildefdew:am edipgitmesi-î 
ne yegâne.^sebep İcra organının kuvvetli müey-1 

yidelere bağlanmış çalışma^ programının bulun-: 
mamasında görüyorum, .öyle bir çalışma prog-j 
ramı ki kabul edilecek bir memur rejimiyle Tav
zif esini görmiyen bir memura sicilinde, bir çiz-; 
gi eseri dahi ıvapmıyaıl ihtar cezası değil, Ame-ı 
rikan, sisteminde olduğu gibi vazifesinden ihracı 
cezası verdirsin. 

İşte-^arkadaşlar, -Mtçenıâzin salimrMcrşekildet 
yürümesi -ve-bütçeden-gaye olanrişlerimiam .ya-.1 

pılnıası- içinnben<böy$ef birprogram»! vücudunu: 
şi^flette: lüzumlu görüyorum.:-Teessüfle; arzede-i 
yinr'ki, sabıfcıHmküfttetler^ muvaffak olmttamr 
sıriMEtîbuâamıaiîEcşlai!dır: 3Mfeai:ımiHethîrJ>ağwn-: 
dan kopup gelen Demokrat iktidarı; :Deıaüka?at* 
Htıi$imeM;mu!ra:^^ 
Ve bunama prograaBuamıyapacaktın Enerjik-hü-
kümetr başkansınız:; sayıncc Admana.MeııdûEe«?m 
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programla JbUiişleri tahakkukıettireoeğâıej&aa-
ni buluaugroBHan. i 

Arkadaşlar, sizleri hürmetle, selâmlarım. 
Arzettiğim programa ait.bir takririmi de 

bakımından veriyorum., 
BAŞKAN — Salâhaddin Âdil. (Yok sesleri) 

Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY. (Balıkesir).— Muh

terem arkadaşlar, Türk Milletinin ıstırabından, 
imanından kopararak.:buraya gönderdiği ve. bu 
kubbenin:ı altında toplanmış ..olan tsiz muhterem 
heyetin içinden çıkardığımız. bir Hükümetin 
mesuliyeti altmda..bulunan.Devlet makanizma-
smm, Devlet gemisinin bir senelik faaliyetini 
tâyin .edecek .olan, bütçe müzakereleri esnasında 
muvafık ve muhalif olan arkadaşlarımızın fi
kirlerini .dinlerken,, .başında Hükümet adına ko
nuşan. Hasan Polatkan arkadaşımızdan sonra 
daha 14 Mayıs, gününe kadar muhtelif mevki
lerde yer almış .bulunan ..bugünkü muhalefet li
deri . înöniLde söz almış bulundu. 

Arkadaşlarım^ muhtelif zamanlarda Başba
kanlıkta. ,ve dolayısiyle Devlet mekanizmasının 
en yüksek .mevkiinde-bulunan lxu «insan,» memle
ketim .hayatı ile.ilgili bu,mesele üzerinde noktai 
nazarım, tecrübesine..dayanarak- ortaya koyar-

! ken^ bu i hususta istifade, edilebilecek, birtakım 
fikkler,ortayA-atabiiirıdüşünıcesiyleffoen.de sizin 
gibi; kendisini- büyük bir. hassasiyetle. dinlemek 
ihtiyacını.' duydum.. Fakat,ne.-yazık.ki,..ben. de 
sizin gibi inkisarı hayale uğradım. Kore mese
lesi mevzuubahis olduğu zaman ortaya konulan 
tüzük ahkâmına bürünmek suretiyle.karşımıza 
çıkmasını yersiz bulduğumuzu, ifade ettiğimiz 
zamanda, bunu fırsata ittihaz ederek, sizce ma
lûm olan. birtakım fikirlerle, yine karşımıza 
çıktı. 

Hepinizce.malûm, olan- askerl'koraıya? .ben îde 
temas, .etmek,, ihtiyacım, duydum. 

İnönü'nün iktidarda bulundffl̂ 93f'zam£mla»da-
ki-nu&uMa^maiibiır gös -atacak, .olursak», onaın da 
Türk? MiUetinm göz-bebegir bulunan ordunun 
askeri, kasvetinden* kabjjjyetiad^n,! .bahsettiğini 

, göjıeeeksmizr 
Şimdi Saçtnılî nîî y«^©PQyo»Tî5st, aeabfli*feen-

diskikltidaıaî, kaybettikten^ i Türk Milletteki şa-
marı.ile yuvartendaktmjSoniEa, Türk.ordusun.'iftn 
d&tkafeiliyetimi İmgrkettiğ^e^mLkaa&idir,? »Hayır. 
Koıe«dewbk?aıvn^ ^üîk^arslanıaiiı.^gösteı:mişt,ol-

W W 3 n l | i f ^ 



düğır mucizeler karşısında dünyada hayran, on
lar da son zamanlarda hayran olmuşlardır. 

beynelmilel meselelere temas ettikten sonra 
ig meseleye intikal etmek istiyor, ve iç durum
daki huzursuzluktan bahsetmek istiyor. Hangi 
huzursuzluk? Demokrat Parti iktidara geldik
ten sonra kanunsuz, keyfî olarak kurşuna dizi
len vatandaşlar mı var ? Demokrat Parti ikti
dara geldikten sonra namus ve şerefe taallûk 
eden reyler çalmıyor diye hakikaten vatanda
şın gözü önünde kırbaçla dövülen, dipçikle gö
ğüsleri kırılan Ayşecikler mi, Fatmacıklar mı 
vardır? Ve nihayet hepimizce malûm olduğu 
üzere, şu partiye mensuptur diye Hükümet ka
pıları suratına kapatılan vatandaşlar mı var? 

' Arkadaşlar muhalefeti temsil eden bir arka
daş, geçmişe temas, etmiyelmv dedi. Hakkı var 
çünkü işlerine gelmiyor. Biz, biraz evvel söyle
diğim gibi, Türk Milletinin Türk tarihinde ilk 
defa olâ*rak sevinç, gözyaşlariyle buraya geldik. 
Biz Türk tarihinde ilk defa olarak Türk Milleti- ; 
nin omuzlarında taşınarak buraya geldik. Onla-; 
nn işlerini görmek, onların hesaplarını sormak: 
için gönderildik. Nasıl ki, bir mühendis de bir; 
enkaz üzerinde yepyeni bir bina kurmak iste-! 
diği zaman o binanın kurulacağı yerdeki bu en
kazın vaziyeti hakkında eski sahibinden izahat; 
ister ve bilgi toplarsa, tıpkı bunun gibi, bu va
tanın asıl sahibi olan,millet de kendilerinin he-Ş 
sap vermesi kadar tabiî bir şey tasavvur oluna-; 
maz. 

Arkadaşlar, neler yaptılar diyorlar. Bu n©k-i 
tada Hükümet adına konuşacak arkadaşlar ce-\ 
vap vereceklerdir. Ben onun dışında neler ya
pıldığını söyliyeyim : Zümre saltanatını devam i 
ettirmek, şef sistemini tam mânasiyle tahakkuk t 
ettirmek için çalıştılar. Biz bunu ortadan kal-; 
dırmak için Türk 'Milletinin reyiyie buraya gel-J 
dik ve şimdi elimize teslim edilen enkazı temiz- j 
lemekle meşgulüz. 

Ne mi yapmak istiyoruz?.. Kavrulmuş, yap-j 
rakları sararmış bir ağacın dallarını, kökünü; 
temizliyerek filiz veren bir fidan haline getir-ş 
mek ve ondan meyvalarını asîl Türk'Milletine\ 
veren bir ağaç yetiştirmek istiyoruz. 

Neler mi yapıldı demek istiyorlar?" Bize tes-' 
üm edilen çamurlu yolların üzerine tertemiz, • 
milletin yürüyebileceği şekilde tertemiz parke 
taşları koymaya çalışıyoruz, milletin meniaatle-f 
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rini sağhyacak bir sistem tabip •diyoruz. Za
man gelecek hepimijz göreceğiz, eski iktödan yık
mak için sabretmesini bilen aziz millet onu da 
görecektir. înşaallah. 

Arkadaşlarım, bütçe etrafında kıymetli ar
kadaşlarım muhtelif fikirlerle konuştular. Başta 
ben olmak üzere birçok faydalı noktalarla karşı
laştım. Bu bakımdan evvelâ şunu arzetmek iste
rim ki, ortada duran bütçemiz, nöMnsızlıkları 
yenen imkân yaratan bir bütçe olarak, Türk 
Milletinin aklıselimine ve vicdanına bırakıla
caktır. Hükümet ve komisyonun bütün samimiye-
.tiyle, ortaya koymuş olduğu bütçeyi tahlil ettiği-

*miz zaman görürüz ki, orada işte eski iktidarın 
bize teslim ettiği tepsi budur denilmektedir. Bu
nun bütün çıplaklığı ile, bütün samimiyetiyle ifa
desinden sonra 14 Mayısta en büyük inküâbı yap
masını bilen ve p günü büyük sabırsızlıkla bek-
liyen Türk milletinin elbetteki bu imkânların kı
sa bir zaman içinde tahakkukunu büyük bir sa
bırsızlıkla beklemesini bileceğinden asla şüphemiz 
yoktur. O inanıyor, o içinden, gönlünden, sevgi
sinden kopararak buraya gönderdiği insanlara 

ı mutlak bir şekilde güveniyor, verdiği vergilerin 
zümre ve şahısların, şeflerin menfaatine değil, 
kendi menfaatlerine sarfedileceğine. inanıyor. O-
nun için beklemesini de bilecektir arkadaşlar. 

Bu vesileyle ortaya konulan, önümüze geti
rilen bütçenin aziz milletimiz için hayırlı olması
nı dilerken Demokrat Parti Hükümetinin mu
vaffak olmasını da Allah 'tan dilerim arkadaşlar. 
Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, 1951 Bütçesinin açmış olduğu 
bu umumi müzakerelerde birçok arkadaşlar söz 
almış bulunmaktadırlar. Muhalif olsun, muvafık 
olsun bütün arkadaşların söylemiş oldukları te
menniler aşağı yukarı Bütçe Komisyonunda ev
velce söylenmiş ve arzedilmiştir. 

5 Bendeniz de bunlara bir nebze • temas etmekle 
beraber, sabrınızı suiistimal etmemek üzere, ga
yet kısa arzedeceğim. Yalnız bütçenin;tümü hak
kında söze başlamadan evvel muhaliflerin bütçe 
hakkındaki görüşlerini kısa kelimelerle ifade et
mek üzere bir karşılık olarak* kendi kanaatimi ar
zedeceğim. 

Muhalefet sözcüleri; bütçe, •samimî •. değildir, 
vazıh değildir, bütçe bugünkü J şaftlara ve ihti

laçlara cevap verecek vaziyette değildir, daha 
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iyi Mr şekilde gelebilirdi, esbabı mucibe ise bir 
esbabı mucibe olmayıp bir mazeretnamedir, de
diler. 

Bendeniz* bu fikir ve kanaate iştirak etmi-
• yorum. Çünkü bütçe esbabı mucibesinm bir ma-

zeretfiame olmasını kabul -etmek dahi bizim le
himize bir puvandır. Bu, şu demektir; Hüküme-
tiniz' bize diyar ki, eldeki imkânlarla bugünkü 
şartlar6 içerisinde ancak bu kadarının getirile-' 
bileeeğinif eğer tam'bir mükemmeliyette de-
ğilser uf ak tef ek kusurları vafrsa bu bakımdan 
bununt sebeplerini arzediyor ve bu şekilde esba
bı mueibe veçhesini kaybederek mazeretname 
haîint alıyor. 

HüMmet-bütçeyi daha» mükemmel ve daha 
iyi getirmek istiyor: Fakat bize intikal eden 
kötü miras yüzünden elimizde bulünmıyan se
bepler dolayısiyle, tana, mükemmel bir bütçe 
getirememenin mesuliyeti bizim Hükümette de
ğildir, bizden evvelki iktidarın bütçesindedir. 

Benim üzerinde çok önemle durmak istedi
ğim bir konu da Şark meselesidir. Bendenizden 
evvel Celâl Yardımcı arkadaşımız, çok veciz ve 
beliğ bir ifade ile arzetmişlerdir. Bendenizin 
sabrınızı suiistimal etmeme artık lüzum kal
mamıştır kanaatindeyim. Sadece, birçoğunu
zun müşahedesine mâruz kalmadığı, yani ku
laktan edindiğiniz bilgilere münhasır kaldığı 
ve Şark'in acı ve ıstıraplarım gözlerinizle gör
mediğiniz için, ufak bir iki hâdiseyi Yüksek 
Huturunuza getirmekten kendimi alamıyorum. 

Arkadaşlar, bundan evvelki iktidarın ih
mali o kadar büyüktür ki, her kürsüye gelen 
arkadaş konuşmasını baştan sona kadar tariz
lerle geçirse yine haklıdır. 

