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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihasının tümü üze

rinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu İstanbul Mebusu 
C. Yardımcı F. Tekil 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/. Gülez 

İkinci Oturum 
1*953 yılı Bütçe kanunu lâyihasının tümünün 

görüşülmesine devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihasının tümünü» 

görüşülmesine bir müddet daha devam olunduk
tan sonra, 

18. I I . 1953 Çarşamba günü saat 10 da top* 
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Çanakkale Mebusu 
M. Kurbanoğlu ö. Mart 

Kâtip 
Gaziantelb Mebusu 

A. Ocak 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar .-*..-.. 
1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Maadin 

Nizamnamesinin 30 neu maddesindeki (akraba 
ye taallûkat) tâbirinin tefsiri hakkında önergesi 
ve .Ekonomi ve Adalet komisyonları raporları 
(4/276) (Gündeme). 

2. - - Kastamonu Mebusu Rifat Taşkın ve 
Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, Askerî Yargıtay 
üyeleriyle Savcısının yaş hadlerinin tefsir vo
liyle tesbiti hakkında önergesi ve Millî Savun
ma ve Adalet koraisyonlariyle Geçici Komisyon 
raporları (4/246) (Gündeme). 

»>4»<l 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,12 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın. 
KÂTİPLER ; tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu). 

mm* 

"REİS — Yoklama yapeağız efendim. 
(Tam yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve, Büt
çe Komisyonu raporu (1/473) 

REİS — 1953 Bütçe tasarısının tümü üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz efendim. 

Söz Zihni Ural'mdır. 
ZİHNÎ URAL (Çoruh) — Efendim, sabahın 

ilk konuşması bana isabet etti, çok kısa olacak 

dan bu konuşmam inşallah hayırlı olur. 
1953 Bütçesini gerekçeleriyle beraber tetkik 

ettik, Maliye Vekilimizi dinledik. Bütçe dolayı* 
.siyle konuşan arkadaşlraımm konuştukları mev
zulara temas etmiyeceğim. Ben yalnız komisyo
nun mazbatalarında ve arkadaşlarınım konuşma
larında temas edümiyen, bütçenin ihzarında köy 
kalkınması bakımından iki seneden beri Hükü 
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metinimin mütenevvi mahallî hizmetler için hu
susi idarelere yapmış olduğu büyük yardımlara 
ve bütçe tatbikatında bu yardımlardan istifade şe
killerine ve bu vesile ile de bizdeki yardımların tat
bikatı dolayısiyle memur rejimimize kısaca te
mas etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; lî>53 Bütçesiyle mahallî hizmet
lere hususi idareler yolu ile ayrılan yardım tah
sisatı yekûnu, malî tarihimizde görülmemiş bir 
mahiyette, . topyekûn bu idarelerin kendi gelirle
riyle yapmış oldukları senelik bütçe yekûnlarının 
birkaç misline baliğ olmaktadır. Bence bunun 
ifade ettiği mâna, Hükümetin tuttuğu ana pren
sip evvelâ köyün hizmetine koşmak ve bu şekilde 
çalışmalarını muhitten merkeze doğru devam et
tirmek gayesine malık olmasıdır. Biz milletve
killeri olarak belirmiş olan bu gayeler karşısında 
halkımızla beraber Hükümetimizi şükranla se-
lâmlıyoruz. Ancak, bir taraftan da istiyoruz ki, 
yapılmakta olan bu büyük yardımlardan muhitler
de ve her yerde daha verimli bir şekilde istifade 
edilmesf için Hükümetçe idare âmirlerine plânlı 
bir çalışma veçhesi verilmiş olsun. 

Bu veçhe ne şekilde verilebilir? Muhtelif 
bakanlıklarca mevzuları itibariyle valilere dik
katle ve ehemmiyetle gönderilen tamimler bu ça- i 
lışmalar için bir veçhe olamaz mı! Müsaadenizle ı 
kısaca bu mühim noktayı tahlil etmeye çalışaca
ğım : 

Arkadaşlar; Biliyorsunuz ki, bizdeki memur 
rejimi ile vazifedeki ihmal ancak inzibati ihtar 
cezasını muciptir. Bununla beraber Muvazeneî 
Umumiyenin memurları olan idare âmirlerinin 
îl îdare Kanununa göre vilâyetlerde bir de ma
hallî idareler üzerinde, idari vesayet ifadesi al
tında bu idareleri murakabe etmek vazifeleri de 
vardır, işte verilen yardım tahsisatının yerinde 
becerikli kullanılabilmesi mevzuunda bütün dâva 
bu iki nokta üzerinde toplanır. 

Evvelâ mahallî idarelerdeki murakabe vazi
fesinin mahiyeti nedir? Nerede başlar, nerede hi
tam bulur? Bunun için mevzuatımızda bir kıstas 
olmadığından biz Öyle valilere, kaymakamlara na
hiye müdürlerine rasladık ki, dün Burhanettin 
Onat arkadaşımızın tatlı tatlı belirttiği şekilde 
ana vazifesi halinde köy işlerini köylü ile 
kaynaşmış bir halde yapmış, becermiş olmasına 
rağmen öylelerine de rasladık ki, sınai tesisleri | 
bakımından bütün masrafları hususi idareler yo-
liyle Devletçe verildiği halde iki senedir basit 
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bir ahşap, köy köprüsün^ dahi yapma kudretini 
gösterememiştir, çalışamamıştır. Bu vaziyette bü 
günkü mevzuatımıza göre bu gibi mahallî hiz-
metltr üzerindeki aksaklık için kifayetsiz idare 
âmirlerini prensip olarak cezalandırmak müm
kün olmamıştır. Memur rejimimizde ihmalin, 
daha ağır bir inzibati cezaya tâbi tutulması ica-
betmekte olduğu gibi idare âmirlerinin mahallî 
idareler hizmetleri üzerindeki vazife ve mesuli
yetlerinin de mevzuatta tasrih edilmesi, Devletin 
büyük yardımları karşısında mahallî hizmetlerde 
daha verimli çalışmalar, daba verimli neticeler 
elde edilmesi bakımından çok mühimdir. . 

Bu gibi bâzı ihmal hâdiselerinin Ceza Kanu-
runun 230 ncu maddesi, mucibince mahkemeye 
intikalinde dahi idare hukukunda bu baptaki vu
zuhsuzluk bu maddeyi de bu mevzularda bir çalış
tırma müeyyidesi olmaktan çıkarmaktadır. Bâzı 
j erlerdeki bu aksak vaziyetlerden dolayı birçok 
arkadaşlarımızın ve birçok yerlerde halkımızın da 
müşteki olduğunu görüyoruz. 

Büyük yardımlarla verdiği neticeler dolayı
siyle Hükümetimizi şükranla selâmlarken tesadüf 
edilen bu husus gibi aksaklıkların da kanun yo-
liyle önlenmesi için tedbirler alınacağını da bek
liyoruz. 

1953 yılı Bütçesinin millete hayırlı olmasını 
Allah'tan dilerim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sayın arkadaşlarım, 1953 Bütçesinin tümü üze
rinde konuşmaya başlarken partilerarası mü
nasebetlerde son zamanlarda hâsıl olan salâh
tan duyduğum gönül huzuriuru hazla ifade et
mek isterim. 

Gerçek demokrasinin sağlam temellerini 
korumak ve Cumhuriyet inkılâplarım korumak 
ve geliştirmek, kuruluş gayeleri olan bugünkü 
siyasi partilerin, bu gayelerin sürat ve emniyet
le gerçekleştirilmesi uğrunda gösterecekleri kar
şılıklı anlayış ve feragati takdir etmiyecek şu
ur sahibi bir vatandaş tasavvur etmiyorum. 

Bu görüşten hareket ederek, gözlerimi istik
bale tevcih etmek suretiyle, bâzı tenkid ve te
mennilerimi yüksek huzurunuzda arzetmek is
terim. 

Kanunlar külliyatımızda gerek meşrutiyet
ten gerek tek parti devrinden kalma, bugünkü 
demokrasi anlayışı ile olduğu kadar haddi za
tında demokratik esasları ihtiva eden bugünkü 
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B ; 46 18. 
Anayasamızın hak ve hürriyet pensiplerî ile de 
bağdaşamryan mevzuat üzerinde duracağım. 

İlk Menderes Hükümetinin 29 Mayıs 1950 
de Yüksek Meclise sunulan programında bu 
konuda şöyle denmekte idi : 

« Kanunlarımızda, itiyatlarımızda, telâkkile
rimizde tek parti devrinden arta 'kaılan ne var
sa tam olarak tasfiye edeceğiz. » 

Memnuniyet ve takdirle hemen işaret etme
liyim ki, «itiyat ve telâkkilerde tek parti devrin
den arta kalan » rüsuplarm tasfiyesi yoluna 
gidileceğine, partiler arasında son zamanlarda 
hâsıl olan iş birliği zihniyetini bir müjdeci ola
rak telâkin etmetkeyim. 

Fakat,.« itiyat ve telâkkiler » şekillerini ve 
hayatiyetlerini umumi kaidelerde yani kanun
larda bulurlar. Kanunlar, telâ'kki ve itiyatla
rın mâkesidir. 

1 Kasını 1950 Cumhurbaşkanlığı nutkunda 
da bu konu üzerinde şöyle denmekte idi : 

« Şimdi memlekette umumi hukuk nizamı
nı, demokrasinin ruhu olan hürriyet, bilhassa 
fert hürriyeti anlayışına göre her sahada yeni
den ayarlamanın sırası gelmiştir. » 

Hatırlanacağı gibi o tarihten bu yana, Hü
kümet bu konuda ciddî bir adım olmak üzere 
bugünkü çok partili rejime, insanlık hak ve hür
riyet anlayışına, demokrasi esaslarına aykırı ve 
antidemokratik diye memleketimizde adlandı
rılmış kanunları, mevzuat külliyatımızı tarıya-
rak icsbit etmek üzere bir ilim komisyonu teşkil 
ettirmiş ve konuyu bu komisyona tevdi etmiş 
bulunuyordu. Bu husustaki faaliyetler ve bun
ların neticelerini sayın Cumhurbaşkanımızın 
bir yıl sonraki, 1 Kasım 1951 nutkundan takip 
edelim : 

«Antidemokratik karakterdeki mevzuatı 
gözden geçirmek üzere teşkil edilen bir ilim 
komisyonunun geçen seneden beri faaliyette 
bulunduğunu biliyorsunuz. 

Antidemokratik tâbiri1, siyasi haklara, âm
me haklarına, insan haklarına göre lüzumsuz 
yere tahditler koyan veya bunları kaldıran 
hükümler şeklinde mânalandırılmış ve bu hük
mün ışığı altında raporlar hazırlanmıştır.» den
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ilim heyeti tara
fından hazırlanıp Hükümete tevdi edildiği sa
yın Cumhurbaşkanımızın nutkundan anlaşılan 
bu raporlar, aradan bir buçuk sene geçtiği 
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! halde umumi efkârın ıttılaına arzedilmemiştir. 
i Gerek Büyük Millet Meclisinin, gerek mat-
i buat ve umumi efkârın canlı tecessüsünü üze-
| rinde toplıyan bu raporlardan hirer nüshasını 
i elde etmek için Başbakanlık, Adalet ve îçişle-
j ri bakanlıkları nezdinde şahsan yaptığım teşeb-
, büslerin semeresiz kaldığını burada huzurunuz-
| da, esefle belirtmek isterim. 
j Bu konuda sözlerimi bitirirken, sayın Baş-
j bakandan şu sualimin cevaplandırılmasını rica 
i etmekteyim : 
I «Antidemokratik kanunlar hakkında ilim 
J heyeti tarafından tanzim ve Hükümete tevdi 
! edilen rapor neden bir Devlet sırrı gibi mah

rem tutulmaktadır ? 
İlmî çevrelerde ve basında, tetkik ve müna

kaşalara imkân vermek üzere bu rapor ne za
man umumi efkâra sunulacaktır?» 

Şimdi bir nebze de bütçenin tümü üzerinde 
duracağım. 

«Burada bir üyesi bulunduğum Bütçe Ko
misyonunuzu bâzı bakımlardan övmeme mü
saadenizi dilerim. 

Geçen seneki bütçe konuşmamda da belirt
tiğim gibi, Bütçe Komisyonunuz, mesaisine 
hâkim olan ilmî ve objektif görüş, hâdiseleri 
umumiyetle partiler üstü bir zihniyetle ele 
alışı bakımından Parlâmento hayatımızda ve
rimli çalışmanın ve ileri demokrasi anlayışının 
güzel örneğini vermiştir. Komisyonumuza bu 
yolda başarılar dilerken, övdüğüm vasıflarının 
değerli mümessilleri olan Bütçe Komisyonunun 
eski başkan ve ikinci başkanın istifalarını in
taç eden malûm hâdiseden ötürü teessürlerimi 
kaydetmek isterim. 

Bütçenin tümü üzerinde konuşurken tefer-
I ruata ait tekidlerimi alâkalı bütçelere saklıya-

rak beıllibaşlı birkaç meseleler üzerinde kalma
ya çalışacağım. Evvelâ, gerek Hükümetin gerek
çesinde, gerek Bütçe Komisyonunun raporun
da iktisadi, malî hâdiseleri izah için mesnet 
ittihaz edilen istatistikler üzerinde duracağım. 

Mukayeseye esas olarak 1949 yılını hareket 
mebdei almak yanlıştır. 

Çünkü, 1949 yılı bilhassa memleketimiz için 
anormal şartlar içinde geçen bir yıldır. Erken 
gelen ve çok ağır bir kış geçirilmiş, yaz aylan 
kurak geçmiştir. 