Şark kültür ışığından, mahrumdum Meselâ 
Siird Vilâyetini zikredeyim: Okur yazar nispeti 
yüzde beştir. 490 köyü var, sadece 9 - 10 kö
yünde okul vardır. Ben bir gün seçim münase
betiyle gezerken yolda bir köylü grupuna rast
ladım, kurtlu su dolu bir sarnıçtan su içiyor
lardı, kurtlar da iri iri idi. Ben müthiş susamış 
olmama^ rağmen kurtları görünce içmekten 
vazgeçtim.-. Yalnız kendilerine sordum, bu suyu 
nasıl içiyorsunuz dedim. (Siz oradaki kültür 
eksikliğine ve feci duruma bakın.) Dediler ki, 
efeindim biz su içenken dişlerimizi sıkıyoruz, 
kurtlar midelerimize gitmyor, onun çın de bir 
şey olmuyoruz» Bu,- çok-feci ve acı bir vaziyet, 
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yani hem kültürsüzlüklerim, hem de susuzluk
tan çektikleri ıstırabı açıklar. 

Başka bir yerde otomobili görünce kaçışmı-
ya başladılar, sebebini sordum, meğer hiç görme
mişler. 

İşte arkadaşlarım; bunlar da bizim vatan
daşlarımızdır, Yıllarca bu memleket için çalış-
mışlarchr: Biz onları hatırlamamış değiliz, ha
tırlamışız^ ama ne zaman, askerlik ve vergi za
manı. Eski iktidar Doğu kalkınması için son 
zamanlarda bir tahsisat ayırmıştı, bu, Şarkın 
kalkınması için değil de partilerinin kalkındırıl
ması için kabul ettikleri bir tahsisattı. Biz ikti
dara geldikten sonra bu tef rikteki fenalığın ne
ticelerini gördük. Vatan bir bütündür, Şark; Garp 
tefrik yoktur; Garba ne kadar ehemmiyet veri
yorsak Şarka da okadar ehemmiyet vereceğiz, 
dedik. Fakat gönül ister ki, bu kavli mücerrette 
kalmasın, bunu fiiliyatta da görelim. Bugünkü 
bütçede biz, Şarka, aradaki uçurumun kapatıl-
masırdçm biri tahsisat konulduğunu görmedik. 
Deniyor ki, Bakanlıkların bütçelerinde var. Fa
kat bu kâfi değildir. Biz istiyorduk kij bu mu
azzam uçurumun köpatılması için bize bir hak 
tanısınlar i Bugünkü durumda bu bir hak mahi
yetinde değil, bir lütuf mahiyetindedir. Ama Ba
kanlarımızın • bu noktaya büyük ehemmiyetle 
parmak koyacaklarını ve bu yarayı tedavi ede
ceklerini umuyoruzi 

Onun için şimdi*bütçenin tümü hakkındaki 
gömüşlerime geçiyorum : 

Arkadaşlarım, bu görüşlerim ve temennile
rim birçok arkadaşlar tarafından izhar edildi. 
Hattâ Bütçe Komisyonunun temennileri meya-
nmda da vardır. Fakat ben gayet muhtasar ge
çeceğim. Müspet ve iyi hedeflere bir an evvel 
varabilmemiz için yapılması lâzımgelen bu hu
susları rakamla sıralıyorum. Bu temennilerim 
17 -18 kadardır. 

1. Devlet gelirleri meyanında büyük ziraat 
işletmelerinden vergi almak lâzımdır. Geçenler
de Grup toplantımızda... 

HALÎL NURİ YURDAKUL (Niğde) — Ya
sak. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Ya
saklı bir şey değildir... Çok heyecanlı bir arka
daşımız gayet veciz bir ifadede bulundular. Ben 
bu ifadenin tesiri altında kaldım. Dedi ki, (Ben 
büyük zürraım, yanımda çalıştırdığım işçiler 
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Vergi^Teriyor da Hükümet* benden -vergr'almı
yor, bu benim için bir züldür.) 

Arkadaşlar,' hakikaten öyledir. Devlet gelir
leri;1 milM gelirin birnetieeistidir. 'Hiçbir JMUÎ 
geliri biz vergiden muaf tutmamalıyız. Deminki 
beyanatlarında ibâzıı .arkadaşlar Karenciya'den 
bahsettiler, buîmeyandaeeytiniiîi,t pamuğuny.bü
tün: ziraat: şubelerimin, hulâsa büyük ıziraaf işlet
melerinin vergiye tâbi.tutulması lâzımdırpşarfc 
tır; memleket menfaati bunu icâbettirmektedir. 

2. tMemur.ıadeddni;:çogaltıp4 kah^esriniudüşür-
miektenrse, -yüfeek vasıflı memur çalıştırmak; ve 
fakat bımlari! doyurmak,-? rüşveti uönlemek için 
bolt maaşlı-Î ve iyi /vasıflı ranemur kmlİEmmak* lâ
zımdır. 

3. ıMuhtaç olmıyani kadın: memuodafı tedricî 
bir şekilde (hemen, lıjemenxflesleri) udaireleiHİen 
uzaklaştırmak; ve yeni: kadın tmsmur çalınırken 
muhtaç solupılolmadığınıaraştırmak i«abeder. 

4. 'Mesuliyestrten korkan anemuBİarm dşferiisü-
rümcemede baarakıldıklarıcbirvvakıadır. Bandan 
dolayı .salâhiyetini kuUanmıjra^rjnemuriarıni^da 
tasfiyec edilmesi* şarttır. 

5. lümum Müdüre ve îiauavinierintve:rbu! ?de-
reeedeka.ıâmirierin imesuliyetlemnin ;< artırılması, 
bunlasEdau ̂ suiistimalleri ^görülenlerin »daha- şid-
detikcezaİBra çarptırılmaları; iç^n^edbirlerjiaılın-
ması lâzımdır. 

6. Kıtasiyecilikle mücadele;* t^vaiardieki »iük-
süı iönlemek içku îtedbiarler alınmasa ieabeder. 

7. Serbest meslek erbabı »veitüccaBİar*.'geniş 
mikyasda vçrgi. kaçakçılığı yapıyorlar ve. yap
maktadırlar. Bunları önlemek için* alınmış *)lan 
tedbirler gayrigâfidir. Maliye ıBakaiMnın bu 
husustaki,*görüşünü Mecliste •>•>açıklamasını rica 
ediyoruz. 

8. Hususi idarelerin.. lağvına,.gidilmesi,. bunr 
larm > vazifelerinin defterdarlıklara verilmesi * lâ
zımdır. Bu şekilde milyonlarca liranın-; şunun, 
bunun elinde lüzumsuz yere .harcanması önlen
miş olur. Ve.bu,şekilde memurlardan da tasar
ruf edilmiş olur. 

9. iktisadi Devlet Teşekküllerine ait bare
min Devlet haremiyle tevhidi, eski iktidarın, mağ
dur ettiği bu müesseselerin Demokrat Parti ada
letinden istifadelerinin temini sağlanmalıdır ve 
bumeyanda'Dervlet memurlarında dolduğu gibi 
onların "da * politika ile ilgilerikesilmelidir. 

10. ''*Emekliye eyrılmış'memurların Devlet 
daireleriz vermüesseaeleri' ile * îfctisadf Devlet Te-
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şekküllerinde/yevmiyeli dahi «İsa îçe^tırılma-
ması lâzımdır. 

11. 25 seneyi doldurmuş olan memurların 
emekli ikaramiyelerinden muayyen, -bir. -nispett; da
iresinde Î istifade, ederek emeMiye-ayrılmalaıniLin 

• sağlanması, -suretiyle kadroda>,azaltma mümkün 
ı olaoaktır. 

12. 'Muamele Vergisini .kaldırmak suaretiyle 
•• millî* sanayiin i inkişafının temin çarelerinin araş
tırılması. vei bu, vergimn^tfldı&Ben-w istMâk-ver
gisi. .halinde sağlanması- lâzımdır .kanaatindeyim. 

43. iTurizm. için alınan tedbirler ^gayrikâf i-
dir ve bû  işgayety^uvaş» inkişaf etmektedir, -Tu
rizmin müspet neticelerini görmek için Fran-

: sa'ya veya. İngiltere'ye,? gitmeye lüzum-yoktur. 
t Komşumuz Lübnan'ın bu husustaki mevzuatını 

karıştırmak ve onların turistlere ne kadar ko-
'- laylıklar gösterdiğini, görmek bizim bu işte çok 

geri durumda bulunduğumuzu göstermeye kâfi
dir. 

Arkadaşlar, komşumuz, olan. bu memleket .öy-
•< le mevzuat kabul etmiştir ki, turistleri celbetmek 

için büyük kolaylıklar göstermiştir. Meselâ̂  mem-
'• leketlerinde 15 gün .kalacak olanlara ayrı bir 

tarife, bir ay kalacak olanlara ayrı bir tarife 
tatbik ediyor hattâ 3 ay kalacak olursa yol pa
rasını geri veriyor. Yani bedava gelmesini temin 
ediyor. > Biz de> bu gibi mevzuattan istifade ede
rek bu» işe önem verirsek semereli olur kanaatin-

ı deyim. 
14. Balık sanayiir' sebze ve. meyva. konserve

ciliği, kömür istihsalinin artırılması ve ihracının 
ı temini hususları hayati, ehemmiyette konulardır. 
' Arkadaşlar, bunları kâfi derecede izah ettikleri 

için ben de ayrıca ve sadece hatırlatmakla geçi
yorum. 

15. Devlet ekonomi politikası Devletçi ol-
t maktan ziyade himayeci olmalıdır. Dış piyasa

larla1 rekabet edecek derecede inkişaf' eden sana
yiin himayesine bırakılmalıdır. 

16. Ek görevler, tazminat" ve yolluklar ısla
ha muhtaçtır. Dış ülkelere- tetkik gazilerine gön-

; deriien heyetlere verilen harcırah1 münasebetiyle 
arzediyorum, meşhrudur, Bir Fransız4- Bir ital
yan^-Bir^ Yunan :=Bif Türk dedikodusunu ga
zetelerde okumuştuk. Gazeteĉ ^ arkadan şunu" ya
zıyor. Ha gayret diyor, tevekkeli değil, bir' Türk 
cihana bedel, demiyorlar F Bu israfın ıslah ©dil
mesi ve önüne geçilmesi lâzımdır. 

17. Hükümetten ricam : Beldiöüjiittk ka-
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nxmiar* bir türlü geteemektödir. Orman Kanu
nu; Yol Vergisi Kanunu ve buna benzer kanun
lar Meclise getirileceği vaJdi artık bir vâdeye 
bağlanmak lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sabri Erduman(Y<fc-seferi). 
Ali Fahri îgeri. 
ALÎ FAHRÎ • İŞERİ (Balıkesir) — Gönen 

Belediyesinin çok şifalı kükürtlü suları ve 100 
yataklı asri binaları ve banyoları vardır. 
Belediyenin bütçeside pek zayıftır. 

Gelirini daha ziyade banyolarına bağlayan 
belediye* maalesef ondan da mahrum bulunmak
tadır." Çünkü Millî Korunma Kanunu bu haklar
dan1 belediyeyi de mahrum etmiştir. Orayı' Rus-
yaJdan gelme ve Rus tebalı bir kadın çok ucuz 
fiyatla kiralamış verdiği kira, binaların tamiri
ne kâfi gelmemektedir. Halbuki bü'Rus bu ban
yoları tuttuğu zaman'bir banyo 25 kuruş idi 
şimdi 125 kuruştur. İşte* arkadaşlar bu kanun 
devam ederse belediyeyi İflâs ettirecektir. Gö-
nen"liler bu* kanunun" kalktığı' gün bir deve kur
ban keseceklerdir. 

Milli Korunma Kanunu demek, bu mukad
des ismi de suiistimal etmek demektir. MillTMü-
cadeleV Millî' Müdafaa, Millî Savunma gibi bu 
mukaddes isimler ve dâvalar uğrunda bu millet 
ne kurbanlar vermiştir.''Yine bu dâva uğrunda 
genç kadınlar kocalarını, evlâtlar da babaları
nı, âksaçlı nineler ve dedeler de evlâtlarını fe
da etmişlerdir. (Millî Korunma Kânunu) ismi ye
rine (Millet Mallarına1 El Koyma Kanunu) demek 
daha yerinde olur. Bu kanun bir taraftan zen
ginin cebini kurutmakta, fukarayı avutmakta, 
demokrasiye tasarruf etmektedir. Hukuka mu
halif bundan başka'hangi kanun canlı misal teş
kil eder?'Harbden evvel alın teriyle ve meşru 
olarak'kazanç temin etmek suretiyle mal ve 
mülk sâ'hibi olan vatandaşlar bundan çok zarar 
görmektedirler. Günâhları nedir? Helâl kâ-
zançlariyle yaptırdıkları için mi? Diğer taraf
tan1 hârb içinde, gerek meşru ve gerek gayri-
meşru'kazançlarla zulüm ve ihtikârla ve kara
borsadan bu fakir milletin sırtından milyonlar 
kazanan ve bu paralarla yapılan mal ve mülk 
sahipleri serbest ve istedikleri fiyatlara kiraya 
veriyörlarda diğerleri neden bu haklardan mah
rum ediliyofl'Bunda ne adalet ve nede müsavat 
hiçbirisi yoktur. WWÖ' liralık bir evde veya bir 

ı mülkte seneliği *20Örunraya ^urniak AHahtan 
s revamtdır? İnsanlı^Ma*yklaşırmıfrBir*aıiaffim 
«elinden mülkünü âlmıyörn^ama meşru"ulan 
i haklarını alıyoruz. Bunda çokbâTiz ^bir^haksız-
ı.lık vardır, binaenaleyh mülk^â'Hiplerinin ser-
i best bırakılmasını yani bu kaıranun kaMirll-
ı masını millet ve memleket selâmeti içMrlca edi-
< yorum! '-Zaten bir kıymeti de" "kaimaımştır.^W-
* tandaşlarf kötü'follara sevk etmekte* ve^âttâk-
i larmı-günden-güne"bozmaktadır: 'Noter • -daire

leri ' bile "buna şahit olmaktadır. l Bile' bürıhal 
t sahibi ile kiracıları' yalan söylemeye ve Mleli 
> kontratlar yapmaya mecbur etmektedir „TİBâttâ 
: fuzuli* ve zaruri olarak kiracılardan hava para-
ı sı diye* iseşin olarak »birkaç senelik icar bedelleri 

alınmakta, s?daha; ziyade^mefeken wbuhra*anâ*se-
bebiyet vermektedir. Hakk^vi^tatbiky «f.efî mi-
yen veya ödilemiyen Mrıkantmun^ne : kıpaeti 
olürl'Esaseöartıkısbuna Mztımfids,;kafassmıştır. 