I Dünya için de 1949 yılı normal şartlar gös-
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teren bir yıl değildir. Bu itibarladır ki, Millet
lerarası istatistik servisleri harb sonrası servisi 
için umumiyetle 1948 yılı istatistiklerini esas 
almaktadırlar. Bundan başka toptan eşya en
dekslerimiz çok eski tarihlerde yapılmış olup 
o zamanki iktisadi bünyemizin icabettirdiği eş
ya nevilerini, bunların umumi iktisadi hayatı
mızdaki önemine göre yani umumi eşya hacmi 
içinde ifade ettikleri nispetlere göre değerlen
dirilmiş bulunmaktadır. Teknik ifade ile bu en
deks sonthetique ve pondere endekstir. 

O zamandan bu yana, millî ekonomimizde 
cezri ve büyük bünye değişikliği olmuştur. Bu 
itibarla bu istatistiklerle, gerek Milletlerarası 
istatistik enstitüsünün, gerek O. N. U. nun, ge
rek Roma zirai istatistikler enstitüsünün en
deksleri arasında yapılacak mukayeseler bâzı 
defa yanıltıcı olabilir. Bundan başka, Ekonomi 
Bakanlığı Oonjoncture dairesinin geçim endek
si de bugünün realitelerine tatbik kabiliyttini 
hemen hemen kaybetmiş durumdadır. 

1936 da hazırlanan ve pek mahdut adedde 
ailelerin geçimlerine göre tanzim edilmiş bulu
nan bu endeksin unsurlarından bir kısmı hâlâ 
resmi fiyatlara göre değerlendirilmektedir. 

Meselâ, kiralar bu endekse, nazari kira ola
rak girmektedir. Bu itibarla conjonktüre daire
sinin istatistikleri ile İstanbul Ticaret Odası en
deksleri arasında bünye farkları vardır. Şu 
halde kendimize şahsi müşahedelerimizi rehber 
yapmak, hâdiseleri kendi ferdî müşahedeleri
mizle değerlendirmek zorundayız. 

Perakende eşya fiyatlarının, hele ithalât 
tahditleri arttıkça, yükselme seyrinde devam 
ettiği, şehirlerde oturan dar ve sabit gelirli va
tandaşların gün geçtikçe artan bir geçim darlığı 
karşısında bulundukları bir vakıa ve hakikat
tir. Ve bu vakıa Hükümet için halli lâzım bir 
mesele olarak ortadadır. 

Biraz da bütçenin giderleri üzerinde dura
cağım. 

Bizzat Adnan Menderes'in tabiriyle, bütçe
lerin yiyici masraflarının başında personel gi
derleri gelmektedir. Bu nevi giderlerin, 1950 
de 679 milyon, 1951 de 670, 1952 de 742 ve tet
kik etmekte olduğunuz 1953 Bütçesinde 779 
milyon liraya baliğ olduğunu ve bu rakamların 
giderler toplamına nispetinin % 40 civarında, 
gelirlere nispetinin % 40 m çok üstünde oldu
ğunu hesaplamak, bu masraf kategorisinin büt

çe bakımından hayatî önemini belirtmeye kâfi
dir. Burada yine Menderes Hükümeti progra
mından bâzı cümleleri tekrarlamama müsaade
nizi rica edeceğim. 

29 Mayıs 1950 tarihinde yüksek huzurunuz
da okunan Hükümet programında şöyle denil
mekte idi : , . ' 

«Devlet cihazımızın bugünkü ihtiyaçlara ce
vap verebilecek hale getirilmesi için bilûmum 
Devlet hizmetlerinin rasyonel olarak yeni baş
tan tanzimini zaruri1 görmekteyiz. 

Bu suretle hizmet verimini artırmakla be
raber her bakımdan tasarruf temin edileceği 
de aşikârdır.» 

Sayın Maliye Bakanı 1951 Bütçesinde per
sonel giderlerinde tahakkuk ettirdiği 9 milyon 
liralık bir indirimden bakınız nasıl bahsetmiş 
idi. 

Diyorlardı ki ; «bunun ehemmiyetini 9 mil
yonluk alelade bir indirme olarak görmemek 
lâzımdır. Meseleyi daha derinleştirmek için 
personel giderlerinin eski senelerden beri sü
regelen seyrine bir göz atarsak bu sene yapı
lanın ehemmiyeti derhal göze çarpar.» 

Bugün bu sözleri biraz değiştirerek başka 
bir neticeyi ifade etmek mümkündür : «1951, 
1952 ve 1953 yılları bütçelerine bir göz atar
sak, personel giderlerinde devam eden artnşın 
önemi derhal göze çarpar.» 

Bu konuda, geçen yıl bütçesi münasebetiy
le yaptığım konuşmadaki sözlerimi hatırlatmak 
isterim. Bu personel meselesinin büyük millî 
bir dâva halinde ele alınması lüzumuna her za
manki gibi bugün de kaani bulunuyorum. Hü
kümet, meseleyi sadece maaş ve ücret barem
leri şeklinde ele almak temayülünde görünmek
tedir. 

Halbuki geçen sene de ısrarla üzerinde dur
duğum gibi meselenin bu suretle ele alınması 
yanlıştır. 

Bugün Devlet ve îktisadi Devlet Teşekkül
leri aylık baremleri üzerinde hayat pahalılığı 
bakımından bâzı operasyonlar yapılabilir. Fa
kat memleketin beklediği; maaşları, emeklilik 
haklarını, memur huzur ve emniyetini de ihtiva 
etmek üzere âmme hizmetlerinin tensik ve ıs
lahıdır. Yani umumi idari ıslahattır. 

Bugünkü mülki teşkilâtımız bilindiği gibi 
Tanzimat hareketleriyle kurulmaya başlamış 
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ve bugünkü şeklini 1876 Kanunu Esasisinde 
almıştır. 

Fransa'dan kopya edilen bu teşkilâtın ne 
dereceye kadar memleket realitelerine intibak 
ettiğini, bugünkü mahallî idarelerin perişan 
halinden, Devlet merkezi idaresinin mütemadi
yen bu mahallî idare sahasını işgal edişinden 
de anlamak mümkündür. 

Hükümeti bu yolda ciddî tetkikler peşinde 
görmemekteyim. Bizce bir taraftan iktisadi 
kalkınmamız uğrundaki hamleler devam eder
ken bir taraftan da demokrasimizin sağlam 
esaslarını teşkil etmek üzere dinamik, iktisadi 
tabiriyle iş randımanı yüksek, memleket şart
larına uygun idari teşkilâtımızı kurmak uğrun
da ciddî çalışmalara başlamak lâzımdır. Takdir 
buyurursunuz ki, bu iş, her türlü imkânlara 
malik olan Hükümet işidir. 

Bir nebze de, haiz bulundukları önemle mü
tenasip surette ele alınmamış, ve bütçeye kâfi 
ödenek konmamış, olan bâzı hizmetler üzerin
de duracağım. 

Memleketimizin, iktisadi, içtimai, kültürel 
bakımlardan hayati önemi haiz büyük bir işin
den, bir dâvasından bahsetmek istiyorum. Bu 
dâva, tahmin buyuracağınız gibi iskân davası
dır. Bu konu üzerinde geçen yıl bütçesi mü
nasebetiyle bir çok hatipler gibi ben de ısrarla 
durmuştum. 

Bu dâvanın iktisadi cephesi şöyledir : Bâzı 
bölgelerde nüfus. fazlalığı vardır. Toprak bu 
nüfusu beslememektedir, iş sahası da kifayet
sizdir. Bu sebepten omda vatandaşlar maddi 
ye mânevi sefalet içindedir. Bunlara bir taraf
tan bulundukları yerlerde iş sahaları yaratmak, 
bir taraftan da fazla nüfusun başka iş sahala
rına veya toprağı bol yerlere muhaceretini sağ
lamak lâzımdır. ...... 

Doğu Karadeniz illerimizin durumu böyle
dir. Diğer taraftan toprağı nüfus miktarına 
nazaran yeter derecede olduğu halde, sakinleri 
kendi geçimlerini . sağlıyacak muayyen ölçüde 
bir toprak parçasına sahip bulunmıyan böl* 
geleniniz de vardır. Bunları; da bulundukları 
yerlerde topraklandırmak, içtimai dert ve teh* 
like halinden çıkarıp, yarınlarından az çok 
emin vatandaşlar, haline getirmek lâzımdır ka
naatindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, bir ailenin iskânı 
için ortalama 5 000 liraya ihtiyaç bulunduğunu 
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yetkili mercileri ifade etmektedir. Bu hesapla 
iskân teşkilâtımızın yılda on bin aile ile meşgul 
olabilmesi için en az 50 milyon liraya ihtiyaç 
vardır. Halbuki 1953 Bütçesindeki ödenek on 
milyon liradan ibarettir. 

Bundan başka, iskân mevzuatımızın kifayet
sizliği artık umumca anlaşılmış bir hakikat ha
lindedir. Eskiden iskân işlerinin uzun vadeli bir 
plân ve programla ele alındığını iddia edecek 
değilim. Fakat bugün de böyle bir plândan 
bahsetmek mümkün görünmemektedir. 

Burada toprak tevzi komisyonlarının, şa
hidi olduğumuz feragatkâr ve yurtsever zihni
yetle sarfettikleri mesaiyi övmeyi bir vazife 
bilirim. Fakat henüz yüzde doksanı Devlet sicil
lerine belirli surette geçmemiş memleket top
rakları üzerinde; Devlet topraklarını bulup 
bunları birtakım haksız tecavüzlerden, iddia
lardan, zorba şagillerden kurtarıp muhtaç hal
ka tevzi etmenin güçlüğü karşısında, bu komis
yonların mesaileri kâfi olmaktan çok uzaktır. 
Bu itibarla dün bu kürsüde konuşan Ekrem Ali-
can arkadaşıma iştirak ederek iskân işlerinin. 
en geniş mânası ile, arazi ıslahı, nüfusu kesif 
olan yerlerde tercihan iş sahaları meydana ge
tirmek, toprağı dar bölgelerde ziraat nevilerini 
değiştirmek suretiyle iktisadi verimini artır
mak, fazla nüfusu başka bölgelere kaydırmak 
gibi çeşitli meselelerin belli bir iskân politikası 
güden, bir bakanlıkta toplanması zamanının 
çoktan gelmiş olduğuna ben de işaret etmek 
isterim. 

Burada, Devlet topraklarının yağma edilme
sine imkân veren bugünkü mevzuatımızdaki 
boşlukların süratle doldurulması lüzumunu be
lirtmeyi de faydalı görürüm. 

Sözlerime son vermeden, Hükümetin vergi 
politikası üzerinde bir lâhza durmak isterim: 

Millî gelirimize nispetle vergi yükünün baş
ka memleketlere nazaran ağır olmadığı bütçe 
gerekçesinde ifade edilmektedir. Bütçe Komis
yonumuz, geçen sene gösterdiği geniş alâkayı 
bu sene gelir bütçemiz üzerinde göstermemiştir. 
Gelir tahminlerine ait mütalâalarımı, o bütçeye 
bırakarak, burada umumi surette vatandaşların 
vergi yükü üzerinde duracağım: 

10 milyar lira olarak hesap edilen millî geli
rimize nispetle vergi yükü filhakika memleke
timizde ağır görülmiyebilir. Fakat böyle bir 
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mukayese yapmak için vergi yükünün vatan- I 
daslar arasında ne suretle dağıldığını bilmek I 
lâzımdır. 

Bilindiği gibi, vasıtalı vergilerimizin vergi- I 
ler manzumesi içindeki nispeti başka memleket
lere nazaran oldukça yüksek bulunmaktadır. 

* Böyle bir vergi sistemine sahip memleket
lerde vergi yükünün Vatandaşların gelirleriyle 
mütenasip surette dağılması, yüksek malûmu
nuz olduğu veçhile, mümkün değildir. 

Bu itibarla burada bir kere daha hükümete, 
D. P. Programının bu konuya taallûk eden 
prensiplerini ve hükümet programlarındaki va-
itlerini hatırlatmak isterim. 

Bugün, artık, vasıtalı vergilerde zamlara 
girmek yerine, Gelir Vergisi mükellefiyetinin, 
muhtelif sebeplerle bu vergi dışında bırakılan 
getir sektörlerine de teşmili zamanının geldi
ğine kaniim. 

$ u konuda ilk fırsatta üzerinde önemle du
rulacak olan gelir kaynağı zirai gelirler olmak 
icabeder. 

'ÎHlhakika, memlekette memnuniyetle müşa
hede ettiğimiz umumî kalkınmadan büyük zira
at müteşebbislerinin yüksek kazançlar sağla
dığı bir vakıadır. 

Bidayette, henüz teşkilâtlanmamış, gerek çe
virme sermayesi, gerek teknik sermaye bakım
larından zayıf durumda bulunan büyük zirai 
işletmecilerimizin gelirlerinin yergi konusu içine 
alınması vergi adaleti bakımından bir zaruret 
halinde göze çarpmaktadır. Bir tarafta müte
vazı gelirlere sahip vatandaşlar, vasıtalı ve va
sıtasız vergiler olarak kazançlarının mühim bir 
kısmını Devlete Öderken, diğer tarafta büyük 
kazançlar temin eden bir kısım vatandaşların 
bu külfete katılmamalarını vergi adaletiyle te
lif etmek mümkün değildir. 

Öu yönden de hükümetin memleket realite
lerine göre tetkiklar yaparak harekete geçme
sini temenniye şayan görmekteyim. 

İRBÎS — Hüseyin Balık. 
.İHÜŞEYtNL BALIK (Zonguldak) ~r- Muhte- j 

rem arkadaşlar* hu seneki bütçeye gelinceye ka- ; 

dar eMişelerimiz, muanzlanmız oldu. Hükü- | 
meti tenkid ettik. Bütçe hususunda tenkidler-
de bulunduk. | 

Bu sene ise bu konuşmamı bilhassa Hükümeti 
tebrik etmek maksadiyle yapıyorum. 
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Evvelce şöyle bir şeye manmışak; Türkiye'd? 

evvelâ demokrasi esaslarını kurmalı, plâncı ,v#, 
ziyete gelmeli, ondan sonra hayat sofrasın], aç
malı... Şimdi de şu hakikat anlaşılmıştır, eyy;ej« 
hayat sahasını ve ekmek sofrasını açmalı vov 
onun verdiği imkân nispetinde,demokrasi temel
lerini kurmalı. : - ; ı 

Sayın Adnan Menderes'in son zamanlarda, 
son aylarda kendi inandığı sistem dairesinde 
muvaffakiyetleri ve inandıktan sonra iş birliği 
için karşıki muhalefet partisine bilhassa endi
şesiz bir muvaffakiyet iftihariyle el uzatması Yfî 
karşının da bunu güzel bir sempati ile karşıla-^ 
ması ve ilk bütçe gününde ve bütçenin ; komis
yon müzakerelerinde bunun güzel misallerini 
vermesini hakikaten takdirle karşılıyorum. Mem
lekette bu dâvanın iyi şekilde ele < alındığını, 
bizim için ilerde verimli olacağını çok kuvvetle 
ümit ediyorum. Hakikaten bugüne kadar zamani 
zemin ve malî imkânlardan âzami istifade, ederek 
bilhassa teknik işlerde, personel noksanlarına 
rağmen, mümkün olan inkişafı yapntlştör. YZi-
ratte, zirai kredi işlerinde, yol dâvasında, su iş^ 
lerinde ve enerji işlerinde muvaffak olmuştuk 
ümit ediyorum ki, bundan sonra da laoıuhafckak 
surette endüstriyi ele alacak hareketler düşünül
müştür. Maden işleri, petrol işleri, çimento sana--
yii ele almaeakır. Memleket iki milyar kilovat 
gibi muazzam bir enerji kuvvetine malik olduk? 
tan sonra bu sanayi safhasını da buna göre inkrt 
safa götürecektir. Bu da evvelki inkişafın tabiî 
bir neticesi olarak bekleneblir. Ve dünya inkk 
safları da bu seyir üzerine olmuştur^ j r 

Bu olmadıktan sonra bir gün kendi yağımıa* 
la kavrulmak durumuna düşünce/kendi)istihsal 
limizi kendimiz kullanmak zorüiida kalacağız; 
Böyle bir hâdise için hazırlanmak elbette ye* 
tinde olur. Hükümetin bunu çok dikkatle takip 
ettiğini görüyorum. Bu sene Bütçe Komisyonuna 
da şöyle oldu : Şu sahada inkişaf ve istihsal faz
lalığı var mıdır?. Endişesi yoktu. Gerek muha
lefet, gerek iktidar şu endişe içinde idi. Bu 
kalkınmayı nasıl tanzim edeceğiz?. Fazla istih
sali memlekette nasıl tertip edeceğiz?. Bunun 
için teknişiyen, mühendis yetişecektir, bu işleri 
yakın senelere nasıl tevzi edeceğiz diye bir-en
dişe hâkimdi. Demek ki, yavaş yavaş yaptığı^ 
mız inkişaflar bizi ieabeden yola sevkedecek ve 
otamatikman plânlaşma işine götürecektir. Hü
kümetten temennim ve ricam; bş,zı hususlar var* 
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dır ki, bunları süratle ele almak lâzımdır. Ma- j 
den Kanunu meselesini üç seneden beri rica et- j 
mekteyim. Bu, 1 haftalık, 1 senelik, 5 senelik, J 
10 senelik mesele olabilir. Hükümetin bugünkü j 
tempo ile yürümesi karşısında bu iş çok gecike
cektir ve doğru olmaz. Üçüncü Dünya Harbi- I 
nin hazırlıkları bittikten sonra mâdenleri ne ya- j 
pacağız? Harb konjonktürü dünya piyasasından 
kalktıktan sonra madenlerimizi ortaya getirin- j 
ceye kadar Amerika'dan maden getirmek kabil ola
cak. Biz madenlerimizden istifade etmeliyiz. Maden 
Umum Müdürlüğünde on insan on bin dilekçeyi i 
tetkik etmekle meşguldür, bunlar, gayrikabili J 
taksimdir, değildir gibi vaziyetleri incelemek- I 
tedirler. Hergün bize 3 - 5 vatandaş baş vuru
yor, bizi Maden Umum Müdürlüğüne sevk edi- ı 
yor. Hükümetten, Ticaret Vekâletinden rica | 
ederim, bu ehemmiyetli işi biran evvel ele alsın- i 
lar. I 

Çimento ve tuğla sanayii meselesine gelince; j 
çimento sanayii meselesi, tuğla meselesi Türki- I 
ye'de halledilmiş bir mesele değildir. Ankara'
da tuğlanın bini 45 lira, diğer yerlerde 90 lira- | 
dır. Yağmur yağdımı 90 lira, yağmur yağmadı 
mı 45 liradır. Bir arkadaşın elinde on bin, yirmi | 
bin, otuz bin ilâahiri, iki yüz bin lirası vardır, j 
İnşaat yaptırmak istiyor, inşaata başladığı za- j 
man tuğla 45 - 50 lira iken iki ay sonra bir yağ- { 
mur yağmıştır, tuğla 90 lira ve daha fazla ol- I 
muştur. Bu kadar kaba bir meseleyi halledip de i 
adam akıllı ve müstekar bir vaziyete getire
mezsek bizim için acıdır. 

Çimento meselesine gelince; çimento meşe- j 
leşi de aynıdır. Her sene yirmi, otuz milyon lira 
harice döviz verilmektedir. Yugoslavya, Atina 
ve îtalya ve diğer yerlerden çimento getirtmek J 
bizim için acı bir şey ve kötü durumdur. Biz j 
verimli sahalarda, kimya ve ilâç sanayiinde top- ı 
rak sanayiinden çok, daha ileri bir durumda- ! 
yız ve daha da ileri gitmeye çalışıyoruz. Bu, 
şayanı şükrandır. Fakat çimento meselesi, toprak I 
sanayii işi nihayet 25, 50 veya 100 milyonluk j 
bir iştir ve bunun süratle halledilmesi lâzımge- i 
lir. I 

Orman meselesine gelince; ben orman sana
yii kurulmadıkça ormanlarımızın korunabilece- j 
ğine katiyen kaani değilim. Orman içindeki j 
enkaza kıymetlendirmedikçe, halen yolsuzluk yü- | 
zünden orman içinden çıkarmak imkânını bula- j 
madiğimiz ağaçları çıkarıp işlemekdikçe or- i 
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manlarm hayatını devam ettirmeye imkân yok
tur. Bu, ormanın önünde oturan bir vatanda
şın önüne bir tepsi baklava koyup, sen iki üç 
gün aç kalacaksın ve bu baklavayı yemiyecek-
sin demeye müsavidir. Köylerimizin birçoğu 
orman kenarlarında kurulmuştur. Bunların bir 
rençberlikleri var ve başka hiçbir gelirleri yok
tur. Allah verirse mahsul olacaktır, vermezse aç 
kalacaklar. Bu takdirde de ormana gidip derdi
ni, belâsını karşılıyacaktır. Çünkü köylü vergiye 
belâ der. Bu tedbirler sayesinde inşallah bun
dan sonra demiyecektir. Onların maişetlerini 
temin edecek vasıtalar veremezsek geçimini el
de etmek için yine ormana gidecek, iki lira, üç 
lirayı kazanmaya mecbur olacaktır. Orman sa
nayiini buralarda tesis etmedikçe bu orman kat
liamına mâni olunamayacaktır. Arzettiğim bu 
meseleler tahakkuk etmiyecek işler değildir. 

Kalkınma Bankası vaziyetini bugünkü ha
liyle kâfi görmüyorum arkadaşlar. Sınai kal
kınma için hususi teşebbüse ehemmiyet atfediyo
ruz. Kalkınma Bankasının yardımlarından isti
fade etmek zorundayız. Bu kredilerin ne dere
cede verilebildiği veya verilmediği gibi hususla
rı takip etmek lâzımdır. Kalkınma Bankasın
dan istenilen öyle paralar vardır ki, iki senede 
amorti edilebilir. Türkiye'de kurulması icap 
eden öyle sanayi vardır ki, iki senede yüzde yüz 
parasını çıkarabilir. Fakat buna imkân yoktur. 
Elinde 500 bin, 600 bin lirası vardır. Fakat 
kuracağı fabrika bir milyona çıkmaktadır. Bu
nu Kalkınma Bankası tamamlarsa fabrikasını 
kurar, hem memlekete faydalı olur, hem de bir 
iki sene içinde amorti ederek borcunu öder. 

Bir de vekâletler arasındaki koordinasyona 
temas edeceğim : Böyle bir koordinasyon henüz 
mevcut olmadığı halde iki sene zarfında bu ka
dar kuvvetli bir hamle elde edilirse, vekâletler 
arasında koordinasyon kurulduğu takdirde bu 
inkişafın ne kadar büyük olacağını tahmin bu
yurursunuz. 

Bütçe Komisyonunda bütün vekâletlerin büt
çesi geldiği zaman koordinasyondan bahsedil
di. Arkadaşlar o bu hususta büyük ve güzel 
temennilerde bulundular. Ben de bu hususta 
bilhassa Hükümetten gelecek sene vekâletler 
arasında daha koordine ve mütenazır bir çalış
ma programı yaparak gelmelerini temenni eder, 
Bakan arkadaşlarımı ve bilhassa Maliye Baka
nımızı tebrik eder, sözlerime son veririm. 
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CAHÎD ZAMANĞÎL (Trabzon) — Efendim 

bitmemiş senfoniyi ikmal ediyorum. 
Dün altın mevzuu üzerinde konuşurken gö

rüşümüzün sade olduğunu ve bu mevzuun tem
kinle ve rahatlıkla konuşulmasının mümkün ol
duğunu ifade etmiş ve fakat bu arada Sayın 
Maliye Bakanımızın ve Bütçe gerekçesinin, geç
miş hükümetler tarafından altın kötü, yeni Hü
kümet tarafından iyi sarfedildiğine dair beyan
ları veya yazılariyle lüzumsuz bir polemiğe yol 
açılmış olduğuna işaret etmiş ve bu meselenin 
sükûnetle tahlilini yapacağımdan bahsetmiştim. 
Söylediklerimi tekrar etmiyeceğim, tabiatiyle. 
Geçmiş hükümetlerin altınlarla, münhasıran is
tihlâk eşyası satm aldığına dair iddianın yanlış 
olduğunu ifade etmiş, rakamları ile göstermiş
tim. 1951 ve 1952 ithalâtında, makine, demir, 
çelik ve saireye ait bir nispet, bir de istihlâk 
eşyasına ait nispet vardır. 1947 - 1948 de keza 
böyle birer nispet mevcuttur. Dün de, bugün de 
sarf edilen altınlar bu sahaların ikisine de şâ
mildir. Fakat 1947 - 1948 de makinelere ait nis
pet bugünkünden daha ufak idi. Kabul etmek 
lâzımdır ki 1947 - 1948 de bugünkü gibi maki
ne, demir ve çelik sipariş etmek, almak kolay 
ve mümkün değildi. İstihlâk eşyasına gelince: 

Kabul ediyorum ki, 1947 - 1948 de ki hükü
metler tarafından hazırlanmış bir programa 
uyularak geniş ölçüde halkın birinci derecede 
ihtiyaç maddeleri ithalâtı yapılmıştır. Ve bu 
ithalât bedellerinin ödenmesinde kısmen altın 
kullanılmıştır. Bunu teyit ederim ve sebebini de 
Büyük Meclise arz ve izah etmeliyim. 

Kısmen dün ifade etmiş olduğum gibi, 1947 
yılında memleketimiz yedi harb yılından yor
gun ve mahrumiyet içinde ve piyasalarımız boş 
olarak çıkıyorlar. Bunu rakamla ifade etmek 
için ilâve edeyim kî o zamana kadar 700 - 800 bin 
ton olan ithalât, yedi yıl boyunca, her sene 350 
bin tona, yarıya düşmüştü. Etrafı ateşle çev
rili bir memleket hükümetinin bu rakamı daha 
yukarıya çıkarmak elinde değildi. Elinde bulu
nan bütün imkânları memleket çocuklarının 
kurtarılması, memleketin ateşe verilmemesi ci
hetine sarf edilmiş ve muvaffak olunmuş bulun
duğu da hatırlanır. 

Altınlarımız; yedi yıl, ihraç talepleri çok 
zuhur ettiği halde ithalât yapamamaktan, yani 
halkın harb mahrumiyetlerine katlanmasından 
birikmişti. Halka bu altınlardan bîr kısmını 

iade etmek ve uzun yıllar boyunca çektiği sı
kıntıdan sonra, onu bir miktar refaha kavuş
turmak lâzımdır. 

Başka bir nokta daha var. Bu da bir ikti
satçının ıkaJbul edeceği cihettir. Bu "kadar boş 
bir piyasanın fiyatlar üzerinde icra edeceği te
sirler o zamanki hükümetleri meşgul etmiştir. 
Eğer o zaman yapıldığı gibi külliyetli miktar
da ithalât eşyası piyasaya sürülmemiş olsaydı, 
ikinci bir devalüasyondan korunmak çok zor 
olurdu. Benim kanaatim budur. 

Şimdi aziz arkadaşlarıma sormak istiyorum. 
yedi sene mahrumiyet çekmiş olan halkımızı, 
altınları muhafaza pahasına giyindirmemek ve 
çıplak bırakmak şıkkmı ihtiyar etmemizi ister 
miydiniz? Bence istemezdiniz, öyle sanıyorum 
ki, 1947 de İktidarda sizler bulunmuş olsaydı
nız, o buhrandan çrkan halkımızı bol pamuk 
bezleri ithal ederek giydirmeyi siz de yapardı
nız. Ama aramızda bir fark olurdu; böyİe 
yapmış olsaydınız, bugün ben de insafsızca kar
şınıza gelerek altınları elinizde tutsanız ye mah
rumiyete göz yumsanız iyi olurdu demezdim. 