Tübfeüns ennmukadides -hakkı,^ mHâikiyettir. 
Çüttkü Ttirkıvatacmnaîibaığli'tölâuğutîkadari Sevi
ne) ve (to^aîğına^^dfe^.ba^lıo^rr'ia^tt^^etii^bal-

! talıyatı hdrîHükümet ;ve;?heti'k»num''fIMiiküâ«an-
v evinden' vurmuş.> sayılır. Blfaryadmnefoâıi ahöette 
t iman< derler. »Hakf adalet 4tmıtsıyanîeBkfc iktidar 

Partisi Hüküâiet^ 11 ̂ pmeabükîttu^ü, s aelmünü 
emlâk^sahiplerine^ t̂ Wodkueö«rek 500 ^htterce 

i dul, yetim, emekli rve â^mn^el»lerini«<«û8rtte 
> bire indirmiş ve dörtte uüçünm ev; sahipkrinden 
: ka tka t mütfeffeh%v ,̂îmtftut4>ian»Türkw^eT^ftyri 

Türkf'yerli-ve<^eonfebîıtüeoar%veii»ejsbest . m^siek 
erbabına hediye »etmiştir. Halk! Partisi;ve ıhükü-
metleri.MMlliMl^üunma ^Kanuınınun- hayat pa-

• halithğttnı önMyeĞekmftddesiniî «bizzat kenesi 
elindeki maddelerin fiyatını* artoarAk ^hüküm
süz bırakırkeru,-.paganın; Sukmtuna-'göre-ev..kira-

i larını da;ayaykyamam^ır.t¥e*bu'^3^dein'«ibü^»'' 
tını ^müiküne ̂  bağlamış 4xlan «bedbahtları iae/îve 
sefilı «bırakmıştır: Bu^ebe-p&en* çok ,müşkül .du
ruma «Hişen^ev saıhipierâjîaden, -. ^iracı}a*dan/îMr 
kaçvkuru^koî>a^may^teşebbüs^edeııkriudeı.jiıüt-

; hi*. «ezalarla? tepelemiştir.ı Bu.̂ alâfke't kâfi-değil-
miş Mgibi birçok- ̂ eski «f e-vler'i tamifsizlik ajsaaün-
den-*y ı̂İBffiişt'.Y4iya/'.vyakdm»ya ?yüz>ıtu&muştur. 
Halk (Partisinin «bu • &dale4siz -tahakkümü -mem
lekette iMracı *tve * :ew «aMbi ̂ dâvasnü y^rateaş, 
cinayetler olmasına -ve- birçok/mâsum ısa£an4aş-
ların Ölümlerine sebep olmuştur. Ve sonra da ye
ni bir kanunla yeni inşaatı' 10 sene vergiden 
muaf tutmuş ve serbest bırakmıştır. Bu ittröt-
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le de memlekette içtimai adalet -kalmamış, va
tandaşlar arasında çirkin bir ikilik yaratmış, 
halbuki adaletin olmadığı yerde demokrasi olur-
mu? Mülkiyetin baltalandığı yerde ise komü
nizm ve bolşevikliğin temeli atılmış olur. Sene
lerden beri memleketimizde bu kanunun yarat
tığı mülkiyet dâvaları Moskova radyosunun 
propagandasına çok yaramıştır. Millî Korunma 
Kanunu Halk Partisi elinde korkunç b>r zulüm 
silâhı gibi işlemiş, mülk sahibini hakkı tasarruf 
ve hakkı mülkiyetten mahrum etmiş ve mülküne 
girmekten menetmiştir. işte anti demokratik 
kanunların başında gelen budur. Hem Anayasa
ya da aykırıdır. Aynı zamanda bidayetten beri 
fena tatbik edilmiştir. Bilmiyorum Hükümet ne 
düşünüyor? Bu kanunun tadili ve ıslahına da 
imkân yoktur. Zaruri ve mecburi olarak tadil 
ve ıslah yoliyle bu kanun yürürlükte kaldıkça, 
yine Türk milletine bir belâ olacaktır. Bütün 
mal ve mülk sahipleri mülklerinde ve malların
da Anayasanın sağladığı hakkı tasarruf ve hak
kı hâkimiyetlerini demokrat Hükümetten ve 
Büyük Millet Meclisinden sabırsızlıkla bekli
yorlar. Eğer dar gelirliler için ucuz kira ve 
ucuz mesken temini zarureti varsa, onu bir züm
renin omuzlarına yüklemek Allah 'tan reva de
ğildir. Bu bütün memlekete şâmildir. Mamafih 
bu kanunun > kalkmasiyle alınacak fazla bina 
vergilerini, küçük memurlara mesken zammı 
olarak dağıtmak da mümkündür. Yeni iktidar 
partisi geceyi gündüze kattı, kaatilleri, canileri, 
şakileri affetti, fakat ne yazık ki 11 seneden 
beri açlık ve sefalet içinde inliyen bizlere, has
retle ve sabırsızlıkla büyük ümitler bekliyen 
emlâk sahiplerine, mülkleri üzerinde hürriyetle
rini vermek için tereddüt ediyor, hattâ ihmal 
ediyoruz. Acaba bu masum vatandaşlar ömür 
dolusu ve bin bir zahmetle birer mülk yaparak 
hem memleketi imar etmişler, hem de kendi is
tikballerini buraya bağladıkları halde bu meş
ru haklarına ne zaman kavuşacaklar? Yoksa 
şerirlerden daha suçlu mudurlar? Tapuda ken
di mülkü görünen fakat hakikatta mülküne sa
hip olamıyan bu gibi vatandaşlara da artık bu 
meşru olan haklarının verilmesini ve adaletin 
tecellisini Büyük Meclisimizden rica ediyoru. 

BAŞKAN •— Vacit Asena. 

VACÎT ASENA (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, 
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Bütçe müzakereleri münasebetiyle bağımsız

lar, muhalifler ve partimiz mensupları, hazırla
nan tasarının ana hatlarına ve hattâ basit tefer
ruatına kadar geniş tahliller yaparak noktai na
zarlarını arz ve izah ettiler, itirazlar, tasvipler 
dermeyan edildi; tenkidler ve temennilerde bulu
nuldu. Bu itibarla her türlü tafsilâttan, içtinap 
ve düşüncelerimi kısa hatlarla arzetmeye çalışa
rak sabrınızı suiistimale sapmıyacağımı bilhassa 
belirtmek istiyorum. Sözlerime başlarken; muha
lefete bütçe mevzuu için hatırlatmak istediğim ve 
kendilerinin ibretle nazarı im'ana alması lâzımge 
len şu vaziyet üzerinde tevakkuf ısrarını duy
maktayım. 

Devlet sefinesini yürütmek için bir dümen 
olarak tavsifi mümkün olan bütçe, sabık iktida
rın elinde maalesef üstüste eklenen yamaları ile 
artık dikiş tutamıyacak kadar mukavemetini kay
betmiş bir halde D. P. iktidarına tam mânâsiyle 
didikleşmiş bir halde kötü bir miras olarak devre
dilmiştir. Sözlerimin sıdkını, rakamların veciz 
beyanlarına terketmeyi daha muvafık görmekte
yim. îşte arkadaşlar, 3 milyara yakın ve bunu 
aşan millî borç yığınını, müddeamın sadık bir 
burhanı ve hücceti olarak yüksek huzurlarnızda 
tekrar etmek kâfidir. 

Arkadaşlar, şu tavsifime de müsamahanızı 
bilhassa istirham ederim. 

Artçı muharebesi yapan mağlûp bir ordu ter
tiplediği mayın tarlaları ile nasıl ki, galiplerini 
oyalamak ve onu hırpalamak isterse işte dünün 
iktidarı küllü dâhi, malî durumumuzu Demokrat 
partinin güzergâhında, bu mâruzâtıma şibih ola
rak bin bir engeller ile bıraktı ve iktidardan sı
vıştı. Yüksek Meclis ve Hükümetiniz şimdi tat-
hirat ameliyesiyle alın teri dökmektedir. Eminim 
ki, 1951 yılı Bütçesinin tatbikatında tahaddüs 
edecek aksaklıklar, tevessül edilmesi tabiî bulu
nan ciddî tedbirlerle tamamen ortadan kalkacak; 
denk bütçe temiz hatlariyle büyük milleitimize sa
adet ve refah âbideleri kuracaktır. 

Sayın arkadaşlar, bütçe tasarıları; millete kar
şı deruhte edilen vazifenin mesuliyet hudutlarını 
genişleten bir eserdir. Bu eserin matlûp hizmeti 
yapabilmesi için hizmet hadlerini nasıl vazıh ola
rak tesbit etmesi bir kaide ise, âzami ta
sarrufu da hedef tutması esaslı bir şart ve 
unsurdur. Bu mülâhazalara müsteniden ağağıda 
7 noktada birkaç kelime ile toplayacağım. Düşün
celerimi araederek sözlerimi kesmek istiyorum. 
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Gerekli gördüğüm İslâhat ve tedbirler : 
1. Bakanlıklardan; 
Ulaştırma ve Tekel bakanlıklarının kaldırıl

ması ve bu teşekküllerin iştigâl mevzularının par
timiz programındaki esaslara ircaı ve bu suretle 
bütçeye yükten ziyade, müfit olmalarının temini, 

2. îllerde : îdari teşkilât lüzumsuz yere ta
addüt ettirilmiş ve bu cümleden olarak 63 vilâ
yet ihdas olunmuştur. Bütçeyi tazyik eden bu 
emri vâki ve abes ve seyyienin izâlesi çaresine 
başvurularak vilâyet âdedin de indirme yapılma-
•sı, 

3. Yine tasarruf kasıt ve gayesiyle, Devlet 
inşaatının tek «İden idaresini ̂ sağlıyacak tedbirle
rin. ittihazı ve muayyencezri- usullere ibtina etti
rilmesi, 

4. ©evlet mubayaalarını da ayni esas ve ka
idelerle tanzim ederek bu mevzuun teşettükten 
kurtarılması ve •'-istikrarının temin edeceği kazan
cın nesaba katılmas, 

5. M&tbaa işleri; Millet -Meclisi, iBaşbakan-
lık, Genelkurmay gibi çalışma- mevzulanada bil
hassa^ hususiyet arzeden müesseselerin istisnai 
vaziyetleri - mülâhazaya alınarak, bütün daire
lerin matbaa ve neşriyat işlerini bir elde^topla
mak ve bu'yüzden^ heder olan> kıymetleri koru
mak. 

6. Bvkâf işleri; bu müessesenin bence peri
şan, dağınık, derbeder hemen hemen gayrimaz-
but'vaziyetinden -istMâsiyle, bu milyarlar ile 
ölçülmesi d&hı füç ve mahallî değer taşıyan âbi
delerimizin *de harabiyetten kurtarılarak eslâ-
rfemızm bu yadigârlarını ahlâkımıza intikalinin 
evvelâ millî ve'içtimai bir mevzu olarak ele 
ateması. 

7. Yukarda saydığım hususların temini sa
dedinde gerekli kanun tasarılarını hazirlamak 
ve alâkalı kanunların ıslahını temin için > kısa 
mmaâda faaliyete geçilmesi. 

Arkadaşlar; mütaakıp • bütçelerde Hükümet 
fâaliyetine ait mevzuların* ilk hamlede cepheye 
aimması 4âz*mgeldiği kanaatinde bulunduğumu 
arzederek sözlerimi kaparken, muhalefetin yap-
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tığı teııkidlere de bir lâhza nazar atfetmekten 
kendimi alamadığım cihetle af temenni eder ve 
son söz olarak: Yüksek Heyetin râna malûmu 
bulunduğu gibi, muhalefet saflarında çoğunluğu 
teşkil eden partinin vehim raşeleri içinde kıv
randığını bariz surette bize göstermiş bulundu
ğunu arzedeceğim. 