Bugünkü Hükümetin altın sarfiyatı mese
lesine gelince; onu da objektif olarak tahlil 
etmek isterim. Evvelâ umumi görüşümüzü ar-
zedeyim; bugün bildiğiniz veçhile altın bir dış 
tediye vasıtası olarak elde bulunmaktadır. 
Doğrudan doğruya nakdî bir rol ifa etmiyor
sa da dolaylı surette na'kdî rolü mevcuttur. 
Altın mümtaz bir dış tediye vasıtası olmak 
itibariyle her memleket ekonomisinin hacmiyle 
mütenasip bir miktarı ihtiyat olarak elde tutul
mak ister. Bu vasıflar altını kullanılmaz, do
kunulmaz 'bir vasıta olarak telâkki etmeye mü
sait değildir. Altın memleket için zaruri gö
rülen hallerde ve fakat ihtiyatlı bir programla 
kullanılır ve mümkün oldukça da e^ki haline 
iade edilir. Bugünkü Hükümetin altın sar-
fetmesi meselesinde kendisine asla bir pole
mik açmak niyetimiz yoktur. Memleketimizin 
bir an için zaruretlerini takdir ederek sarf etmiş 
ise bu meseleyi mübalâğa edecek değilim. Yalnız 
vakıayı, ilerde daha tedbirli olmaları için, tavsif 
etmeye mecburum. Nasıl sarf veya terhin edil
miştir? önceden tertiplenmiş bir dhazlanmâ pro
gramının muayyen bir tarihte tahakkuk etlen bir 
safhası gereğince yapılmış bir sarfiyat bahis 
mevzuu değildir. Bu sarfiyata, bu açıklara bi*az 
kaza yoliyle vâsıl olmuşuz, Maamafi ben W me. 
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sele üzerinde daha fazla durmıyacağım. Çünkü I 
Hükümet, elimizde kâfi* derecede mal bulunduğu-
ra, ihracatı hızlandırmak için tedbirler alındığına, 
yakın bir zamanda sıkıntıdan kurtulmak ümi
dinde olduğuna dair bize izahat vermiştir. Bu 
izahatı not ederek meseleyi geçiyorum. 

Para mevzuu: Kendi tabirleriyle, Meclisimizin 
küçük bir partisinin bendenizin tabiriyle mahir 
hatibi Muhterem Cezmi Türk arkadaşımız dün 
binlere dünya piyasalarını dolaştırdıktan sonra, 
para mevzuu üzerine gelince, bu meseleyi 0. 
H. P. nin geniş ölçüde ele alacağını söylemişlerdi. 

Muhterem arkadaşlarınım bu yoldaki spari-
şinî kabul etmediğimi maalitiraz arzederim. 

Para mevzuu üzerinde az ve zaruret ölçüsünde 
konuşulmasına taraftarım. Bu bakımdan Başkan 
İnönü'nün Hükümet tarafından paranın değeri
nin korunmasına dair verilen teminata atfettiği
miz kıymet hakkındaki beyanatma ilâve edecek 
bir şeyim yoktur. 

Mevzula ilgili olarak sadece bir noktayı Hü
kümetin dikkatine arzetmek isterim. Memleketi
mizde büyük bir satmalma gücü mevcuttur. Bu 
da istihsalden ve krediden ileri gelmektedir. Bu 
satmalma gücünün piyasada daima satmalabile-
ceği bir mal mevcudu ile karşılaşması lâzımdır. 
Yakın zamanlara kadar bu satmalma gücü piyasa
mızda münasip ölçüde mal bulmuştur, ithalâtı
mız genişti, elimizde stoklar vardı. Binaenaleyh 
böyle bir mesele kendisini hissettirmedi. Bununla 
beraber ithalât tahdidine 5 aydan beri girmişiz
dir. Daha da bir müddet devam etmesi muhte
meldir. Eski siparişlerin arkası alındıktan son
ra, bugünkü tahditlerin neticeleri peyderpey gö
rülecektir. Ozaman mevcut satmalma gücü piya
sada bir mal darlığı ile karşılaşabilir. Kanaatimce 
1953, yılının bu noktada başlıca meselesi budur. 
Vre bu mevzru parayı ilgilendirdiği gibi, geçim se
viyesini de ilgilendirir, aynı zamanda bütçenin I 
tahsilat ve masraf tertiplerini de ilgilendirir. 
Mesele Hükümetçe elbette ki, meçhul değildir. 

Hayat pahalılığı mevzuu : Bu mevzuda Hü
kümetin görüşü; memlekette gelir artışı dolayı-
siyle bir fiyat pahalılığının hissedilmemekte ol
duğudur. Bu görüşün ele aldığı mukayese meka- I 
rjizmasmı tasvip ederim, doğrudur. 

Hayat pahalılığı fikrinin ölçüş şekli, ge
lirlerle fiyat arasındaki mukayesedir. Yal
nız biri ile iktifa etmek doğru değildir. Hükü- I 
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metin doğru bir nazari esasa istinaden yaptı
ğı muhakemeden çıkardığı hükmün fazla ta
mim ve teşmil edilmiş olmak kusuru var. Ge
lir artışı vardır; binaenaleyh hayat pahalılığı 
memleketimizde yoktur, demek bir bakıma 
doğrudur. Fakat bu lüzumundan fazla umu
mi bir beyandır. Meselâ, bu gelir artışı ve bâzı 
fiyat hareketlerinin bu gelir sahiplerince his
sedilmemesi üzüm müstahsılları için varit mi
dir? Değildir. Üzümün 1952 deki gidişini ta
kip edenler için bu teoriyi kabul etmek müm
kün olmuyor. Daha ağır şartlar içinde yaşıyan 
dağ bölgelerimizde, Çanakkale'den Antalya'ya 
kadar, palamut toplıyarak yaşıyan vatandaş
ların durumunu nazarı itibara alırsanız, İzmir 
borsasmı takip edenler kabul ederler ki bu 
umumi tarif onlar için ferahlatıcı değildir. 
Geçen sene pancar müstahsili hava şartların*-
dan müteessir olmuş, daha az ve daha az ran
dımanlı mahsul almıştır. Hele pamuk için 
söylenecek bir şey yoktur, pamuk müstahsili 
hiç de iyi vaziyette değildir, perişandır. Pa
muğun perişanlığı başka maddelere benzemi
yor. Pamuk fiyatı evvelâ zirveye çıkarılmış, 
sonra yerin dibine geçirilmiş vaziyettedir. Müs
tahsilin sıkıntısı çok büyüktür. Demek ki, ge
lir artışı dolayısiyle fiyatlardaki yükseklik, 
köylü bakımından hissedilmemektedir mütalâası 
memleketimizin bâzı istihsal bölgelerinde ol
duğu gibi birçok noktalarda bunu doğru gös-
termiyen vakıalar mevcuttur. Binaenaleyh bu 
tahlilden bir netice çıkarmak lâzımgelir. Hü
kümetler fiyat hareketlerinde daima müteyak
kız olmalıdırlar. Bunun neticesi budur. Ekse
riya hayat pahalılığını tetkik eden memleket
lerde, fiyat meselesi, fiyat hareketleri üze
rinde çok durulmasının «elbette bir sebebi yar
dır. Görülüyor ki' gelir artışları hakikaten 
geniş bir ölçüde her tarafta fiyatları aşacak 
şekilde her zaman vâki olmuyor. Gelirlerin ar
tırılmasına çalışmak esas olmakla beraber, fi
yatların kamçılanmasından daima içtinap edil
melidir. Az evvel arzettiğim zirai kesimlerde 
gazın, benzinin, kaput bezinin, bilmem hangi 
maddenin pahalılığını oradaki müstahsil hisset: 
mistir. 

Bu itibarladır ki, bugünkü gelirler bakı
mından köylünün umumi surette daha iyi olan 
vaziyetini kabul etmekle beraber, fiyatlar bah
sinde ihtiyatlı olmak, hayat şartlan ve istih-
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sal maliyetleri üzerinde müessir maddeler 
fiyatlarının yükseltilmemesine çalışmak, bu mev-
zudan çıkarılacak başlıca neticedir. 

Türkiye'deki hayat pahalılığı başka memle-
ketlerinkine benzemiyen bir hayat pahalılığı
dır. Hayat seviyesi Türkiye'de başka memleket-
lerinkinden düşüktür. Başka memleketlerin bu
gün mahrum bulundukları [şeyler, faydalının ve 
lüzumlunun çok üstünde Şeylerdir. Biz bu ba
kımdan daha elzeme bile krişmiş değiliz. 

Mevzua bir başka nokjtadan daha temas et
mek isterim. Meclisimizde, hatırımda yanlış kal
madı ise, bir zamanlar kadınlarımızın daireler
de çalışması üzerinde hoşnutsuzluk ifade eden 
arkadaşlarımız olmuştu. Ben bu konuyu sosyal 
bakımdan kürsüye intikal ettirmiş değilim. Ta
mamen bu meseleyi iktisjadi olarak ele almak 
istiyorum. Kabul etmek lâzımdır ki, hayat pa
halılığı mevzuu bugün şehirlerde daha barizdir. 
Şehir hayâtında ve bilhassa değişmez gelirlile
rin hayatında günlük göçim maddeleri fiyat
larının yüksekliği tazyik edicidir. Etin, yağın, 
giyecek eşyanın ve bilhassa sebzenin, teker te
ker fiyatlarına dair eljmde fiyat rakamları 
mevcuttur. Bunları bura|da uzun uzun zikrede
rek kıymetli vakitlerinizi almak, sizleri yor
mak istemem. Bunlardarj çıkan neticeler malû
munuzdur! Şehirde yaşjyan insanların aile 
hayatini, şu etin, yağın, (sebzenin ne kadar taz
yik edici olduğunu aile ıjeisi olarak bilmekteyiz. 
Ben bu noktadan, acebai değişmez gelirlilerin 
durumlarını, gelir bakımjmdan gözden geçirmek 
zamanı «gelmiş midir? diy4 Hükümetin ne düşün
düğünü öğrenmek isterdim. 

Geçim bahsinde yalnız gelir ayarı ve fiyat 
meselesi kâfi gelmiyor. Biraz da ferdin gayret
lerine ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, kadın çalışa
caktır. Bunun başka çaresi yoktur. Köyde ça
lışan kadın şehirde niçin çalışmasın? Türk ola
rak zaten bunu anlamam. Ayrıca iktisaden şu
nu kabul etmek lâzımgelir ki, tek başına bir ba
ba geliri ile ailenin rfaha kavuşması mede
ni camialarda mümkün-değildir. Kadınlar ça
lışacaktır. Mümkünse ailede bir değil iki değil, 
üç fert çalışmalıdır. Ve bu çalışacak üç ferdin 
geliri ile aile refaha kavuşmalıdır. Memleket 
cihazlansın, hayat standardı yükselsin diye yıl
larca beklemek, memlekette fiyatları düşsün 
dîye beklemek, az çok hayal ve zarar taşıyan şey
lerdir. Fert olarak aile bütçesinin tanziminde 
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medeni bir görüşe ihtiyacımız vardır, onu da ka
bul edelim. (Bravo sesleri). Efendim, şu anda 
bir parça geriye doğru dönmek mecburiyetinde 
olmam dolayısiyle üzülüyorum. Sayın Maliye 
Bakanı tediye muvazenesi açıklarından bahseder
ken, 1950 yılında donmuş bir ekonomi devraldık-
l&rmı söylediler. Ben dikkat ettim. Kendileri 
2,5 seneden beri bugünkü Hükümetin yapmış ol
duğu ve bizim de takdiri kıskanmadığımız iyi i§? 
leri anlatırken bunların maziyle kökünü külliyen, 
kesmekte ne vakit tediye bilançosu açığı gibf zıar 
meselelerin izahına sıra gelince, mazi musluğunu 
açmaktadırlar. Nitekim tediye bilançosu açığı 
mevzuunu 1950 nm donmuş ekonomisi kızağı 
üzerinde Meclise takdim ettiler. Bu mevzu üze
rinde açık konuşarak, dünkü Hükümetin yaptı
ğını, bugünkü Hükümetin de yaptığım objektit 
clarak ortaya koymak suretiyle bu bahsi tasfiye 
etmek istiyorum. Dünden bahsedilirken yedi harb 
yılının hayatımızda açtığı boşluktan bahsetmi-
yeceğim. Yedi harb yılı ne demektir? Bunu bi
len bilir, bilmiyene de anlatmak mümkün de
ğildir. Şimdi yedi harb yılına rağmen 1950 de 
Ereğli, Zonguldak ve Trabzon limanlarını inşa 
îıalinde devrettik. 1946 dan geriye doğru, Cum
huriyet Hükümetleri şunu, bunu yaptı diye ar-
zetmiyorum. 1950 civarında kıpırdıyan ha
reketlerden bahsediyorum. Ereğli, Zonguldak, 
Trabzon limanlarını inşa halinde ve İstanbul 
Umanını ıslah projesini kredisi ile birlikte devir 
aldınız. 

Geçen yıl küşadını yaptığınızı görerek sevin^ 
diğimiz Çatalağzı - İstanbul bağlama hattı 1950 
yılı mahsullerindendir. 

1950 de Sarıyar'm gayet mazbut hazırlıkları
nı, Seyhan Brajının etüdlerini devraldınız. Sa
nayide: Bakırköy Bez Fabrikası tevsii ve Sivas 
Çimento tevsiini, bugün ikmal veya inşasına 
devam buyurduğunuz Halkapmar, Denizli, Er
zincan pamuk ipliği fabrikalarının hatırlanmasını 
Sayın Malîye Bakanından rica ederim. 

Kredisi siparişleri ile devraldığınız silolar ve 
çelik ambarları da hatırlanmaya lâyıktır. Bütçfe 
gerekçesinde iki seneden beri hususi sanayi te
şebbüslerine gittikçe artan kredileri ile zikredil
mekte bulunan Sınai Kalkınma Bankasını 1950 
de taze kurulmuş olarak teslim etmiştik. Bir kı
sım zirai istihsalimizin feyzine âmil olduğunu 
memnuniyetle müşahede ettiğimiz traktör İthali 
politikası, dünkü ve bukühkü Hükümetler içifc 
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kabili tatbik olmak üzere Amerikan yardımı sa
yesinde, 1948 de başlamış ve 1950 yılının Hazi
ranında 6529 traktör siparişi verilmiş 4100 adedi 
memlekette satılmış ve bu sistem kurulmuş bu
lunmakta idi. Bu tadadı ortasında durduruyo
rum. 

Bugünkü Hükümetin de neler yaptığına, ken
dimizin yaptıklarımızı bildiğim kadar onları da 
bildiğim için, işaret edeceğim. 

Sayın Maliye Bakanı, dış ticarette dünkü 
yarı lüks ihraç maddelerine pamuğu, buğdayı 
ve madeni biz ekledik, buyurdular. Bu beyanın 
doğru tarafı vardır, yanlış tarafı da vardır. Bun
lar tarihimize ait bilgilerdir, orada hakikatler 
açık olarak görülmektedir. Buğday: Âmilleri 
üzerinde durmaklığımızm, doğruluğunu kabul 
ederim; Demokrat Parti Hükümeti zamanında bü
yük bir gelişmeye mazhar olmuştur. 

Pamuk : C. H. Partisi zamanında ilk hamle
sini yapmıştır, bunun D. P ye maledilmesi yan
lıştır. 

1948 senesine kadar 50-58 bin ton olan is
tihsal, Cemil Said Barlas tarafından ilk defa 
ihracatın serbest bırakılması üzerine, 1949 se
nesinde % 100 bir artışla 104.200 tona çıkmış
tır. 1950 de 118 bin ton olmuştur. Ondan son
raki artışiyle sonra başına gelen haller malûm
dur. Buğdayı sizin eseriniz olarak kabul etmek 
tabiîdir. Ama pamuk böyle değildir. 

Madene gelince : Madenlerimiz mükemmel 
ihraç edilmektedir. Ama Hükümet olarak yapıl
mış bir şey yoktur. Katırlar sırtında indirilen 
madenlerimiz, maliyetlerine bakılmadan, deh
şetli bir surette ihraç edilmektedir. Sebebi harb 
konjonktürü. Buna mukabil biz maden kanunu 
hâlâ çıkarabildik mi? Istahsali kolaylaştırıcı 
bir şeyler yapabildik mi? Memleketimizde bir 
maden kredisi organize edebildik mi? Bunlar 
yapılmamıştır. Maden Umum Müdürlüğü teşki
lâtını ıslah suretiyle maden işlerimizi çabuklaş
tırmayı temin ettik mi? Bunun için 20 bin isti
da sıra beklemektedir ve iş çıkmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; demin bir tadat yap
tım, şimdi bugünkü Hükümetin yapmakta oldu
ğu işlerden bahsedeyim: 

Bizim Trabzon, İstanbul, Zonguldak, Ereğli 
limanları için aldığımız teşebbüslere siz Mersin 
ve Samsun limanlarını ilâve etmiş bulunuyorsu
nuz. Bundan çok memnunuz. 
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I Bildiğime göre Çatalağzı'nm mevcut ünite

lerine yeni bir ünite ilâve etmek tasavvurunda-
smız. 

Garbın elektriklendirilmesi muvaffakiyetiniz 
olacaktır. Şeker fabrikası için aldığınız teşeb
büsten dolayı Hükümeti bilhassa tebrik ederim. 
Bu tadadı deminki gibi ortasında durduruyo-

I mm. Hakikat şundan ibarettir: Harbin durak
lama yıllarından sonra, memleket 1948 den bu 
yana devamlı surette inkişaf etmekte ve inkişa
fı yıl geçtikçe daha sürat iktisap etmektedir. 
Geçmiş Hükümetler hizmetlerini ifa etmişlerdir. 
Bugün siz hizmet etmektesiniz. Memlekete çok, 
pek çok hizmet etmenizi yürekten dilerim. (Al
kışlar) • 

REÎS — Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, Ana Muha
lefet Partisi Başkanı Sayın ismet inönü'nün, 
partisi adına evvelki gün yaptığı konuşmayı 
muhabbet ve dikkatle dinledim. Demokratik 
hayatımızın seyrinde yeni bir devrin açıldığını 
açık bir şekilde gösteren bu beyanata ayrı ola
rak cevap vermeyi, bu beyanatın yazılışında 
hâkim olduğu görülen dikkat ve nezaketin 
icap ettirdiği bir mukabele telâkki ediyorum. 

Halk Partisi Sayın Başkanının sözlerinde 
i özlü ve ehemmiyetli fikirler bulunduğunu ifa

de etmek yerinde olur. Memleketin ana dâva-
[ larında ve rejim meselelerinde, sözleri ve hare

ketleriyle tam mutabakat halinde bulunduğuımu-
zu ifade etmekten millî gurur duymakta ve par
tiler arasında şu veya bu sebepten veyajıut de
dikleri gibi emniyet buhranından doğan çekiş
me ve didişme devrine, bir daha avdet edilme
mek üzere, son verilmiş olmasma kendileri gibi 
bizler de sevinmekteyiz. Türk Milletinin ol
gunluğu, yeni girdiğimiz demokratik hayatta 
da en güzel örneklerini verebilecek bir kemal-

ı dedir. Beliren tehlike istikametlerinde millî 
tesanüt cephesinin kurulması hususunda büyük 
bir memnunlukla müşahede ettiğimiz teşebbüs
ler, bu olgunluğun en yeni delillerini teşkil 
eylemektedir. 

Siyasi partiler ve onların idarecileri olarak, 
| milletçe gösterilen bu kemal ve olgunluğa lâyık 

gayretler sarf etmemiz icabetmeiktedir, yalnız 
çok partili bir idarenin taraftarı olmak değil, 
fakat bunun dâvasını ve mücadelesini yapmış 

1 bir partiyiz. Binaenaleyh diğer partilere şade-

«r 
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ce hayat hakkı tanımakla kalmayıp, onlarla 
karşılıklı münasebetlerimizi hürmet ve mu
habbet esası üzerine kurmak ve onlara vatani 
vazifelerinin ifasında elden gelen kolaylıkları 
temin etmek, Demokrat Partinin en başta şiarı 
olmak icabeder. 

Arkadaşlar; iki partinin kendilerine has 
inanışları, ve hususi programlan bulunduğu 
bir hakikattir. Türlü memleket meseleleri 
üzerinde kendimize ait görüşlerimiz olacaktır. 
'Bunların münakaşasını ve karşılıklı tenkidini, 
ileri anlayışlı partiler olarak yapacağız. Esa
sen iki parti arasında, eğer tâbir caizse, bir mez
hep kavgası da mevcut olamaz. tki parti va
tanperver olmakta ve memleketin yüksek men
faatlerini üstün tutmakta bir oldukları gibi, da
ha birçok noktalarda da aralarında görüş ve dü
şünüş, yakınlığı mevcuttur. Bu iki parti, hür
riyetçi ve terakkiperver zümreye mensup müca
vir partilerdir. Sekter mezhepçilik kavgaların
da olduğu gibi, bir siyasi taassupla hareket et
mek, birbirimizi kötülemek ve tahkir etmek 
bizim şiarımız olamaz. Siyasi tenkid başka heı* 
ne pahasına olursa olsun kötülemeye çalışmak 
başka ve siyasi tenkid adı altında küfre, tahkir 
ve tezlil gayretlerine baş vurmak büsbütün 
başkadır. İktidarda veya muhalefette iki ana 
parti olarak, siyasi tenkidleri, terzil, tahkir ve 
küfürden ayırt etmek oldunluğuna ermiş bulun
duğumuza bundan böyle her kes şahit olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet memurlarının ve idarenin, kanun ve 

nizamları hiçbir parti farkı gözetmeksizin, bü
tün vatandaşlara, seyyanen tatbik etmeleri, de
mokrasinin temelini teşkil eder. Demokrasiyi 
kökleştirmek gayretleri içinde iken, bu gayeyi 
ehemmiyetle göz önünde bulundurmamız pek 
tabiîdir. Çünkü siyasi kanaatlerinden dolayı 
eşit muamele görmemiş olmanın acısını çekmiş 
bir partiyiz. Eğer bugün vatandaşların siyasi 
kanaatlerinden veya parti farkından dolayı 
müsavi muamele görmedikleri hal ve vaziyetler 
olursa, delilleri ile bize bildirilmesinde fayda 
vardır. Geçen gün yaptığım bir konuşmada be
lirtmiş olduğum gibi, biz, Hükümet olarak, bu 
yolda âzami gayreti göstermekten bir an hali 
kalmıyacağız. 

Aziz arkadaşlarım; Demokrat Parti, seçim
lerle ve millet reyi ile iktidar değişmesinin bu 
memlekette tabiî bir hal almasını temin yolunda ı 
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ilk günden beri büyük gayretler sarfetmistir. 
Her seçim sonunda bir devri sabık zihniyetinin 
alıp yürümesi, bu memlekette demokratik ha
yatın inkişafı bakımından büyük tehlike teşkil 
eder. Binaenaleyh muhterem muhalefet lideri 
nin bu mevzudaki düşüncelerini kendi düşünce ve 
tatbikatımıza tamamiyle uygun bulmaktayız. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, Türk Milletinin bugün vâsıl ol
duğu ileri ve medeni seviyeden geri gitmek asla 
bahis mevzuu değildir. 

Hattâ bugün bulunduğumun noktada durak
lamak da akla gelmemek ieabeder. Gayemiz, 
Türk milletinin olgunluğuna ve kemaline yakı
şır bir şekilde rejimimizi mükemmelleştirmek
tir. İktidar Partisinin ve onun Hükümetinin 
bu azim ve kararında kimsenin şüphesi olmamak 
lâzımgelir. Bu medeni ve ileri telâkkilerimize, 
ihtiyaç görüldüğü anda, Cumhuriyet Halk Pa
tisinin vakit kaybetmeden iltihak etmiş olması
nı memnunlukla kaydederiz. (Bravo sesleri, al
kışlar) Filhakika büyük emeklere ve çok can 
kayıplarına malolan ileri medeni seviyemizin ve 
vatan bütünlüğünün müdafaasında kendilerini 
yanıbaşımızda bulmaktan büyük bahtiyarlık 
duymaktayız. (Bravo sesleri) Memlekette muh
telif partilerin mevcut olmasından, muhtelif 
program ve görüşlerin karşılıklı olarak ortaya 
atılmasına ve bunların münakaşa ve tenkidleri-
nin en geniş hürriyet dâvası içinde cereyan et
mesine rağmen, bu esas mevzular üzerinde bir 
millî tesanüt cephesinin tesis edilebileceğinden 
artık bir hakikat olarak bahsetmek mümkün
dür. Bu dâvanın öncülüğünü yapmakta ve bizi 
bütün samimiyetiyle desteklemekte olan muh
terem matbuatımıza da teşekkürlerimizi arzey-
leriz. (Alkışlar) Hürriyetlerimizin teminat al
tına alınmasını, bir kanun ve mevzuat meselesi 
olduğu kadar, belki ondan da mühim olarak, 
böyle bir demokratik anlayışın ve böyle bir mil
lî tesanüd fikrinin bu memlekette hâkim olma
sına bağlı görmekteyiz. 

Arkadaşlar, 
Orduyu politikaya karıştırmak ne derecele

re kadar tehlikeli ise, her türlü münakaşaların 
üstünde tutulması lâzımgelen kutsi din mefhu
munun ve dinî müessesenin gündelik âdi poli
tikaların alet ve vasıtası haline getirilmesi de, 
hem vicdanları ıstırap içinde bırakacak, hem 
memlekette yer yer tehlikeler yaratacak bir 
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hareket olur. Bundan evvel bir münasebetle 
'yaptığım konuşmada, partilerimizin bu husus
ta fikirlerini sarih olarak söylemeleri lüzumu
na işaret ettiğim zaman, Sayın İnönü'den, par
tisi adına gelecek cevabın müspet olacağından 

' emindim. İ?akat diğer partilerden de cevap alın
caya kadar bu sualimi sormakta devam etmek 
benim için zaruri olacaktır. (Alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım sayın muhalefet lideri
nin beyanlarında takibettiği sıraya uyarak şim
di kısaca hâkimler teminatından bahsedeceğim. 

İstinaf mahkemelerinin teşkili münasebe
timle üaruri görülen bir tedbirin, hâkimler te
minatını za'fa uğratacağını düşünmeye ve bun
dan endişe etmiye zannımca mahal yoktur. 
Çünkü biz, hâkimlerin teminatını, akim ve 
ilmin icaplarına ve tatbikattan alman neticele
re göre tekemmül ettirmek niyetindeyiz. Mah
kemelerimiz, vatandaşın vatandaşla ve vatan
daşların Devletle aralarında mevcut olabile
cek ihtilâfları^ tarafsızlıkla karara bağlıyacak 
mercilerdir. Hâkimlerimizin tam bir vicdan hu
zuru içinde çalışmaları lüzumu ancak işte bu 
sebepledir ki büyük bir ehemmiyet arzeder. 
Yoksa, bugünkü demokratik anlayış ve tatbi
kat içinde, mahkemelerimizin partizanlı k tesi
ri altında bulundurulabilecekleri tasavvur ve 
endişesine mahal yoktur. Esasen mesele Yük
sek Meclis huzuruna geleceği ve dikkatle mü
talâa olunacağı cihetle, bu itibarla da şimdi
den, her hangi bir endişeye mahal göremiyo
rum. 