1946 seçim cehenneminin bir zadesi olmaktan 
kendilerini kurtarmalarını temenni ederken ve 
millî cephede onlara evvelemirde şerefle teret
tüp etmesi lâzımgelen bir vazife ve mesuliyet ol
duğunu hatırlatırken makûs bir siluet ile kar
şımda irtisam etmelerine yâr ve hattâ ağyar 
da itibar gözü ile bakamaz. Biz muhalefetin du
rendiş, ağırbaşlı, vakur olmasını istiyoruz. Bu 
halis ve samimî bir düşünce ve hepimiz için va-
cibülittiba bir mefhumdur. Murakabe mekaniz
masının bu zihniyetle hareket etmesini, görüş 
zaviyesinin bunu mihver tutarak ayarlanması
nı, yalnız biz parti olarak değil, aynı zamanda 

j Türk Milleti de bu güzel prensiplerin bieyyihal 
ı tahakkuk ettirilmesini hepimize emretmektedir. 
I Maalesef arzede'yim ki, arkadaşlar, Kore'de 
i ecdadımızın kahramanlıklarına şanlı ve ebedî 
j sayfalar, katan Türk Mehmetçiklerinin süngüleri 
i nasıl ki, Kızıl Moskof'un hançeresini delmiş ise, 
i bugünkü muhalefet de, yurt murakabesini reha-
I . kâr.bir neşter vazifesini görmesini istemek, yeni 
I rejimde; büyük milletimize karşı yerine getir-
j mekle mükellef bulunduğumuz bir vazifedir; 

sözümü bitirirken hasımların (Siyasi ateh) e 
müptelâ olmamalarını temenni eder, Türk sün 

j güsü,kadar,,haricî siyasette de katiyet.prensip-
j lerini. kendine şiar edinen Hükümetin milletimi

ze sağladığı itibar ve şerefin; dünkü cıvık sey
yal siyasetlerinin vahim ve yüz kızartıcı, neta-

ı yici ile mukayesede sabır göstermelerini de ilâve 
i ederek, hepinizi saygı ile selâmlarım arkadaş

larım. 
{ Ş AŞK AN — Saat 21 de toplanmak üzere 
| oturumu: kapatıyorum. 

ı Kapanma flaati : 19 
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BAŞKAN — Oturumu açıyprum, 
SÖz Yusuf Kâmü,Aktuğ^«ıdur. 
YUSUF KÂMÎL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar; 1951 bütçemizin gelir, gi
der, açık «ve diğer müfredatına mutaallik meslekî 
ve ilmî mülâhaza ve düşünceleri arkadaşlarım 
uüananlar tenkit,.izah ve tefsir ettiler. Hattâ 
muhalif arkadaşlarımızdan.biri bâzı yüksek ra
kamlarla, kabarık ve hayalî açıklarla bizi ürküt
mek sevdasına*»dü§tü> buna. cesaretle yeltendi. 
Bunun, cevabını Hükümetimizin vereceği cevaba 
ve uzmanlara bırakarak, bakanlıklar bütçesi mü
zakere edilirken tekrar karşınıza çıkmak şartiy-
le şimdilik zamanınızı israf etmeden bir iki kısa 
misalle maruzatıma başlıyorum. 

Sabık ve lâhik Hükümetlerin de bütçe açık
lan vardır. Şu kadar ki. Halk' Partisi Hükümeti 
63 milyon harcayarak yeni Millet Meclisi binası
nı yaparak açık vermekte idi. Demokrat Parti 
ise memlekete yol, zirai kalkınma için bütçede 
açık veriyor. Halk.Partisi Hükümeti Hozat, 
Ovacık, Kalan'da bomboş kışlalar yaparak açık 
vermekte idi. Şimdi ise Demokrat Parti Hükü
meti, zürraın kalkınmasına memleket yollarının 
yapılmasına, para hasrediyor. Halk Partisi Hü
kümeti o bölge halkını derbeder ettikten sonra 
bomboş kalan kışlalar yapıyor. Fakat bu kışla
lara oturacak kimseyi bulamıyor. 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ beni mazur gör
menizi rica ederim. Tekrar edilmiş olsa bile ata-
larımznr (dertli söyliyen olur.) Ağzmnz'süt
ten yandığı için yoğurdu üflîyerek içmek isti
yoruz. Bizim don »ilkabüt§eHHade;5.v(Demokrat Par
ti bütçesinde) gönül isterdi ki, Doğu kalkınması 
ve bu inliyen bölge vatandaşlarımızın çeyrek 
asırdan beri çektiği çileye son verecek bir fasıl 
ve miktar ayrılmış olsun. Halk Partisinin 27 
sene devam eden saltanatında, öksüzf,yetim-mıitit 
amelesi değil esir, köle muamelesi gören ve tür
lü türlü bahanelerle katline ferman okunan 

inekteyiz, yolsuz,, gıdasız,. bakımsız^ sıhhatsız 
bölgemizin, bu yangın yerine dönmüş harap ül
kenin kalkınması, işlenmesi ve -. verinaö bir1 hale 
getirilmesi, için ı hususi, bir ön^m yer tutsun. 
Şark bölgemiz; Halk, Partisi,.- idaresinde? geçirdi
ği Cumhuriyet senelerinde kiraya verilmiş ..olsa 
idi ıbelki, bugünkü harap.*ve türap.ülke yerine 
bakım ve verim diyarı olur^, geliri kaynar, taşar 
ve belki bütçe açığımızı kapanacak bir halde ma
mur bir hale gelirdi. (Birayığın harabe aç ve 
çıplaktiköylü ve ^vatandaş değil) Netçase ki,' mu
halif ıparti idaresi. bu< lülkede > ümran .namıma rüz-
gârrve fesatekti, bize 4e .fırtınasını dimdİEmek, 
yaralarmaisarmakikülfetinijyüktedi. i 

(Hürriyetini ı verirseniz^, istiklâl < ilân eder) 
düsturu ile^akîm bir idare^ilev yıkılan^ve »kud
retli zekâsından korkulan bu bölge evlâdına^ yar
dım edilieceğmûjvhaya'jb hakla verileceğine onları 
bol -fbol" Öldürdü, teheir t etti,, .adana da< türlü tür' "ı 
sebepler verdik Diğer.;bölgelere aç, t çıpjak. sürdü. 
Şimdiye *kaâar.; (Gösterini. açarsanız: haklarını 
adamayı- öğrenirler,, bize*ekmekf kalmaz.) korku 
ve vehmi ile .idare • edilem. bun bölge i evlâdının 
zeki:ve-kıymetli,, fedakâr, ̂ vlâtlaraniK,- elkıe^ver
diği silâh ile memleket müdafaası namana.yetiş
tireceğine, gerd hizmetlerde•.> kuliLanılmalan için 
hususi: emirler verildi.-: Mektupları.sansür .edildi, 
her mangaya i bir. kişi. verildv, muayyeni klişeli 
mektuplar yazdırıldk:.Ktinyesi?(Şarkh., olan,me-
murj subay "Devlet; kapısından t geçinen ıher va
tandaşa^ istikbal hakkı t verilmedik Kanunu: mah
suslar yerlerine t dönmelerine müsaade .edilenler 
ikinci J biri tehcire=.icbar, ediEp ıhuniar <:ds^ bu - su
retle kıldırıldı. Memlekete her sahada faydalı 
olacak bu zekâ ışığını söndürdüler, ülke boşal
dı, verim vermedi, insan kolu çalışmıyan bu 
bölgeler tabiatiyle, bugünkü derecede açıklar 
verdi.. Bu açıkların vebali Halk Partisinin ve 
onu idare edenlerin boynunadır. Milletin on 
parmağı onların yakasındadır. 

— 326 — 
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Asırlardan heri, akan" Dicle, Batman çayları 

faydasız akar dururken halkımız yağmur dua
sına çıkmak suretiyle Allah'tan korkmıyan bir 
zâlim idareye karşı mededi senelerce Allah'tan 
bekledi. Dicle'ye bir köprü yapılacağına, bir ba
rajla bu arazi sulanacağına, bunun yerine Di
yarbakır'da muazzam müfettişlik binaları ya
pıldı. Para toprağa gömüldü. 

Van gölünde soda taşarken, biz senelerce so
da parası verdik. Reşadiye ormanlarında sülün 
boylu, 8 metre boyunda meşe ormanlarımızı sa
nayide kullanacağına mahrukat diye yaktırdı, 
yıktırdı. Bu millî servet ve kaynaklar da heder 
olup gitti. 

Seçim bölgemde öyle bucak ve köyler var
dır, ki, yarım saat mesafede Dicle nehrinden 
sıratlarında tulumla su taşıyan kadınlarımızı 
görmediler mi? İşletme suyu olmıyan bu köyler 
halkında tabiatiyle temizlik ve sıhhat buluna
maz. Dicle Bucağı halkımız bu haldedir. Halkı
mıza sıhhat yollan öğretilmedi. 34063 köyümüz
den 22852 köyünde su uzaktan taşınır, öyle bir 
hiyanet siyaseti takip edilmiştir ki, bu bölge hal
kımız hastadır. Sıhhatine, hayatma kıyan kökü
ne kibrit suyu dökülen bu hiyanetin affedilip 
edilmiyeceğini yüksek vicdanlarınıza bırakıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Heyetinizin yüksek malûmu olan bir kaziye 

vardır. (Yolsuzluk yolsuzluklar doğurur.) Bu
gün Şark'ta ve yakında; ilgili bulunduğum se
çim bölgemde köy yolu diye katır tırnağiyle 
işlenmiş izlerden başka yol yoktur. Çaylardan 
insan sırtından geçilir, derin yerleri tulumlu sal
larla atlanır. îşte Halk Partisi idaresi bize 
böyle bir ümran eseri bırakmıştır, iftihar etsin
ler, her işi merkezden muhite doğru gösteriş 
ve süsü olarak kendi kerhanelerine kaydetmek 
istedikleri, nüfusumuzun yüzde seksenini teşkil 
eden köylülerimize ancak (Efendi) diye kuru 
unvan vermiş, ve fakat bağının üzümünü sal
kım salkım kendisi yutmuşlardır. 'Hattâ arka
daşlar Azraile can borcu olmıyaydı onu da çok
tan almış olacaklardı. Şark'm kilometre kare
lerinde in cin top oynar. Velût olan Şark'm 
sıcak iklim halkı hekimsizlik, ilâçsızlık yüzün
den 'evlâtlarının çoğunu 'kaybetmektedirler. Mo-
solmi'de Habeşistan'da böyle yapmıştı. Hükü
mete soruyorum; hesap günü gelmiyecek mi? 
Eli kanlılar aranmıyacaik mı? Bucak ve kasa-
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balarımızda doktor varsa, ilâç veya sağlık bi
nam yoktur. Bu ikisi bulunursa doktoru yok
tur. Köylerimiz ise hatırınıza gelebileu her 
hastalıkla bulaşıktır. Daha geçen gün Huzuru 
Âlinizde arzettiğim cüzam hastalığının serbest 
serbest tevessüüne seneler senesi sebebiyet ve
rilmiştir. Bu imha değil de nedir? Şimdiye 
kadar memleket mektepsiz bırakılmıştır, Şark 
halkımızın % 24 ü ancak Türkçe bilir. Okur 
yazarlık da aynı nispettedir. Yol, mektep, sağ
lık mevzuuna arkadaşlarımızdan birisi güzel ve 
müdellel izahat verdiği için sözü kısa kesiyo
rum. Temennim şudur: Bu bölge artık müstem
leke halinden kurtulsun. Ben, Şark, Garp diye 
bir bölge bilmiyorum, kül halinde bir Türk yur
du biliyorum. Şark, sabık idare zamanında 
hasret çektiği yol, mektep, sağlık müessesesi is
tiyor. Bütçedeki açık; yardım ile, tasarruf ile, 
güzel ve yerine masruf harcama ile kapanır. 
Fakat yıllardan beri kamyan ve artık kangren 
haline gelen Şark 'm yarası pansıman eedilmez-
se ölür. Şark, öz babası olan Demokrat Parti 
Hükümetinden derdine derman bekliyor. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Suat Başol... 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Vazgeçtim 

efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — tzzet Akçal... 
(Sende vazgeç sesleri) 
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar mü

saade buyurun, kısaca arzedeceğim. 
Muhterem arkadaşlar, 1951 yılı Bütçesinin 

tanzim ve tertibinde Hükümetçe tatbik olunan 
metodu yerinde bulmaktayım. Açık olarak Yük
sek Meclise takdim olunan bütçenin hizmetleri 
aksatmıyacağma ihtimal vermek kanaatimiz de 
yerinde bir görüş değildir. Açığı kapatmak hu
susunda karşılık olarak gösterilen membalar, 
açık membalardır. Varidat rakamlarının kabar-
tıldığı hususundaki muhalefetin tenkidini de ha-
kikata uygun bulmamaktayım. 

Ancak, 1951 Bütçesinde doğu kalkınmasının 
ne suretle sağlanacağına dair esaslı bir kanaat 
edinmeye müsait hüküm ve rakamlara rastlan
mamaktadır. Asırlardan beri ihmal edilen Doğu 
illerimizin sefaletlerini bir an evvel giderebil
mek için Hükümetin alacağı tedbirlerin nelerden 
ibaret «olacağım bütçenin tetkiki münasebetiyle 
saaanak ̂ erinjâe olur. 
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1. Nüfusu kesif ve arazisi dar bulunan Bize, 

Trabzon, Giresun gibi Şarki Karadeniz vilâyet
lerinden, nüfusu az olan Samsun, Muş ve Van 
vilâyetlerine nüfus nakletmek ve bunları top
raklandırmak hususunda Hükümetin tedbir alma 
zamanının geçmekte bulunduğuna kaniim. İnti
hap dairem olan Rize vilâyetinde nüfus başına 
vasati olarak 1,6 dekar arazi düşmektedir. Bu 
vilâyetten her sene 70 - 80 bin kişi iş sahaları 
geniş olan vatanın sair köşelerine akın etmekte
dirler. Diğer şarki karadeniz vilâyetlerinin du
rumu da bundan farklı değildir. Bu vilâyetler-
deki huzursuzluğu gidermek için müstacel ted
birler ittihazı lüzumuna işaret etmeyi faydalı 
görürüm. 

Bütçeye dahilî kolonizasyon için tahsisat 
Konmamıştır. Şarki Karadeniz vilâyetleri hal
kının Samsun'un; Çarşamba, Bafra ve Terme 
ilçeleri gibi arazisi geniş olan ilçeleriyle Muş ve 
Van illerine göç yapmalarının kolaylaştırılması 
ve bu yerlerde onlara arazi verilmesi ve zirai 
kredi sağlanması suretiyle ve basit tedbirlerle 
nüfus kaydırılması yoluna gidilebileceğine işa
retle iktifa ederim. 

2. Köy ve il yollariyle küçük su işlerine hü
kümetçe verilen ehemmiyet şayanı şükrandır. 
Ancak bu tahsisatların tevzi ve taksiminden, 
asırlardan beri ihmal edilen doğu bölgelerinin 
nasiplerini alabilmeleri ve diğer vilâyetler sevi
yesine yaklaşabilmeleri için hükümetçe esaslı bir 
kriteryum bulunmasına işaret etmek faydalı 
olur. 

3. Doğu illerinin zirai kalkınmalarını temin 
için şimdiye kadar esaslı bir çalışma yapılma
mıştır. Mısır tohumunun bir an evvel ıslahı baş
langıcı olarak Samsun Üretim Çiftliğinden bu 
bölgelere mısır tohumu verilmesi için Tarım Ba
kanlığı nezdinde yaptığımız mütevazi teşebbü
sün halen bir netice vermediğini ve 1950 yılında 
soğuktan mahvolan Karadeniz vilâyetleri naren
ciye bahçelerinin yeniden kurulması ve çay bah
çelerinin korunması için icabeden tedbirlerin 
alınmadığını Tarım Bakanlığına hatırlatır ve 
alâkalarını rica ederim. Bu bölgeler ancak 5 ay
lık yiyecek ihtiyaçlarına tekabül edecek derecede 
az mısır mahsulü almaktadırlar. Tohumları 
dejenere olmuştur. Mütebaki 7 aylık ekmek 
ihtiyaçlarını hariçten gelecek mısır ile karşılı
yorlar. 1950 yılı mısır mahsulü istihsali 5 aylık 
ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan pek uzaktır. Bu 
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itibarla, zirai kalkınmalarını teminen yapılacak 
çalışmalar yanmda 1951 yılında yiyecek mısır
larını ucuz fiyatla satmalabilmeleri için icabe
den tedbirlerin hemen almması zaruridir. 

Sağlık işleri için ayrılan tahsisatın da bu
günkü hayati ihtiyaçları karşılamaktan pek 
uzak bulunduğunu tebarüz ettirmenin yerinde 
bir işaret olacağı kanaatindeyim. 

Hususi muhasebeler taralından idare edilen 
hastanelerin umumi muvazeneye alınması im
kânlarının sağlanmasına ve devletten maaş alan 
resmî hekimlerin daha ziyade terfih edilmek 
kaydiyle hususi muayenehanelerinde kâr mak-
sadiyla çalışmalarının önlenmesi zamanının gel
diğine işaret etmek yerinde olur. 

Programımızda yer alan (tevhidi kaza) sis
teminin tahakkuku yolundaki Hükümet çalış
maları arzu edilen süratle yürümemektedir. 
Usul kanunlarının tadili tasarılariyle, yargıç
lar ve teşkilât kanun tasarılarının kısa bir za
manda B. M. Meclisine tevdi edilmesi ve bunla
rın kanuniyet halini iktisap etmelerinin adlî hu
zursuzluğu gidereceği kanaatindeyim. 

Sivil şahısların bâzı suçlardan dolayı askerî 
mahkemelerde duruşmalarının yapılması husu
suna en kısa bir zamanda son vermek zamanı 
gelmiştir. Sayın Adalet Bakanından bu konu 
üzerinde durmasını beklemek yerinde olur. 

Köy eğitmenleri dâvasının halledileceği yo
lundaki Millî Eiğitim Bakanının muhtelif vesi
lelerle vâki beyanlarına kıymet atfediyorum. 
Ehliyet ve iktidarları sabit olan köy eğitmenle
rinin terfih edilmelerinin sağlanmasını ve mu-
vaffakiyetsiz, bilgisiz eğitmenler elinde, istik
balimizin teminatı olan yavrularımızın uzun 
müddet bırakılmaması için icabeden tedbirlerin 
alınmasını zaruri görmekteyim. 

Mahallî idareler müessesinin lüzumuna inan
maktayım. Fakat hususi muhasebe teşkilâtının 
lüzumuna kaani değilim., Masraftan tasarruf 
edilebilmesini teminen hususi muhasebelerin 
umumi idarelere intikal ettirilmesi pek yerinde 
bir hareket olacaktır. Lüzumsuz masraflardan 
kaçınmak ve halk psikolojisine hürmet etmek 
bakımından köylünün ayağına üç kuruş Arazi 
Vergisi tahsili için ayrı bir tahsildar gönder
memeyi temin etmek icabeder. Bunun en iyi yo
lu da, mahallî idarelerin şahsiyetlerine halel 
vermemek kaydiyle, hususi muhasebelerin hak 
ve vazifelerini umumi teşkilâta devretmektir. 
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B : 46 20.2 
Hükümetin dikkat nazarlarını bu konuya çek- j 
mekte fayda bulurum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SALÂHADDÎN ÂDÎL (Ankara) — Arkadaş- I 

larım, sözlerime 1951 Bütçesi hakkında mevcut 
erkamın ve Hükümetin bu erkamla bize getir
diği terakki ve kalkınma yolunun maalesef be
ni tatmin etmediği gibi acı bir sözle başlıyorum, 
esbabını izah edeyim. 

55-60 seneden beri memleketin geçirdiği 
muhtelif ve sakat birtakım müşkül edvarın içe
risinde bütün vekaiye şahit olarak, fiilen için
de yaşıyarak ömrünü geçirdikten, askerlik müd
detinde memleketin huzur asayiş ve istiklâlini 
tehdit edecek dahilî, haricî her türlü müellim 
vakayi karşısında çalıştıktan sonra, hususi ha
yatını memlekette her türlü millet efradı ile 
hemhal olarak geçirmiş bir arkadaşınızım. An
cak ve ancak bu vatanın, bu milletin biran evvel 
yükselmesi ve onun kalkınması ümit ve hayali 
ile yaşamış, daima bunu kendime bir ideal ola
rak kabul etmişimdir. 

Demokrat Partinin mevkii iktidara gelmesi 
ve bu idealin tahakkuk ettiğini görmüş olmak 
itibariyle partinin ilk Hükümeti olan Adnan 
Menderes Hükümetinin ümmidi hayalimiz olan 
hakiki ve hukuki, tam ve asri bir Hükümet gör
müş olmasını görmekle bahtiyarım. 

Fakat bu Hükümetin daha seri hamlelerle, 
dürüst, müstakim bir yol üzerinden yürüyerek 
memleketi elli seneden beri ulaşmasını bekledi
ğim hedefe doğru götürmesi benim için büyük 
bir zevk olurdu. Bu arzumun tatmin edilememe
sini şöyle izah edeceğim: 

Elli seneden beri bu ümitle yaşıyan bu ar
kadaşınız, memleketimizin ideal bir memleket, 
Devletimizin asri bir Devlet haline gelmesi için 
kendisinin her türlü şahsi enerjisini, cüretini 
sarf ettikten ve bu hedefe yaklaşıldığını da gör
dükten sonra, artık beklediği hedefe vâsıl ola
cak son hamlenin daha seri atılmasını ve memle
ketin biran evvel kalkınmasını görmek isterse 
haklıdır. 

îşte vatan aşkından mütevellit hararet ben
de o mertebededir ki, bu bütçe onun hâsıl etti
ği heyecanı teskin edecek kadar bana su vere
memiştir.. Bu bütçe beni tatmin etmemiştir, da
ha doğrusu, benim ateşimi söndürememiştir de
mek istiyorum. 
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Soldan bir ses — Çok hararetli imişsin pa

şam. (Gülüşmeler) 
SALÂHADDÎN ÂDÎL (Devamla) — Gönül 

arzu eder ki, kendi hesabıma, genç, müteşebbis 
ve bütün milletin umumi itimadına ve Meclisin 
büyük bir ekseriyetine sahip olan Hükümeti
miz bu kalkınma ve icraatında daha cüretkâra-
ne bir surette terakki hamlesi yapabilsin ve 
yapsın. Hükümetin idareyi ele aldığında duçar 
olduğu malî müşkülâtı takdir edenlerdenim, bun
da hiç şüphe yoktur. Fakat ben bu kadar kuvvet
li perestişle mevkii iktidara gelen hükümetten 
daha çok işler yapmış olmasmı bekler ve ümit 
ederdim. Arkadaşlar bunda kendi hesabıma bir 
hodbinlik kabul etmemenizi rica ederim. Memle
kette bu refahı görmeyi şahsi bir arzu değil, bun
dan daha çok, memleketin kalkınmasını istemek
ten ibaret yüksek bir hüsnüniyet olarak kabul et
menizi çok rica ederim. 

Hükümetin eski idare ile hiçbir suretle ka
bili kıyas olmıyarak D. P. yi hedefine sevket-
miye sâyetmiş olduğunu her zaman kabul etmek 
ve eski idare ile hiçbir suretle kabili kıyas olamı-
yacağını bilâtereddüt tasdik etmek icabeder. An
cak bütçenin Hükümetin teşebbüsatı ile gerek 
1950 senesinde, gerekse 1951 senesinde yapacağı 
icraatı gösteren bir mahiyeti olması itibariyle Hü
kümet icraatı ve efali ile bütçe arasında büyük 
bir münasebet şüphesiz mevcuttur. Binaenaleyh 
biraz HüHLnetin teşekkül ve idaresine ait müta
lâa ve fikirlerimi arza müsaadenizi rica ederim. 

Hükümet, iktidara geldiği zaman aynen eski 
idarenin teşkilâtını kabul etmiş ve ondan sonra 
da iki Devlet bakanlığını kendisine yardımcı ola
rak almıştır. 

Ben, Devlet bakanlıklarından birisini, Marhall 
Plânı gibi bütçemize ve bütün memleket kalkın
masına yardımı olan bir malî hususu devamlı ve 
muntazam surette takip etmesi için elzem gördü
ğüm kadar, ikinci arkadaşımızın da memlekettin ik

tisadi kalkmmasmda lâzım olan zirai, ticari, malî ve 
sair hususatı koordine edecek bir arkadaş olma
sını görmek isterdim. Bundan sonra esas prog
ramımız şahsi teşebbüsün himayesi olduğuna 
göre, bir îşletme Bakanlığı ile Devlet teşkilâtı
nın sanayide çalışmasını ve ayrıca Ticaret Ve
kâletine merbut bir de sanayi şubesi bulunması 
suretiyle hususi teşebbüslerin başka bir bakanlı
ğa raptedilmiş bulunmasını da doğru bulmuyo
rum. Eğer sanayi şubesi doğrudan doğruya îş~ 
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letmeler feakanlığma ve Sanayi Bakanlığı namiy-
le teşkil edilecek bir bakanlığa raptedilecek olur
sa o zaman gerek hususi teşebbüs, gerek'«Devlet 
işletmeleri» dediğimiz sanayi kısmı koordine edil
miş ve daima beraber çalışmaya, beraber yürü
meye imkân bırakılmış olurdu, kanaatindeyim. 
Bu suretle bu gibi ufak tefek teşkilât tebeddül
lerine bütçe mülâhazaları mâni olmazdı sanıyo
rum. 

Arada bir de Gümrük Bakanlığı meselesi 
var. (Tekel Bakanlığı sesleri) Tekel Bakanlığı
nın lağvedileceği hakkında Reisicumhurumuzun 
nutku iftitahisinde bir madde vardı. Bu defaki 
bütçede gördük ki, Tekel Bakanlığının bütçesi 
tamamiyle geçen seneki bütçenin aynı olarak 
muhafaza edilmiş ve hattâ bir miktar da artı
rılmıştır. 