Arkadaşlarını, Halk Partisi Muhterem Baş
kanının nutkunda bilhassa dış politikaya ve 
ordumuza taallûk eden kısımlar, bize müşterek 
vatanın evlâtları olmanın derin haz ve heyeca
nım yaşattı. Nutkun bu kısmında çok isabetli 
görüşler ve özlü fikirler mevcuttur. 

Hükümetimiz, dış politikada fevkalâde dik
katli, samimî ve dürüst hareket etmek için 
elinden gelen hiçbir gayreti esirgememektedir. 
Dış politikada yapılacak hataların milletlerin 
kaderi üzerinde sırasına göre ne derecelere 
kadar meşum neticeler tevlit «ettiği hakkında 
tş,rih sayısız misaller vermektedir. 

Orta - Doğu'da komşu ve dost milletlerle, 
aynı bölgede yaşamanın ve kader birliğinin 
yaklaşiırıei ve birleştirici tesirleri altındayız. 
Bu halin hepimize telkin ettiği kendimizi bir-
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tikte müdafaa etmek' tedbirleri üzeninde; ; biz 
büyük bir sabır ve hulûs ile çalışmaktayız. Bu 
bölgede yaşıyan komşu ve: kardeş milletlerin 
emniyet ve refah içinde olmaları, bizim için 
çok mühim bir emniyet unsuru olduğu kadar 
derin bir memnunluk kaynağı teşkil eder: Bal
kanlarda ise Türk - Yunan - Yugoslav anlaş
ması, yakın zamanlara kadar bir tasavvur ha
linde iken, bugün tahakkuk safhasına girmiş 
bulunuyor. Gerek Orta doğuda,, gerek Balkan
larda dost milletlerle takip etmekte olduğumuz 
politika, samimiyete, dürüstlüğe ve ileri görüş 
icaplarına tamamen uygun bulunduğu kadar, 
hem bu bölgelerde yaşıyan ;«kwtmilletler; için, 
hem de içinde bulunmakla büyük şeref ve bah
tiyarlık duyduğumuz dünyanın hür millteleri-
nin teşkil ettiği camia için hayırlı neticler do
ğurabilecek mahiyettedir. 

Atlantik Paktı camiasına girmek için bâzı 
müşküller karşısında ısrarlı teşebbüslerde bulu
nurken, bir taraftan millî emniyetimizin istih
sali bakımından hür milletlerin vücuda getir
diği bu teşkilâta girmenin ehemmiyetini, diğer 
taraftan da böyle bir teşkilâta girmekle bize 
terettüp edecek vazife ve mesuliyetlerin mahi
yet ve derecesini tamamiyle müdrik bulunuyor
duk. Girdikten sonra da, bu görüşlerimizin te
zahür ve tatbikatına herkes şahit bulunuyor. 

Her nerede bi v topluluk varsa o topluluğun 
umumi menfaatleri ile onu teşkil eden azanın 
bâzı hususi düşünce ve menfaatleri olabilir. 

Her milletin yanlış bir görüşle güya millî 
menfaatlerini korumak ve hakikatta ise toplulu
ğu kuvvetten düşürmek ve hattâ onu teşekkül 
maksadını ortadan kaldırmak umumi selâmet ve 
emniyeti istihsale matuf bir politikanın şiarım 
teşkil etmez. Sayın İnönü'nün nutkunda bu hu
susa işaret edilmiş olmasını bir basiret telâkki 
ederim. Biz, hür milletler arasında yer almakla 
deruhde ettiğimiz vazife ve vecibeleri tamamiyle 
yerine getirmeyi, öz yurdumuzun müdafaası ve 
bekamızın teminatı derecesinde ehemmiyetli te
lâkki etmekteyiz. (Sürekli-alkışlar). 

ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — 
Aziz arkadaşlarım, bütçe münasebetiyle birçok 
arkadaşlarımız tarafından bu kürsüde lehte 
aleyhte birçok şeyler söylendi. Bu meyanda dün 
akşam üzeri çıkan Hamdi Başar arkadaşımız 
büsbütün başka bir noktadan birtakım tenkid-
lere, tenkidlere demeyeyim,..birtakım hüeumlara 
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tevessül etti. Edası pek doktoral olmasına rağ
men, ciddî diyemiyeceğim vaziyetlerle burada 
vâki olan beyanlarında bilhassa Maliye Vekili
nin rakamlarla hepimizi memnun edecek tarzda 
vermiş oldukları izahatı, tahlil edecek ve bu ra
kamlara olan itimat ve emniyeti izale edecek bir 
şekil aldırmıştır ifadesine. Bunun sebebini biraz 
sonra söyliyeceğim. Fakat ondan evvel söylenmiş 
olan bu rakamlar üzerinde ben de biraz tevak
kuf etmek isterim. 

Maliye Vekili demiştir ki; bütün dünyada 
eşya fiyatlarında bir artış dolayısiyle bir hayat 
pahalılığı vardır. Bu artış bâzı memleketlerde 
% 50 ye kadar çıkmaktadır. Hamdi Başar böy
le bir şey olmadığını söyledi. Ve dedi ki, - bi
lirsiniz kendisi meşhur iktisatçıdır - ben bu me
seleleri tetkik ettim. Böyle bir rakama hiçbir 
yerde müsadif olmadım. Akabinde başka bir 
şey söyledi : 1950 senesi Aralık ayında, 
1948 senesini yüz itibar etmek şartiyle, bâzı 
memleketlerde fiyat yükseklikleri olmuştur. 
Fransa'da % 50, Belçika'da % 48 ve saire. . 
Ben bir dakika evvel Maliye Vekilini tenkid et
mesindeki mânayı anlamadım. 1952 senesinde 
% 2,2 derecesinde fiyatlarda düşüklük olmuş. 
Hangi memleketlerde? 1950 ve 1951 seneleri zar
fında % 50 tezayüt olan memleketlerde olmuş. 
Halbuki bizde, dedi, % 7 derecesinde bir teza
yüt görülmektedir. Bizde % 7 derecesinde bir 
tezayüt görülmesi bir defa fevkalâde bir şey 
değildir. Çünkü, nasıl ki, Avrupa ve Amerika'
da 1950 senesi Haziran ayından itibaren 1951 
senesi Mart sonrasına kadar oralardaki fiyat 
tereffüü bize geç intikal ve inikas etmiş ise ay
nı şekilde bugünkü tenezzülün de gayet tabiî 
olarak o kadar zamanda inikas etmesi lâzımge-
lir. 

Hamdi Başar bununla iktifa etmedi; daha 
başka şeylerden de bahsetti. Ben bunlar üze
rinde durmıyacağım. Çünkü diğer arkadaşları
mız bunları izah ettikleri gibi az evvel Cahid 
Zamangil arkadaşımız da çok güzel bir şekilde 
izah ettiler. Çünkü fiyat yükselmesinin âmil ol
duğu vaziyetlerin başında, memleketin içine 
dahi bir kalkınmanın verdiği bir neticenin hâ
sıl olması vardır. Ondan sonra dış ticaret mev
zuunda, bilhassa ben bunun üzerinde durmak 
için geldim, dış ticaret mevzuundan bahseder
ken ithalâtla, ihracatımız arasında daimî bir 
fark mevcut olduğunu söylediler. Bu farkın 
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Hükümetin sandığı ve düşündüğü gibi, ânzi 
bir mesele değil, bünyeyi bir mesele teşkil et
tiğini söylediler. Ondan sonra da dediler ki; bu 
yeni iktidarın ilk Ekonomi Bakanlığının al
mış olduğu yanlış tedbirlerden ileri gelmiştir ve 
bu münasebetle kendilerinin iktisatçı oldukla
rına dair kendi iddialarını tevsik ve teyit 
yoluna girmek istediler. Bu sözleri yalnız be
nim şahsıma taallûk etmiş olsaydı, cevap verme
ye lüzum görmezdim. Fakat bütün devre, 1952 
senesi 22 Mayısından bugüne kadar olan dev
rin iktisadi siyasetini baştan aşağı tenkide ma
tuf olduğuna; tenkid değil, iktisadi siyasete hü
cumu esas ittihaz ettiğine göre, bunun üzerinde 
durmayı zaruri addettim. 

Ben, mesuliyetine iştirak etmekle daima ifti
har edeceğim yeni iktidarın birinci kabinesin
de, Ekonomi Bakanlığı ki, ekonomi siyasetinde, 
Hükümetin umumi siyasetini ifade eder, benim 
en küçük bir mesuliyet hissem varsa, bunu bü
yük zevkle tekabbül ederim. 

Yalnız Hamdi Başar bununla ne demek is
temiştir, bunu anlamadım. O zamandan beri it
tihaz edilen ekonomi siyasetimizde hiçbir tahav-
vül yoktur. Bu siyasetin esasları o zaman, be
nim tarafımdan değil, sizin ve Hükümetiniz 
tarafından konulmuştur. Bu esaslar bugün de 
devam etmektedir. Bittabi, vaziyetin icabı ola
rak, ânzi birtakım ayarlamalar yapılabilir. Fa
kat esas, olduğu gibi, bakidir. 

Esas nedir? Bu esas ihracata geniş bir sa
ha vermektir. İhracata geniş bir saha verme de
nince, bilhassa ihracat üzerinde duracağım. O 
halde ne yapmak lâzımgelir? Bilirsiniz ; ithalât 
ilıracat ile tevem olduğu kadar memleketin 
ekonomik bünyesiyle de alâkadardır. O zaman ne 
yaptık? O zaman bir rejim ilân ettik ve son^a 
Avrupa Tediye Birliğine de girdik. Bunun ne 
ticesi olmak üzere, bugün iftiharla söylenebilir, 
dış ticaretimiz 644 milyon lira iken bugün bir 
milyarı aşmıştır; iki buçuk sene zarfında. Bu 
netice, öteden beri takip edilen dış ticaret siya
setinin isabetli olduğunu gösterir bir delildir.' O 
halde ne yapmamızı istiyorlardı? Bu arkadaşımız 
muvazene aleyhindeki vaziyetin ânzi değil, bün-
vevidir demekle neyi kasdetmek istiyor! -Kaydet
tiği manayı, bilhassa kendi eserlerinden okuma
dan evvel, bir nokta üzerinde durmak isterim; 

1951 senesi Ocak ayında idi zannederim, ya
hut, daha sonra idi, hatınmda değildir. Dempk-
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rat Partinin istişare kongresinde Hamdi Başar I 
arkadaşıma fikirlerinin ne olduğunu, iktisadi va
ziyeti nasıl telâkki ettiklerini sordum. Etrafı
mızda Seyhan, îçel ve İznıir milletvekilleri de 
vardı. Şimdi burada bu arkadaşlardan bir ka
çını içimizde görmekteyim. Verdiği cevap şu 
oldu: Eğer bu memlekette iyi iktisadi politika ta
kip etmek istiyorsan yapacağın ilk iş ihracatı, pa
muk ihracaıtmı bertaraf etmek olmalıdır. 

Hayretler içerisinde kaldım. Filvaki elde 
75 bin ton pamuk vardı; 75 bin ton pamuk, o 
zaman pamuk fiyatlarının yükseldiğini nazarı 
itibara alarak 3 buçuk liradan farzetmiş olsak 
300 milyon liraya varan bir servet demekti. Bun
ları ihraca mecburuz. Memleketimize döviz gir
mesi bakımından ihracat sisteminde bir değişik
lik yapmak mecburiyetinde idik. İncir, üzüm ve 
fındık gibi lüks sayılabilecek maddeler yerine 
doğrudan doğruya, sanayi mahsulü yetiştirme esa
s ın takip ediyorduk. 

Şimdi tasavvur buyurun elimizdeki 75 bin ton 
pamuğu bir tarafta tutacağız; ihraca müsaade et-
miyeceğiz ve memlekette onu kullanma imkânı
mız da olmayınca istihsalini kökünden baltala
yacağız. O günleri hatırlarken son zamanlarda 
buğday ihracatımız hakkında yapılmakta olan 
tenkidleri de hatırlar gibi oldum. Bu tenkidle-
rini bu şekilde arzettikten sonra, «bünyevidir» 
diye ifade ettikleri hususu anlıyamadım; anlıya-
madım değil, çok iyi anladım. Arzedeyim, mem
leket her gün istihsalini ileri götürürken, büyük 
bir kalkınma merhalesini tam bir emniyet içinde 
katederken, bunun bünyevi kusurunu neye atfe
diyorlar. 

Müsaade ederseniz arkadaşlar bu münasebetle 
istedikleri birtakım reformlardan da bahse
deyim. Bu reformların ne olduğunu elimizde 
bulunu]) da huzurunuza getireceğimiz ve burada 
uzun uzadıya izah edeceğimiz (Milletçe kalkınma 
kanunu) diye adlandırdıkları teklifin ikinci mad
desinden müsaadenizle ilci, üç satır okumakla ik
tifa edeceğim. 

«Milletçe kalkınma hareketlerinin başlıca he
defi memleket istihsalinin tabiî ve beşeri bütün 
şart ve imkânlardan âzami şekilde faydalanmak 
suretiyle çoğaltılması ve* yurdun her bakımdan 
imarı, vatandaşların yasama ve hayat seviyeleri
nin yükseltilmesi, işsizliğin ve sosyal haksızlığın 
önlenmesi ve her sahada Devletin kurucu ve ko- I 
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ruyucu müdahalesinin mümkün olan kısa za
manda tamamlanarak fertlerin ve fertler tara
fından kurulmuş toplulukların serbestçe istihsal 
ve iş hayatını idare ve tanzim edecek hâle getiril
mesidir.» 