Umumiyetle yeni partinin inkilâpçı, kurucu 
bir zihniyetle fâal, serbest, müstakil ve tered
dütsüz çalışması için bütün memleket dâhilinde 
bir birliğin teessüs etmesine evvelemirde ehem
miyet verilmesi lâzımdı kanaatindeyim. Bu itti
hat sayesinde nasıl haricî mesailde ittihat ve 
birlik temin ediyorsak, memleket menafii bakı
mından da dahilî mesailde bu suretle bir ittihat 
neticesinde memlekette yapılacak bir organi
zasyon veyahut reorganizasyonla bunu bir kuv
vet ve kudret halinde yapmak imkânı vardır. 
Bu noktai nazardan Hükümetimizin muhtelif 
anasır beyninde bir teşriki mesai yapmasında 
her halde büyük faydalar vardır. Bu muhtelif 
anasır; Demokrat Parti ve mevcudiyetlerini 
kabul ettiğimiz muhalif parti arkadaşları ile 
matbuat ve Devlet teşkilâtı ve üniversitelerden 
müteşekkil bir mütehassıs heyettir. 

Eğer bu muhtelif elemanlar arasında bir it
tihat ve bir birlik tesis ve temin edilmiş olsay
dı, öyle tahmin ediyorum ki Demokrat Parti 
Hükümeti daha müessir olacak ve daha kuvvet
li eserler yapılmasını temin edecekti. Arkadaş
ların birçokları bütçede mühim bir yekûn tu
tan, takriben 650 - 700 milyon maaşı çok bul
dular. Bu hususa ben de tamamiyle iştirak ede
rim. Ancak bu fikre muhalif olan arkadaşlar bi
le faraza İsviçre'de 100 kişiye nüfus başına iki 
memur düştüğü halde bizim idaremizde bir ki
şi düştüğünü söylemek suretiyle memurin kad
rolarını az bulmakta olduklarını göstermişlerdir. 
(Yanlış sesleri) Halbuki memur adedi meselesi
nin nüfusla mukayyet olmadığı aşikârdır, tsviç- i 
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re 'de iki memur olabilir. İsviçre zengin bir mem
lekettir. isviçre'nin her türlü refahı her türlü 
konforu temin edilmiştir. Keındi işlerini tanzim 
ve her türlü arzularını derhal yerine getirmek 
için fazla bir miktarda memur bulundurmayı 
tercih edebilir, isviçre'de bir telefon edersiniz 
evinizin bacasını temizlemek için silindirli, 
fraklı, motosiklete binmiş bir ocak temizleyi
cisi ile karşılaşırsınız. (Niye frak giysin sesleri) 
Usul öyle. 

Telefon edersiniz, derhal hastaneden istedi
ğiniz şekilde, her türlü vesaiti mükemmel bir 
oda, bir yatak bulmanıza imkân vardır. Yine 
telefonla derhal memleketin her tarafiyle gö
rüşebilirsiniz. İşte Cenabı Hak memleketimizi 
de çok yükseltirse bizde de bunlar mümkün 
olur. Milletin arzularını tatmin edecek, mü
racaat edecek müstedinin derhal muamelesini 
yapacak ve işini derhal görecek memurlara sa
hip olmayı hepimiz arzu ederiz. Fakan bugün
kü teşkilâtta, lâzım olan yerlerde maalesef ne 
doktor, ne mühendis, ne de başka ihtisas sahip
leri vardır. Buna mukabil müstehlik vaziyetin
de olan bir memur fazlalığı mevcuttur. Bunla
rı ancak yeni bir teşkilâtla, yeni bir sureti halle 
mağduriyetlere meydan verilmiyerek tasfiye et
mek zaruridir ve mutlaka lâzımdır. Memleke
tin bugünkü bütçesiyle 700 milyon lira olan 
memur maaşını dahi vermeye imkân mutasav
ver değildi. Teessüf olunur ki, her sene Ba
rem Kanunu icabı olarak bütçeye 50 - 70 milyon 
lira arasında bir miktar eklenmektedir. Mem
lekete büyük bir yük teşkil >eden bu hususu 
-Hükümetin nazara alarak buna mâni olacak ye
ni bir Memurin ve Barem Kanunu getirmesini 
temenni ederim. 

Arkadaşlar, yine bütçenin büyük bir kısmı
na taallûk eden ve millete büyük birtakım ma
lî külfetler yükliyen Devlet teşekkülleri vardır: 
Bu teşekküllerin başında ve bir nevi üzerinde 
bir idare meclisi vardır. Bu meclisin bulunma
sına rağmen bu teşekküller ayrıca bir bakan
lığa merbuttur. Aradan 4 - 5 sene geçtikten 
sonra bütçelerini Meclisten tasdik ettirmek gibi 
garip bir şekli idareye sahiptirler. Bu tarzda 
Devlet teşekküllerinin rasyonel hale girmesi ve 
Meclisin onların sarfiyatı hakkında murakabe 
temin etmesi imkânı yoktur. 

Arkadaşlar, bu sözlerimi belki 1951 senesi 
için değil, 1952 senesi için, Hükümetin az çok 
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nazarı dikkatini celbetmek kastiyle söylüyorum. 
Eğer söylediğim sözlerden bir şemmei hakikat 
bulunursa onları tatbika imkân vermekle mem
lekete daha çok hizmet edeceğiniz kanaatinde
yim. Bu suretle 1952 Bütçesinin memleket için 
daha verimli, daha kalkınmaya müsait bir hale 
getireceğiz. 

Bu sözlerim tenkid ve muahezeden ziyade 
Hükümetimizi takviye etmek, onu daha ziyade 
hamleler yapmaya teşvik etmek arzu ve emeline 
matuftur. Genç arkadaşlarımın muvaffak olma
larını Cenabı Haktan dilerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ali Riza Sağlar. 
ALÎ RİZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlar, sayın Hükümetin titiz bir tasarruf 
zihniyetiyle Yüksek Meclise sundukları 1951 
Bütçesi üzerinde; Bütçe Komisyonumuzun, her 
birerleri ayrı ayrı yüksek bilgi ve geniş vukuf -
lariyle ayni zihniyetin şümul ve çerçevesi içinde 
mütâlâa ettiklerine şüphem olmıyan muhterem 
komisyon âzalarının bütçe kompleksi arasında 
tesbit edemediklerini sandığım bir tasarruf im
kânından ve bunun tatbik kabiliyetinden bah
sedeceğim: Mâruzâtım bir tek mevzua ait ve 
kısa olacaktır. 

Tutarı bir buçuk milyon lirayı geçen döşeme 
ve demirbaş yani mefruşat tahsisatı bugün hepi
mizin kıskanç surette benimsediğimiz tasarruf 
ve israftan kaçınma azmimiz ve imanımız önün
de, üzerinde ısrarla durulacak bir davamız
dır! Eski iktidarın bol keseden ibzal ettikleri 
tahsislerle; teslim aldığımız umum müdürlükler, 
hattâ müdürlüklerin makamları, büroları birer 
aristokrat yuvasıdır. Bugüne kadar sakim bir 
sistemle her yıl verilmekte olan bu bol mefruşat 
tahsisatı, bakanlık ileri gelenleri arasında gös
teriş yarışı yaratmış bulunmaktadır. Çalışma 
odalarında koltuk ve benzeri ihtişamın yanında 
normal ve kâfi ışığı ve onun ışık tertibatını da 
mevkiine, şahsına ve şanına lâyik göremeyip 
bunları floresans lâmbaları haline sokanlarını 
hepimiz her gün görmekteyiz... İşte bütün bun
lara yazıktır ve bugün, üzerinde titrediğimiz 
yüzlerce ve yüzlerce memleket ihtiyaçları karşı
sında bunlar, insafsızca ve kıyasıya birer israf
tırlar. Bunları mutlaka budamak lâzımdır. Bu 
operasyon eminim ki, yeni iktidarın yapıcı ka
rakterinden birini teşkil edecektir. 

Kanaatimce budamayı şöyle yapmak verimli 
olacaktır. Evvelâ umum müdürler diğer mudi-
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ranın odalarındaki sağlı sollu maroken koltuk
lar kaldırılmalı, onların yerine, yazı masasının 
önüne sâde yapılı bir iki sandalye bırakılmalir 
dır. Bir ziyaretçi karşısında o müdür, küçük bir 
feragat jestini kabul edipte misafirini ayakta 
kabul ederse ziyaretçi, girizgâh yapmaya lüzum 
görmeden hemen maksadını açıklıyacaktır. Böy
lece koltuk muhabbeti ve kahve, sigara faslına 
ayrılan uzun zaman kaybı ortadan kalkacak, dı-
şarda bekliyen vatandaşlar, günlerce otel köşele
rinde, şurada, burada beklemekten kurtulacak
lardır, Bunu" ehemmiyetsiz zannetmeyiniz arka
daşlarım. 

Tek bir umum müdürün bu Devlete günlük 
beş buçuk altı saatlik emeğinin maliyeti 25 lira
dan hiç de aşağıya düşmemektedir! 

Vakit nakittir şiarını böylece memuriyet ha
yatında meslek inisiyatif i olarak yeniden vicdan
lara akıtmış oluruz! 

Devlet hizmeti mefruşatı olarak, yeni iktida
rımızdan, bizim zihniyetimize yakışacak şöyle 
bir sistemin kabulünü rica ediyorum. Müdür ve 
memuriyet tipi diye iki, nihayet üç tip üzerin
den, tıpkı çok evvelden demiryollarında, tatbik 
edildiği gibi standart, sade bir yazıhane, sandal
ye, evrak dolabı gibi lüzumlu eşyanın tipleri ev
velden kabul edilmelidir. Bunların tamirleri ko
lay, yedekleri bol ve bittabi ucuza malolacaktır. 
Böylece bu fasıldan tasarruf suretiyle kaldırıla
cak mühim tahsisat, donmaktan kurtarılacak ve 
meselâ sağlık, yol, ziraat gibi çeşitli alanda bizi 
kalkındıracak hayırlı bir yolda ancak feyiz ve
recektir. Bunların tatbik sahasına konulmasını 
görmekle bahtiyar olacağımı, enerjik bir tempo 
içinde çalışan Hükümetimize, Yüksek Huzuru
nuzda hatırlatmakla mâruzâtımı tamamlıyorum. 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Muhterem arka

daşlar; 1951 bütçesinin müzakeresi sırasında bir
çok hatipler leh ve aleyhte bunun üzerinde, dur
dular ve münakaşa ettiler. Münakaşalarının^he
defi şöyle hulâsa edilmektedir: Bütçe açığı ne 
suretle kapatılacak diye bir endişe izhar edil
mektedir. 

Benim görüşümle iktisat mikyasını Hüküme
timizin derhal ele alması başta gelen bir vazife
dir. 

Seçmenlerimizden - mülhem; olarak, sayın ar
kadaşlarım, memleketimizin iktisadi ve abiafri 
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durumunu tehdit eden bir konuya yüksek müsa
adenizle temas edeceğim. (Buyurun, müsaade 
sizin sesleri). 

Salahiyetli makamların memleketimizde kor
kunç bir âfet halini alan lüks ve israfla müca
dele etmeleri lüzumu katisi fikrindeyim. Bu ma
razı içtimainin millî bünyemize müstevli olma
sında âmil iki sınıf vardır: 

Birisi Devlet bütçesinden bizim gibi bol para 
alan âmir ve memurlarımızdır. 

İkincisi, fazla kazanç temin eden tüccar ve 
esnaflarımızdır. Bu iki zümre sahip oldukları 
malî imkânların verdiği salâhiyetlere dayanarak, 
kendilerini âdeta vatanda ayrı bir varlık zanne
derek lüks ve zinet eşyaları için ölçüsüz sarfiyat 
yapıyorlar. Vatanı bir kül olarak düşünmüyorlar. 
Binaenaleyh hiç kimsenin temellük ve tasarru
funa müdahale etmeye bir ferdin hakkı yoktur. 
(Yaşa sesleri). 

Amma... evet (Gülüşmeler) o zümrenin ta
sarrufu âmme zararını müeddi olursa âmme iş
lerinden sorumlu olan makamların derhal hare
kete geçmeleri icap eder zannındayım. Aksi tak
dirde memlekette hem sefahet hem de sefalet 
bütün süratiyle muhitin her tarafına sâri olur. 
Çünkü görenek iptilâsı salgın bir hastalığa ben
zer. Bilhassa giyim hususunda o kadar ileri gi
diliyor ki, lükse düşkün olan bir bayanın yalnız 
senevi giyim masrafı binlerce liraya baliğ olu
yor. Bu kötü örnek, içtimai bünyemizde öyle 
yaralar açıyor ki, bundan tevakki, düşünen in
sanlar için de müyessir olmuyor. İşte böylelikle 
israfın neticesi olan sefahet ve sefalet vatanı 
istilâ ediyor. Binaenaleyh Türk milletinin tam 
özünden kopan Milletvekillerinin seçmiş olduk
ları sayın Adnan Menderes Hükümetinin umu
ma zararlı olan her hareketi önlemesini Türk 
milleti haklı olarak Hükümetten beklemektedir. 
(Alkışlar) 

Küçük bir zümrenin keyfi için bir milletin 
huzur ve rahatı selbedilemez. Bilhassa kendile
rini lükse, sefahete ve sefalete kaptıran bâzı 
Türk Hanımlarının seyrü hareketlerine makul 
ve meşru bir istikamet vermek zaruretindeyiz. 
(Oooo! sesleri) 

Eğer içtimai bünyemizi her taraftan saran 
bu hastalıklara vaktinde el konmazsa hiç habe
rimiz yok iken birden göçmüş olacağız. Bunun 
birçok acı misallerini başka memleketlerde görü
yoruz. 
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Bilhassa Devletin nüfus siyâseti iflâs etmek 

üzeredir. Hassaten büyük şehirlerde genç kız ve 
kadınlarımız meşru evlenmekten ve evlât yap
maktan kaçınmaktadırlar. 