Şimdi bünyevidir kelimesinin manasını bun
dan çıkarabiliriz arkadaşlar. Hamdi Başar arka
daşımız diyor ki, bu millet geridir, bu millet 
kalkınmasını kendisi yapamaz. Devlet her şeye 
vaziyet etmeli, hepsini yürütmeli, tâ ki, bu mil
letin seviyesi yükselsin. Bünye dediği nokta; 
kendi kendini idare edebilir hale gelmiş olma
sıdır. Bunun içindir ki, Devlet müdahalesini 
istiyor. 

Burada müdafaa ettiği noktai nazar budur 
arkadaşlar. 

Şimdi reform dediği şey de; burada kısaca 
zikrettiğim bu reform merakınızı celbedebilir. 
Biraz evvel söylediğim gibi bu Reform Kanunu 
huzurunuza gelecektir ve kâfi derecede her tür
lü izahat verilecektir. Bugünlük şu kadarını 
söyliyebiliriz : Bu, reform değildir, yani bura
da mevzuubahis ettiği husus bir reform değil
dir. Bu reform, çok daha ileri bir şeydir, ide-
olojisiyle, prensipleriyle, kaideleriyle, usulleriy
le, organlariyle hattâ Büyük Millet Meclisi ile 
kendi kurduğu bir nevi Büyük Millet Meclisi 
ile, Hükümeti ile yepyeni - hayır yeni değil -
fakat bizim memlekette de birçok memleket
lerde de hâlâ görülmemiş yepyeni bir devlet sis
temidir. Bu reform sistemi arkadaşlar, öyle bir 
devlet kuruyor ki, bu devlet Büyük Millet Mec
lisinde bulunan muvafık, muhalif dört partinin 
hiç birinin programı ile kabili telif değildir. 
Millî Hâkimiyet mefhumu ile kabili telif değil
dir. Bu mübayenet o kadar bariz ve o kadar 
esaslıdır ki, buna bir misal vermek lâzımgelse, 
demir perde arkası Kar lMarks demokrasisinin 
35 senelik tatbikatından mülhemdir, denebilir. 
Sade mülhem diyorum, çünkü ben bu münase
betle o tarafı da tetkik etmek mecburiyetinde 
kaldım; gördüm ki, Hamdi Başar onda da son 
derecede karışık, içinden çıkılmaz, muğlak, mute-
zat bir şey husule getirmek yolunu tutmuştur. 

îşte arkadaşlar, bize benim ve mensup oldu
ğum Hükümete atfedilen kusur ve kabahat bu
dur. Neden bunu böyle yapıyor Sayın İstanbul 
Milletvekili. Belki merak edersiniz. Bence, an
laşılıyor ki, Hamdi Başar bu Meclisin içersin
de kendini tek başına görmekte, yapayalnız his-
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setmektedir. Çünkü onun fikrine taraftar ne 
arkadaşlar arasında kimse vardır ve ne de yal
nız Demokrat Partinin değil ne Halk Partisinin, 
ne Millet Partisinin, ne Köylü Partisinin naza-
riyeleriyle, prensipleriyle bu görüşlerini telif 
imkânı yoktur. İhtimal ki, bu halin tesiri ile 
bugünkü rejime hücum etmektedir. Yaptığı 
hücum ne bana, ne Hükümetin bugünkü siya-
setinedir; doğrudan doğruya arkadaşlar bu
günkü rejimimizedir. (Gürültüler) 

PERTEV ARAT (îzmir) — Bu kadar it-
hamkâr konuşamazsınız. (Gürültüler) 

REİS — Bütçe hakkında konuşunuz. 
ZÜHTÜ HÎLMÎ VELİBEŞE (îzmir) — Mü

saade ederseniz bunu zamanı gelince huzuru
nuzda etrafiyle ifade edeceğim. Hattâ tafsilâ-
tiyle. (Tafsilâta lüzum yok sesleri) Bugünlük 
mâruzâtını bu kadardır, çünkü Heyeti Oelileniz 
bu mevzuda tamamiyle tenevvür etmiştir. Sırası 
geldiği zaman bu sefer delilleriyle tekrar or
taya atmak üzere geleceğim. 

REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem' arka

daşlar; umumi gelir artışı seyrine göre bütçede 
görülmekte olan masraf fazlalığının malî ve ikti
sadi politikamız üzerinde yaptırıcı bir tesir hu
sule getireceğini zannedenlerden değilim. Mas
raf fazlalığının önemli yatırımlara tahsis edil
miş bulunması itibariyle hayırlı neticeler tevlit 
edeceği kanaatini taşımaktayım. 7,6 nispetinde 
bulunan ve geçen senelerden pek az olan açığın 
1952 yılı Bütçesinin varidat fazlası olarak tah
min olunan 30 milyon lira ile 1953 malî yılı va
ridat fazlası ve Avrupa kalkınma programı gere
ğince memleketimize mahsus yardımlardan, mal
ların satış ve tahsisinden elde edilecek paralarla 
kapanacağı yolundaki Hükümetin ve Bütçe Ko
misyonunun teklif ve kabullerine iştirak ederim. 

İktisadi hayatımızın her safhasında günden 
güne artmakta bulunan umumi bir kalkınma 
faaliyeti müşahede olunmaktadır. 1951 ve 1952 
çalışmalarımızla ziraatte, sanayide, maden işle
rinde, Elektrik ve liman işlerinde Bayındırlık, 
yol ve su işlerimizde hamleler kaydetmiş; bulun
maktayız. 1953 yılı Bütçesinin iktisadi hamleleri 
tamamlayıcı ve yeni hamleler kaydedici karakte
rinden dolayı Hükümeti takdir ve tebrik yerinde 
olur. 

Umumi görüşmelerden istifade ederek bütçe 
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; ile alâkalı bâzı temennilerimi arzetmekte faytk 
; mülâhaza etmekteyim. 
| 1. 1952 yılı zarfında Hükümetin güttüğü 
I hububat politikasının müspet neticelreini müşa-
I hede etmekle bahtiyarız. Bu arada uzun seneler-
| den beri hal edilememiş olan Karadeniz vilâyet

leri mısır ihtiyacı işinin düzene konmuş olması 
ve bu mıntakanm açlıktan kurtarılmış bulunma
sını iktidarımız lehine bir muvfafakiyet telâkki 
ederim. Bu politikanın mütaakıp yıllarda aksa
madan yürütülebilmesini teminen Çoruh - Ri-

! ze - Giresun ve Ordu vilâyetleri dâhilinde ikişer 
bin ton istiap hacmmda ambar veya silolar ya* 
pumasına lüzum bulunduğuna işaret etmeyi fay-

j dalı addederim. 
2. Nüfusu kesif arazisi dar bulunan Rize, 

I Çoruh, Trabzon, Giresun vilâyetleri halkının 
j arazisi geniş olan sahalarda topraklandırılması 
I ve Van, Muş gibi vilâyetlerimizle Urfa, Mardin 
| illerimizde boş arazilerin kıymetlendirilmesi için 
i iç iskân rejiminin en kısa bir zamanda tesisine 
| katî lüzum vardır. Bütçe lâyihasında bu iş için 

tatmin edici bir ödeneğin yer almamış bulundu-
| ğunu görmekteyiz. Mütedavil bir sermaye tesis 
• ve Toprak Kanununun tadil edilerek işler bir ha

le konması suretiyle bu dâvama vakit geçirme
den ele alınmasını Hükümetten istemek yerinde 
olur. 

Bundan başka Karadeniz vilâyetlerimiade 
! mahallen kalkınmayı temin hususunda ticari kre-
! dilerin artırılması ve Emlâk Kredi Bankası faa

liyet sahasının 1950 yılma kadar ihmal edilmiş 
1 bulunan Doğu Karadeniz vilâyetlerinin kazaları-
I na kadar teşmilinin temininde bir zaruret mülâ-
ı haza ederim. 

3. Sabit gelirli memur ve müstahdemlerle 
mütekaitlerin maaş ve ücretleriyle alâkalanma za-

| maninin geldiğine işaret etmek isterim. Asgari 
maişet haddinin katî olarak tesbit edilmesi sure
tiyle sağlam esaslara istinat eden Barem Kanu
nunun ve emekli memurlarla yetimlerinin geçim
lerini sağlıyacak kanun lâyihasının Hükümet ta
rafından Meclise intikal ettirilmesinde gecikme-

! mek icabeder. 
i 4. Adalet cihazının yeni baştan organize ec&l-

niesi zamanının henüz gelmediği kanaati taşıyan-
I lardanım. Tek hakimli sulh ve asliye mahkeme-
I lerinde kifayetli hâkim bulmakta ve bina tedari-
| kinde müşkülât çekildiği bir zamanda istinaf 
i mahkemelerini derhal kurmak yoluna gitmekte 
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tehlike görmekteyim. Hedef ve gayemizin ucuz 
seri ve teminatlı adalet bulunduğuna göre isti
naf müessesesine gidilmesi yolundaki Hükümet 
teklifinin derhal kanunlaşması bizi hedef ve ga
yelerimizden uzaklaştıracak ve tecrübesi kâfi bu-
lunmıyan hâkimlerin üst mahkemelerde kifayet
siz hukuk anlayışlariyle vatandaşlarımızın hakla
rım ihlâline ve adaletin pahalıya mal edilmesine 
yol açacaktır. Hazırlanmadan müstacelen gaye
ye vusul yolunu itiyat etmemesini Hükümetten 
rica etmek kanaatimce yerinde olur. Asgari 200 
yargıç tahsisatı ilâve suretiyle adalet kadrosunun 
yeniden alınacak hâkimlerin yetişmesini ve ilk 
derece mahkemelerin takviyesini köy ve nahiye
lerle kaza ve vilâyet yollarının birbirine bağlan
masını nakil vasıtalarının ucuzlamasını ve mah
keme binalarının inşasını teminen asgari 40 ma
halden teşkili zaruri olan istinaf teşkilâtının ku
rulması işinin iki sene müddetle geriye bırakıl
ması ve bu müddet zarfında Temyiz Mahkemesi
ne üç daire daha ilâve olunması suretiyle Tem
yiz işlerinin düzenlenmesi yerinde olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElŞ — Hamdi Başar. 
HAMDI BAŞAR (istanbul) — Efendim, 

Zühtü Hilmi Velibeşe arkadaşımla çok samimî 
bir hava içinde konuşmak isterdim ve çünkü be
yanatımın başında dedim ki ; Büyük Millet 
Meclisi Bütçe konuşmalarında milletvekilleri
nin yapacakları tenkidlerin inşa bakımından 
yapıcılık bakımından çok kıymeti vardır ve 
tenkid yaparken bunun hoş görüneceğine ka
niim demiştim. Hissediyorum ki, hâlâ yapıcı 
tenkidi iyi karşılamıyan ve bundan çok sinir
lenen hava içindeyiz. Ben bu havanın yalnız 
Velibeşe'de kalmasını temenni ediyorum. Ben 
dün ne konuştum, şimdi Velibeşe ne konuştu? 
Ben âün dış ticaret muvazenemizde mevcut 
açığın arızi olmadığını, elimizde pamuk, buğ
day, şu veya bu var; bunları satarsaık açık ka
panır, gelecek sene de mahsullerimiz çoğalır ve 
işler trkırına girer diye ümit besi iyen bir iyim
serlik siyasetinin doğru olmadığını söyledim. 

Kendi bünyemize has ve münhasır olan bu 
açığın telâş verici bir açık olduğunu ve üze
rinde ehemmiyetle durmamız icabettiğini ve eğer 
durmazsak önümüzdeki 1953 yılında başarmak 
mecburiyetinde olduğumuz işlerimizi engelli-
yeceğini sövledim. Dedim ki ; bu bünyevi açı
ğın tahaddüsünde iktidara gelmemizden sonra 
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ilk Ekonomi Bakanı olan, aklının ermediği bir 
bakanlığı kabul etmiş bulunan Zühtü Velibeşe 
mesuldür. Zühtü Velibeşe diyor ki, bunu ben 
yapmadım, Hükümet yaptı, öyleyse hepsi 
mesuldür. Arkadaşlar, mesuliyet bahislerini 
mütalâa ettiğimiz zaman şahısları tecrit ede
lim. Zühtü Velibeşe, benim kanaatlerim bu idi, 
böyle yaptım diyorsa o halde tek mesulü kendisi
dir. Teşkilâtı Esasiye böyle diyor. Parlâ
mento hayatı böyledir. Mesul Bakan diyecek 
ki, ben bu işlerin, hepsini inanarak yaptmı 
Kendileri Hükümet böyle istedi, Meclisi 
Âli böyle istedi, ben de yaptım, diyor. 
O halde sen bunu Hükümete teklif ettin, Hü
kümet kabul etti ve yaptı. Şimdi izah edeceğim 
hâdiselerde kendileri Hükümetle mutabık mıdır. 
değil midir? Yüzde yüz mutabık değil de yaptı 
ise bundan yine kendi mesuldür. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Mesuliyet mevzuu yok ortada beyefendi. 
Varsa mesul makamları harekete getirin. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Ben mesuliyet aramıyorum. Lütfen tahammül 
göstermenizi rica ederim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ben de konuşurken siz tahammül göste
rin. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Ben daima tahammül ettim, otuz senedir taham
mül ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, Zühtü Velibeşe ile benim 
iki mülakatım oldu. 