HAMÎT ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Hoca, 
böyle şey yok, bu lâfları bırak... 

ÖMER BÎLEN (Devamla) — Çünkü bunlar
dan az çok tahsili olanlar her nedense devri 
sabıkta erkeklere tercihan Devlet dairelerinde 
kolaylıkla vazife alabiliyorlardı. Şimdi de yine 
aşağı yukarı böyledir. (Sağdan gülüşmeler) Fa
kat bu zümreden bâzılarının almış oldukları maaş 
ve ücretleri ayrı mübrem bir ihtiyaca değil, ma
ğazaların vitrinlerinde gözlerine ilişen ziynet ve 
lükse sarfederek çarşı, pazarlarda sokak ve eğ
lence yerlerinde birer kahraman gibi dolaşıyor
lar. (Gülüşmeler) Muhterem arkadaşlar, gülmi-
yelim, hastalık büyüktür. Yukarda arzettiğim 
gibi hiç kimsenin hürriyetine tecavüz etmeye 
hakkımız yoktur. (Gülüşmeler) Fakat ufak bir 
kitlenin keyfi için Türk Milletine zararlı olan 
her hangi bir hareketi önlemiye matuf tedbir 
almak Milletvekillerine düşen bir vecibedir. 
(Doğru sesleri) 

Sayın arkadaşlar, sözlerim sizlere bir irtica 
var hissini vermesin (Hâşa sesleri) 0 irtica, öy
le korkunç bir kelimedir ki, bir hakikatin ifa
desi sırasında sabık idareciler tarafından hemen 
heyula gibi karşınıza çıkartılırdı. Fakat sayın 
arkadaşlarım, Türk Milletinin tam iradesiyle 
seçilen Dokuzuncu Dönem Milletvekilleri bir 
hakku hakikatin ifadesi karşısında ne heyula
dan ve ne de suretten çekinmiyeceklerdir. Vata
nın ve milletin menfaati hesabına bildiklerini, 
gördüklerini söylemek ve müdafaa etmek sure
tiyle ifayı vekâlet edeceklerine dair millete katî 
söz vermişlerdir. Binaenaleyh arzetmek istedi
ğim o lüks ve israf yalnız adı geçen iki zümre
ye inhisar etmiyor. Hepimizi özendiren ve im
rendiren bu manzara karşısında ev kadınları ve 
Çocuk anneleri de onları taklit etmek suretiyle 
israf ve sefahet dairei fâsidesini tevsi ederek 
Devletin nüfus siyasetini felce uğratıyor. 

Bu hususta bir müşahedemi, bir mesmuatımı 
Tıeyeti celilenize arzetmeyi faydalı saymakta
yım: Bundan 7 ay evvel Samanpazarı yolu ile 
evime gitmekte iken biri yaşlı ve biri genç iki 
kadın arasında şöyle bir muhavere geçmiştir. 
(«Bu ne tecessüs» sesleri) (Gülüşmeler) («De
vam et hoca» sesleri) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti bozmı-

yahm, daha zevkli dinleriz. (Gülüşmeler) 
ÖMER BÎLEN (Devamla) — Yaşlı bayan 

genç bayana diyor ki: «Kızım Türkân niçin 
çocuk yapmıyorsun?» (Gülüşmeler) Bunu sor
ması üzerine öteki «A teyze, çocuk yapayımda 
başıma belâmı alayım şimdi dilediğim yerde ge
ziyorum diye cevap verdi». 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Nasıl 
dinledin, nasıl duydun bunu? 

ÖMER BÎLEN (Devamla) — Kolay, çok ko
lay duyarım. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, çocuk yapmayı baş 
belâsı diye tavsif eden bir Türk kadını mille
tin başına belâ değilde nedir, rica ederim. (Bra
vo sesleri) îşte böyle mübalâtsız sokak ortasın
da konuşan aile muhitinden uzaklaşan kahra-
manvari kendilerini teşhir için reklâmlar yapan 
boylelerinin bu gibi hareketleri vatana asker 
yetiştirmekte olan masum Türk köylüsüne sira
yet etmeye başlamıştır. (Gürültüler) (Ne müna
sebet sesleri) 

Geçen seçim münasebetiyle Keskin köyle
rinde dolaşırken yanında üçer, beşer yaşların
da birkaç çocuklu bir kadına tesadüf ettim. 
(Soldan: Gürültüler) ( «Bütçe ile alâkası ne» 
sesleri) Hepiniz bütçe harici konuştunuz (Gü
lüşmeler) «Bu yavrular senin mi» diye sordum, 
o da, benimdir dedi. «Aferin vatana ne güzel 
asker yetiştiriyorsun» dedim. Fakat cevap ola
rak maalesef şu cevabı aldım: «Evet, şehir ha
nımları çarşı pazar istedikleri yerlerde gezsin
ler, biz vatana asker yetiştirelim. Bundan son
ra ben de bir kolayını bulup çocuk yapmıyaca-
ğım» dedi. Bu, bir vakıadır. (Gürültüler) 

Arkadaşlar; anadan doğma asker olarak ya
ratılan Türk Milletini kısırlığa sevkeden sefa-
het unsurları önlenmediği takdirde kahraman 
milletimizi soysuzlaştırmış oluruz. Bu hususta 
bizlere terettüp edecek vebal ve günah çok bü
yük olur. Bunların sayıları ne kadar az da ol
sa yapacakları tahribat mühim ve korkunçtur. 
Ayaklarında çarık, sırtlarında heybe cephelere 
erzak taşıyan, bir taraftan da çocuklarını emzi
ren Türk anaları ve Türk kızlarına, vücutları
nın en hassas noktalarını binbir hareketlerle te
barüz ettirenleri (Gürültüler, masalara vurma
lar, «hocam irticaa kaçıyorsun» sesleri) örnek 
mi vereceğiz? 

Memleketin mühim hastalıklarından birisi 
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de kumar âfetidir. Bunun için de önleyici tedbir 
almak Yüksek Meclise ve Hükümete düşen ve 
en başta gelen vazifelerden birisidir, hattâ bi
rincisidir. Maalesef her tabakada bulunan va
tandaşlardan birçokları bu marazı içtimai ile 
malûl bulunmaktadır. Güya at neslini ıslah mak-
sadiyle tertip edilen at koşuları âdeta korkunç 
bir kumar durumunu almakla beraber birtakım 
gayriahlâki cereyanlara da sahne olmaktadır. 
Birçok Türk anneleri, babaları ve aile reisleri 
acı acı bundan şikâyet etmektedir. Sabık idare
nin kötü iüyatlarını idame ettirmek yeni idare 
için de bir kusurdur, bunları tenkid etmek kâ
fi değildir; ıslah etmek lâzımdır. 

Geçen sene İstanbul'da vukua gelen müessif 
hâdise hepimizin malûmudur. Bunlar iktisat ve 
tasarruftur, bütçeye taallûk eden şeylerdir, büt
çe, harici şeyler değildir. 

Ve yine 1945 senesinde şahit olduğum, acı 
bir vakıayı huzurunuzda arzetmeyi faydalı bul
maktayım: 

Yozgad köylerinden bir köylü Ankara'da 
ufak bir memurdur. Kendisinin Ankara 'da bir evi 
vardı. Daha iyi bir ev alacağım, diye onu altı bin 
liraya sattı. Eline geçen meblâğı a't koşularında 
eritip mahvettikten sonra ağlayarak köyüne git
ti. Buna benzer daha neler var.. Devlet himaye
sinde olan bu gibi zümre menfaati ve âmme zara
rına işliyen nekadar teşekkül varsa bunları der
hal tasfiye veya ıslah etmek lâzımdır. Aksi tak
dirde vatana zulüm olur. Zalimler ise payidar ol
maz. Lâfla vakit geçirecek bir zamanda yaşamı
yoruz. Türk milleti bizlerden iş bekliyor, adalet 
ve ihkakı hak istiyor, leytelealle fayda vermez. 
Aç, çıplak, gıdasız, ıstırap çeken milyonlarca va
tandaşın dişinden, tırnağından artırarak verdik
leri verginin bir kuruşunu bile zevk ve. saf aya 
sarfetmek için hiçbir zümrenin salâhiyeti yoktur. 

MEHMET ALDEMÎR (izmir) — Reis Bey, 
bunların bütçe ile ne alâkaâı var?. 

ÖMER BÎLEN (Devamla) — Var, iktisat ve 
tasarruf.. 

Muhterem arkadaşlarım, on seneden beri.... 
HÂMÎT ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ho

cam, burada siyaset yapılır, siz Hacıbayram Ca
misine çevirdiniz. 

ÖMER BÎLEN (Devamla) — Hacıbayram 
Camisinde de hakikati haykırırım, burada da hay
kırırım, 
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BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi

niz. Müddeti dolunca keserim. 
Ömer Bilen, bir dakikanız kaldı. 
ÖMER BÎLEN (Devamla) — On seneden be

ri Ankara'da bulunuyorum. Ankara'da Ekonomi 
Haftası gelir, şehrin her tarafına vecizeler asılır, 
0 günlerde beliğ nu'tuklar irat edilir, vaizlere 
tasarruf yapılması hakkında nasihat etmeleri 
için emirler verilir, bu vaizler tasarruf yapılma
sı hakkında ayetler mevzuubahis ederler, saat
lerce ter dökerler. 

Sonra ne olur?. Bir kısmı işret yerinde, bir 
kısmı lüks pazarlarında dolaşır ve yapılan bütün 
gayretler boşa gider. îşte'bu da iktisat ve tasar
ruf haftasıdır. 

BAŞKAN — Hocam, müddet bitti. 
ÖMER BÎLEN (Devamla) — İsraftan bir

kaç örnek vereceğim. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Müddet bitti. 
ÖMER BÎLEN (Devamla) —Bir is i ; boyuna 

Garbı taklitten başka bir mâna ifade etmiyen, 
ölülerimize faydası ölmıyan, dirilerimize hayli 
zararı olan cenazeler için yaptırılan çelenk-
1 erdir. 

BAŞKAN — Ömer Efendi, müddet bitti... 
ÖMER BÎLEN (Devamla) — ölülerimiz ve 

hayatta olanlarımız için dikilen heykeller... 
îşte bunlar doğrudan doğruya bütçe ile alâka
dardır. Aile bütçesi yıkılırsa, Devlet bütçesi de 
açık verir. 

Sözlerim bu kadardır. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Adnan Menderes Hükümeti
nin hazırlıyarak huzurunuza getirmiş olduğu 
1951 yılı Bütçesi üzerinde ben de birkaç kelime 
konuşmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin fasıl ve mad
delerinde görmüş . olduğumuz bâzı noktalar 
şunlardır: 

Birincisi, Millî Eğitime ait olan bir mesele
dir. O da meselâ birçok illerimizin içinde mual
lim mektepleri olduğu halde yenibaştan bir 
de köy enstitüleri vardır. Bunu Sayın Millî Eği
tim Bakanlığından rica edeceğiz ki, bu köy ens
titülerinin tahsisat miktarlarını kaldırarak ora
daki talebelerin muallim mekteplerine nakli
nin ve bunun bir elden bir bütçeden idaresi
nin daha hayırlı neticeler vereceğine kaniiz. 
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İkincisi; memleketin birçok bölgelerinde 

üzerinde duruları gqçim maddelerinden birisi de 
hayvancılıktır. Eski iktidar her nedense, bir
çok arkadaşların anlattıkları gibi, memleketteki 
ziraatçilik ve hayvancılığa ehemmiyet vermemiş
tir. Bu yüzden memleketin ziraatçiliği ve hay
vancılığı günden güne geri gitmiştir. Halbuki 
hayvancılık memleketin büyük bir servet meırı-
baı olması dolayısiyle hem hayvanlarımızın 
cinslerini ıslah etmek, hem de haricî ticaretimizi 
geliştirmek ve bu suretle memlekete döviz te
min etmek için hayvancılığa ehemmiyet vermek 
zarure tindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuya temas eder
ken hayvancılığa öteden beri alışkın olan köy
lülerimiz, halkımız âdeta hayvanına sahip değil
dir gibi bir vaziyet vardır. 

Bu da hayvanlardan alınmakta olan hayvan 
Baş Vergisinin âdilâne olmayışındandır. Böyle 
bir vergi esasen fertler tarafından benimsenme
miş ve hayvanlarımızın ıslahını da geriletmiştir. 
Bu vergiden maksat; mevzuat itibariyle hayvan 
ürün ve gelirinden alınması lâzımgelen Hayvan 
Vergisidir. Halbuki tatbikatta bâzı başka şekilde 
tatbik edilmeler yüzünden yanlışlıklar yapılmak
tadır. Bu vergi alınırken birçok haksızlık ve 
birçok yolsuzluklara sebebiyet verilmektedir. 
Hattâ satım parası olarak alman binlerce ve 
hattâ milyonlarca lira köylü vatandaşlar üzerin
de yük teşkil etmektedir. Sayıma çıkan memur
ların almış olduğu paralar da vardır. Bununla 
da kalmıyor, memur halktan rüşvet de alıyor. 

İkincisi halk da gayrimeşru olarak hayvanını 
bu defa saklamaya mecbur oluyor. Böylece her 
hayvan sahibi olan vatandaşlarımız ahlâksızlığa 
•alışıyor, hem de dolayısiyle memur ahlâkını boz
muş oluyor. Nasıl bu memleket, başında bü
yük bir belâ olan aşırı ziraatçilikten kaldırma
ya mecbur oldu kaldırdı ise, hayvancılığı belâ 
olan Sayım Vergisinin de tamamen kaldırılması 
zaruridir. Bugün, Sayın Menderes Hükümeti
nin hazırlamış olduğu bütçenin imkânsızlıkları 
dolayısiyle, belki toptan kaldırmaya gidilmemiş
tir. Bu demektir ki, Vergi kalkmıyor kanaati 
bizde hâsıl olmasın, peyderpey kalkacaktır. Bize 
dedil olarak bu yıl bütçesinde % 20 indirme ya
pılmış ve Sayın Maliye Bakanı bunu burada hu
zurunuza arzetmiştir. 

Köylünün başında, birçok usulsüzlüklere ve 
yolsuzluklara sebebiyet veren vergilerden birisi 
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4 e 3föl ^eıgisidir. Bunu da Hükümet ele almış
tır, bu erg iy i şahısların gelirine göre tanzim 
cihetine gitmektedir. 

Muhterem arkada^ariıiz, esas itibariyle Şark 
J&arb .diye memlekette ayrı bir bölge tanımıyo
ruz. Gerçi arkadaşlarımız buna temas ettiler 
ama ben de buna dair bir iki kelime söylemeden 
^eçemiyeeeğim. Muhterem arkadaşlar, bugün ih
mal e^ümiş birçok il, ilce, bucak ve köylerimiz 
cardır. Bu, bir hakikattir. Fakat bunların için
de Şark denilen bölge daha $ok mahrum edil
miştir. Cumhuriyetin feyizlerinden, nimetlerin

den ıdiger ıbölgelerin ettiği istifadeyi etmemiştir. 
.istifade t etmemekle beraber biz Şarklılar bedbin 
^değiliz. Jüztbujpün £sevinç ,j$indıçyiz. Çünkü 
J^emok^ıt s Bayın Adnan, Menderes Hükümetinin 
i>iz farklılara halletmiş, olduğu .büyük bir nimet 
îvardır,vki<o „da hürriyettir. Şarklılar hakikaten 
Vhürriyetlerjae i sah|p değillerdi. Eski iktidarın 
ıjöylefbir ttelâkkisi vardı.,Zengin oldu mu müte-
,gaUibe„. hsaydi .bakalım. sürgüne iilân yere., ia-
f3kira)ldjan!mu,ibaldırı çıplak, Hasso Memo, hay
di dâj|a..t durum böyle idi. Memleketin Şark yer-
.letind^y^^ şey bâzı yer
lerden ibaşka yerlere sürülüp oralarm yasak böl-
igelertölftrûk iliniedilmesiydi. Meselâ Sason, Yan, 
tBitlis ^gibi rbirjçok yerler aynı vaziyette idi. Sa-
«yın «Adnan Menderes Hükümeti bu bölgeleri ta-
vmasıen^kaldamış ve bu bölgelerden olup da cura
ya buraya geçinmek maksadiyle dağılan binler-

%m haJtomıs tadfyto rBMjgarya 'dan gelir gibi tek
rar jyerlerine ̂ dönmüşlerdir. Üzerinde durulacak 

^divta,ijim «vatandaşlarımın yerlerine döndükleri 
azaman JBJ&iimetin önümüzdeki senelerde bunla-
onn iskânlarının tatminkâr îŞgküde temini cihe-
v tine gitmedir. 

tMulıterem.arkadaşlar, :esas itibariyle üzerin-
falöfiİBrdugamuzbu bütçe dâvası tbir zaman mese
lesidir. ı̂HiUdimetin hazırlamış tolduğu bütçenin 
imkânları dahilinde memleketin ihtiyaçları karşı-

4ftnaeaktır. Birçok i noksanları olan bu Şark vi
layetleri için -elbette bakanlıkların hepsinden 
iftjîrı.^yrı hasseler aayırmışlardır. Bunu bize is
pat edecek birinei svasata işte Yan'da açılacak 
üniversitedir. îBunjjn^temeHne Hükümet kazık 
çakmıştır. Bu suretle memleketimiz içinde bu
lunan ikilik, Şarklılık, Garplilik iddiaları in
şallah kökünden silinecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha söy
lemekte fayda buluyorum: Eski Halk Partisi 
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iktidarı 30 jsene jnütemadiyen bizim bu .bölge
leri ihmal etmiştir. Hattâ şöyle bir sö.z söylen
miştir: .Cumhuriyet kanunları Erzincan'ı geç
memelidir,. jjjmuı iftiharla söyleyebilirini ki, bu
gün jDumhuriyet kanunları Demokrat Parti ik
tidarı başladığı günden beri Ağrı'nın en sivri 
tepesinde .hüküm sürmektedir. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, bendeniz bir defa Bayındırlık 
Bakanlığına gittiğim zaman oradaki ..haritaları 
tetkik ettim. .Haritada üç .renk huldum. JBirisi 
yeşil, birisi kırmızı diğeri üe sarı xenkti. .Muh
terem arkadaşlar; yeşil olan tabiî mamur ve 
asfalt olan bölgelerdi, kırmızılar ele alınmış 
şoselerdi, .sarı olan bölgeler, Erzincan'ın Plü-
mür dağlarından çizilmiş, Şark denilen Diyar
bakır ve havalisini de içine almış olan hasta 
mıntaka idi. Hattâ Halk Partisi şöyle bir riva
yet de ortaya atmıştı; askerî harekâta mani 
olan yerlerde yol yapılmaz, köprü yapılmaz, 
bilmem ne olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, Kore Harbi, Kore cep
hesi; Kore mmtakası gözümüzün önündedir. 
Memleketin her tarafı, bütünü harb sahasıdır. 
Bütün bir harb, sahası olan bir bölge elbette 
imardan, bakımdan geri bırakılamaz. Bu tah
minler, bu şekil kabuller, zannetmem ki .askerî 
bir engeldir. Bu, bölgelerin kalkınmaması için 
bir. duvardır. 

Muhterem arkadaşlar, işte bugün iftiharla 
söyliyebiliriz ki, Bayındırlık Bakanlığı bu ha
ritayı tamamen kaldırmıştır, memleketin her 
tarafının imar çizgileri ile çizildiğini gözümle 
gördüm, iftiharla söyliyebilirim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Milletimiz tamamen 
uyanmıştır, artık lafla halkımızı ..oyalıyamayız. 
Hakkımız bir şeyi gözü ile görmedikçe bundan 
sonra bir şeye inanmıyacaktır. Onun için, sayın 
İnönü'nün söylediği: «Bizim haricî durumumuz 
nedir, ordunun vaziyeti nasıldır, talimü terbi
yesi var mıdır» şeklindeki suallerine bir cümle 
ile cevap vereyim: 

Biz köylülerin talimü terbiyesi çadırıdır, evi
dir, evdeki kardeşlerimizin yumruğudur. Tar
lada çayırda çalışmalarımız bizim için idmandır. 
Türk .Milleti çadırda doğar, köyde büyür, at 
üstünde ölür. (Soldan bravo ses'eri) (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hüseyin Remzi Kulu, buyurun. 
HÜSEYİN REMZİ KULU (Tunceli) — Efen

dim, arkadaşlar konuşacağım mevzuları tama-
miyle açıkladılar. Artık bendenizin konuşması-
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ha lüzum kalmadı. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
Yeni bütçemizin memleketimize ve milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını, yeni bir ferah ve kal
kınma devresinin açılmasını Allah'tan dilerim. 

Yalnız bir nokaya işaret etmek istiyorum: 
Demokrat Parti iktidarı olarak hepimizin elbir
liği ile, azimle, imanla, hüsnü niyetle bu mem
leketin dertlerine derman olacağımıza inanıyo
rum. Güvenimiz Allah'adır. 

BAŞAKN'— Hüseyin Ülkü, buyurun. 
HÜSEYİN ÜLKÜ (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım; bendeniz söz almak niyetinde değil
dim ve hattâ söz almakda yerinde değildir. Çün
kü bütçe hakkında muhterem arkadaşlarım, mü-
tahassıs arkadaşlarım, ileri geri, uzunluğuna, ge
nişliğine çok güzel konuştular, söylenmedik söz 
bırakmadılar. Bunun üzerinde söz söylemek, bu 
dar zamanda vaktinizin ziyamı mucip olmak, tah-
dişi ezhanı mucip, olmak istemezdim. Affmızı rica 
ederek bir iki kelime söylememe müsaade dilerim: 

Hükümetin bu güç durumda, bir reform, in
kılâp yaptığımız bir zamanda yaptığı bütçenin 
ben şahsan yerinde olduğuna kaniim. Bunun için 
heyeti celilenizden bütçenin kabulünü rica ede
rim.. 

Bu baptaki Cumhuriyet Halk Partisinin, yani 
muhalefetin sözlerini de uzun uzadıya karşılama
ya lüzum kalmıyor. Çünkü milleît 14 Mayısta on
lar için lâzımgelen kanaati ve hükmü vermiştir. 

Hükümetimizden, partimizden âcizane dile
ğim şudur: Bu milletin bize olan güveni ve iti
madı istikbalde yapacağımız iş 3 - 4 sene zarfın
da millete hizmet etmek milletin arzusunu yerine 
getirmek olmalıdır. Millet bizden geçen devrin 
zalimane idaresini istemyor. Millet bizden daima 
Hükümet kapılarında millete hizmet edecek, 
başta valiler olmak üzere, memurlar is'tiyor. Biz
den eski idareyi değil, yeni bir idarenin mevcut 
olduğunu görmek istiyor. 

Bugün, başımızdaki idarenin yalnız milletve
killeri ve heyetivekile olarak değiştiğini görmek
ten başka bir şeye şahit olmamıştır millet. Biz va
lilerden başlıyarak bütün memurları bu memle
kete hizmete amade bir şekle getirmek istiyoruz. 

Bizim Hükümetin siyaseti hariciyesinin dost 
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düşman, herkes tarafından, muhalifler tarafından 
tamamiyle iyi olduğu tasdik edilmiştir. Ancak 
idarei dâhiliyemizde bir duraklama, bir ihmal 
vardır. Bu ihmali bir an evvel siyaseti hariciyeye 
uydurursa, bu millet bizi ilânihaye başının üstün
de, hizmetinde bulundurmaktan bir an hâli kal
maz. Bu millet çok fedakâr bir milletir. Bu mil
let daima en ufak hizmeti dâhi unutmıyan bir 
millettir. Onun için millete lâyık olarak hizmet 
etmek mecburiyetini kendimizde her zaman his
sederek ona göre çalışmak mecburiyetini Hükü
metten rica ediyorum. 

Sonra şunu da arzedeyim. Beni üzen bir hâ
dise oldu. Memlekette Şark, Garp ve Orta Ana
dolu diye birtakım mahallî düşünceler dönmek
tedir. Bu çok iyi bir şey değildir. Şark vilâyet
leri kendilerine iyi bakılmadığını iddia edebi
lirler. Ancak Orta Anadolu zannetmeyin ki 
Şark vilâyetlerinden daha ilerdedir. Benim 
memleketime altı ay Kış esnasında ne hekim, ne 
hâkim, ne de bir vukuat esnasında jandarma 
gidebilir. O kadar mahsur vaziyettedir ki bir 
imdadı sıhhiyenin Kışın asla gidemiyeceği yer
ler vardır. Bunun için bütün memleketin millet
vekillerinden ve vatandaşlardan rica ediyorum, 
memleketi kül halinde mütâlâa etmek hepimi
zin borcudur. Benim ricam ne Şark, ne Garap 
değildir. Türkiye'yi Türkiye olarak kabul et
mek mecburiyetindeyiz ve ona göre yükseltme
ye çalışacağız. 

Bâzı arkadaşlarım haklı olabilir, Şark hiç
bir zaman ihmal edilmemiştir, demiyorum. An
cak bundan sonra Hükümet, Şark ve Garp diye 
bir şey düşünmediğine göre, vatandaşların da 
aynı suretle düşünmesini rica ediyorum. Ve De
mokrat Partiden şunu rica ediyorum ki; daima 
Halk Partisinin gittiği yolu ibretle göz önünde 
tutarak onların hatalarına düşmemeye çalışsın. 
Bu şekilde hareket etmesinin memleket için ha
yırlı olacağına kaniim. 

Sözlerime nihayet verirken de Hükümete mu
vaffakiyet diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yarın saat 10 da toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : $12,40 
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