Birincisi, Avrupa tediye birliğine iltihak 
etmek üzereyiz. Liberasyon listesi diye bir lis
te tanzim ediyoruz, ithalâtı % 60 serbest bı
rakacağız. Ve İthalâtçı gidecek, Merkez Ban
kasından dövizini alacak ve bunları müsaadesiz 
ithal edecek. Böyle bir rejim tatbik edeceğiz. 
Yani ithalât tamamiyle serbest olacak. O za
man gittim. Velibeşe'ye ve hattâ Samet Ağaoğ-
lu'na sordum, aman cok mühim durumdayız. 
Ben hükümette değilim ama iktidar partisinde-
nim. iktidar Partisine mensup olan arkadaşlar, 
aklımızın erdiği kadar hepimizin birbirimize 
yardım etmesi lâzımdır. Çok mühim bir durum
dayız dedim. Bir iki memleketi de misal gös
terdim. Liberasyon sistemine girmezden ev
vel (alacağımız bir tedbir vardır, bu bir iki ted
biri almazsak bir iki sene sonra zarara gireriz 
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ye bu sistemi tatbik edemiyecek duruma geli
riz, dedim. Bütün hüsnü niyetimizle bunu arz-
ettik, sonra içinden çıkamayız dedik., 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Niçin çikamıyalım ? 
, AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — 
İzah edeceğim. Zühtü Hilmi Velibeşe'yle temas 
ettik. Zühtü Hilmi Velibeşe beni Mümtaz Ka-
valcıoğlu ve Mithat Benker'i çağırdı. Daire mü
dürleriyle beraber bir iki toplantı yaptık. Be
nim teklifim şu idi; bizim gümrük tarifemiz fi 
tarihinde yapılmış birtakım sanayii koruyamı-
yacak bir haldedir. Fakat bu sanayi yaşıyor, 
neden? Çünkü tahdit tedbirleri vardır, mal 
gelmiyor, ondan yaşıyor. Eğer biz bu tahdit ted
birlerini kaldırır.da liberasyon sistemini kabul 
ettik mi, sanayi ayakta duramaz. Sanayi daya
namayınca biz müşkül mevkide kalırız.. Dedim 
ki, bunlar 25 - 30 kalem eşyadır, bu 25 - 30 ka
lem eşyanın Gümrük resimlerini tezyit eden 
acele bir kanun hazırlıyalım... 

(Başvekile hitaben) bendenizin fikrim, esa
sen zati âlinizin fikri başka olduğu için o iş ge
ri kaldı. Bâzı maddelerin Gümrük resimlerini 
yükseltmek hakkındaki hazırlıklarımız bir ka
nun tasarısı halinde Meclis Part i Grupunda gö
rüşülerek acele kanunlaşsın şeklinde bir muta
bakata varmıştık. Bu iş zati âlinizin arzu etme
mesi ile geri kalıyor, bunu biliyorum. 

Şimdi arkadaşlar; bu ne demektir? Efendim; 
şu demektir: Biz ithalâtımızın yüzde altmışım 
serbest bırakmıyacak mıyız? Eğer yüzde alt
mışını serbest bırakacaksak, Gümrük tarifeleri
mizde böyle bir değişiklik yapmamış olursak, o 
zaman yüzde altmışı doldurmak üzere birtakım 
lüks eşyayı serbest bırakmak mecburiyetinde 
kalırız. 

Sanayiimizi, yani Gümrükçe himaye edilemi-
yen sanayiimizi korumak hususunda ve smai 
mamûlatımız için ve memleket için lüzumlu 
eşya olmasına rağmen ithalât listemize girmez 
ve buna karşılık ne girer? Çamaşır makinesi, 
gaz sobası, frijider, encik boncuk girer. Bunlar 
piyasaya girdi mi, bu tarzda istihlâk eşyası 
girdi mi ve memleketin hakiki ihtiyaç eşyası 
yerine bu tarzda eşya istihlâki çoğaldı mi, libe
rasyon listesinin tatbikatında çok zararlar gö
rürüz. 

Aynı zamanda, arkadaşlar Gümrük tarifeleri
nin yükseltilmesi bizim yalnız millî bünyemiz, 

sanayiimiz için değil, muhtaç olduğumuz malî 
membalar bakımından da lâzımdı. 

Bunun bir iki gün münakaşasını yaptık, Züh
tü Hilmi Velibeşe'nin, Başkanlığında. Hattâ Sa
nayi Umum Müdürü, bizim bu hususta hazırlık
larımız vardır, dedi, gözden geçirelim dedik. O 
gün Salı grupundan karar çıkaralım da Cuma 
içtimama yetiştirebilir miyiz diye düşündük. 
Derken Velibeşe, vazgeçtim bundan dedi. Neden 
dedim; olmıyacak dedi, kaldı. 

İkinci münakaşamız söledikleri gibi D. P. 
istişari kongresinde oldu. Ama galiba hâtırala
rımız ve hafızalarımız bizi aldatıyor. Velibeşe'ye 
göre ben 1951 İstişari Kongresinde demişim ki; 
bana sormuş Velibeşe; ne dersiniz, iktisadi vazi
yetimiz hakkında diye. Ben de demişim ki; aman 
ihracatı durdurun. Arkasından da tabiî edebi
yatı gelir, nasıl durur efendim ihracatımız falan 
filân. Bana o zaman onu sormadı, şunu sordu; 
pamuk fiyatları yükseliyor, ne yapalım dedi. 
Aman dedim yapacağınız tek şey var; bu memle
kette buğday fiyatı gibi pamuk fiyatını da müs-
tahsıla idare edecek ve memleket mamulâtmı, 
memleket fabrikalarını dış pamuk piyasalarına 
nazaran az çok koruyacak şekilde tesbite yarı-
yan bir politika takip etmemiz lâzımdır, dedim. 

Benim teklifim şu idi : Pamuk fiyatları ala
bildiğine yükseliyor. Pamuk ihracatında bir 
fon alınmak suretiyle, pamuk fiyatlarının dâhil
de 350 - 400 kuruş arasında tesbit edilmesi lâ
zımdır. Binaenaleyh Türkiye'de hakikaten tüc
carı, müstahsili ve her keşi tatmin edecek bir 
fiyat ayarlamasına yarıyacak fon alma sistemi 
tatbik edelim, dedim. Pamuk fiyatında ilerde 
her hangi bir düşüş oldumu bu sayede memle
kette pamuk fiyatlarını müstakar bir halde 
tutmak imkânına sahip oluruz dedim. Nasır ki, 
buğday fiyatı müstakar tutuluyor, Hükümet 
tedbir almış, müdahale mubayaası yapıyor, pa
muk fiyatlarını da müstakar bir halde tutmak 
için böyle bir usule baş vurmamız lâzımdır. 

Zühtü Velibeşe böyle şey olur mu, ticaret 
serbesttir, köylü kazanıyor, dedi. Ben de tica
ret serbesttir, köylü- kazansın ama fiyatları ala
bildiğine yükseltmek, gelecek senelerde düşük
lükler karşısında Hükümeti yardım edemiyecek 
hale koymak doğru değildir, dedim. Fiyat mü
dâhalesi hakkındaki fikirlerimden dolayı belki 
o zaman bana faşist demişlerdi, şimdi görüyo
rum ki, daha ileri giderek komünist diyorlar. 
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Benim kanaatimce Devlet o gün olduğu gibi I 

bugün de pamuk fiyatına müdahaleye mecbur
dur. 

Dedim ki; Velibeşe sen fiyata müdahale et- I 
mek mecburiyetinde kalacaksın, dünyada fiyat
lar düştüğü vakit öbür sene pamuk müstahsili 
diyecek ki, ben bu fiyata idare edemiyorum, dün
ya fiyatı düştü, alın malımı diyecek. Alaca
ğız. Almam dedi. Alırsın yahu, nasıl almazsın? 
O zaman da fena. I 

Efendim ticaret serbesttir. . . 
Bu nazariyeleri bırak... Bu nazariyeleri se

ninle konuşmıyalım ikimiz... 
Şimdi arkadaşlar, bizim Velibeşe ile iki de

fa olan münakaşamızın hulâsası budur. Üçüncü 
münakaşamız, bizim milletçe kalkınma kanun 
teklifi üzerinde oldu. Bedbaht teklif diyeceğim, 
Anayasa Komisyonunun buz dolaplarında sak
lı durmaktadır. Ben ses çıkarmıyorum. Velibe
şe, teklifimi Anayasaya aykırıdır diyerek buraya 
getirirse, huzuru âlinizde konuşurum. Yazdığı
mız şeyi bastırdık, her kes okur mânasını çıka
rır. Bu kanunu okudukları zaman onun içeri
sinde, ben demir perde arkasındaki teşkilâtı 
teklif ediyorsam, yapılacak gayet basit bir iş 
var. Komünist adamın içinizde ne yeri var? 
Hattâ partimden çıkarılır. Yazılı olduğu için 
inkâr da edilmez, öyle bir şey yok. Yüzde yüz 
Demokrat Parti programına sadakatle yazılı. 
Bir tek kelimesi, bir tek fikri, partimin pren
siplerine programına aykırı değildir. Ama onun 
ispatının yeri şimdi burası değildir. O bahse 
girmiyelim. 

Şimdi asıl bahsimize gelelim: Dış ticaret l 
açığı bünyevi mi, arızi mi meselesi. Neden bün-
yevidir? Bunu da kısaca arzedeyim. Bu hususta 
çok uzun konuşmaya ihtiyacı vardır fakat çok 
kısa konuşacağım. Bu açık altı sebepten dolayı 
Dünyevidir; biri, paraya ait sebepler. İkincisi, 
bütçeye ait sebepler. Üçüncüsü, vergi politikası
na ait sebepler. Dördüncüsü, gümrük rejimine 
ait sebepler. Beşincisi, fiyat politikasına ait se
bepler. Altıncısı da, topluca Devlet kuruluşumu- j 
za, politikamıza, iktisadi politikamıza ait olan j 
sabepterdiı. 

Paraya ait sebepler ; 
Bugün bizim Türk parasının dış iştira kud

ret^ şaşı adama benziyor. Bir resmî kurla tes- | 
bit edilmiş kıymeti vardır, bir de hakiki kıymeti ] 
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vardır, dış mübadelede. Her paranın az çok res
mî kıymeti ile hakiki kıymeti arasında bir ekar 
mevcuttur, hafif bir ekar. Bana Velibeşe hitap 
ettiği için söylüyorum, onun cevap vermesini 
tercih ederim. O suretle mesele Hükümet ve 
politika işi olmaktan çıkarak bir ilmî münakaşa 
halini alır. Hangi memleketin parasında Türk 
parasında olduğu kadar kara borsa fiyatı ile 
resmî fiyat arasındaki fark kadar bir ekar var
dır? Bunu bize söylesinler. Bu kadar geniş bir 
ekar mevcutsa şu malı İtalya'ya satıyorum. Bu 
bana 100 dolar getirecek olsa bunu Merkez Banka
sına verse ve karşılığında 280 lira alacaktır. 
Tamam mı? Ben bu 100 dolarlık malımı kara
borsada satsam 280 lira yerine 500 lira alırım. 
50 dolara satmış göstererek yarısını karaborsa 
fiyatiyle mal getirmeye tahsis etsem veya dola
rı dışarda kullansam, o zaman 50 dolardan 
250 lira kazanmış ve resmî olarak sattığım 50 
dolardan aldığım 140 lira ile 280 lira yerine 
390 lira elde etmiş olurum. Tüccarım ya, sek
sen türlü kombinezonu var.. Yani bunu teşvik 
eden karaborsa ile resmî kur arasında fark ol
duğuna göre ben istediğim kadar Türk Para
sını Koruma Kanunu yapayım, bunu yapanı 
asacağım diyeyim, bu geniş ekar ve bu kombi
nezon mevcut olduğu müddetçe biz, ihracat be
dellerini tam döviz olarak getirememek ve bu 
suretle de bir döviz kaçakçılığına meydan ver-
mek durumuna düşmüş oluyoruz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bu, dünyanın her tarafında var, yalnız 
bizim memleketimize has bir şey değil. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla)—De
min arzettim, kaçakçılık; resmî para rayici ile 
karaborsa rayici arasında ekar ne kadar çok 
olursa o kadar çok olur, demiştim. Başka mem
leketlerde ekar az olduğundan kaçakçılık o 
nispette az olur. Biz bu ekarı azaltmıya mec
buruz ve bu yönden tedbirler almalıyız ki dış 
açığımızdaki bünyevi maraz tedavi edilsin. Ka
raborsada 540 kuruşa çıkan doları 350 kuruşa 
indirebilir misin, o nispette aıçık azalır. Para
ya ait olan sebeplerdeki tatbikat üzerinde faz
la durmıyacağım. 

Şimdi, bütçeye ait olan sebepler; bütçe bir 
harcama bütçesidir. Bütçeler daima bir mem
lekette birtakım harcama gücü doğurur. Bil
hassa envenstisman yapıldığı müddetçe, yani 
makine alacaksınız, malzeme getireceksiniz. 
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Bizim bütçemiz tek bütçe değildir. Biz iki 
bütçeli memleketiz. Birisi iki milyara yakın res
mi bütçedir, diğeri de Saym Maliye Bakanının 
söylediği gibi, mülhak bütçeler, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve saire bütçesidir. Onlarda da 
envestismanlar vardır. Onlar da mal getirmek
tedirler. Memleketin bunlar dışında bütçelere-
bağh iştira güderi de var. Bu sebeple yaptığımız 
her hareket biz« dışardan bdrttaikıta mal' getiril
mesini icahettirir. Bu malların miktarı bütçe ge
nişlemesiyle mepsuten mütenasip olarak azalır 
veya çoğalır. Bu, yalnız devletin getirteceği 
mallarla da kalmaz. Bütçe geniş olduğu için 
ondan faydalanan insanlar da birtakım mallar 
ithal ederler. 

Şu halde bütçelerde istihsal fazlasiyle se
nesi içinde karşılanamayacak sarfiyat dış tica
ret açığının çoğalmasına sebep olur. Bunu ön-
liyecek tedbirler alınmazsa onun usulleri bu
lunmaz da, sadece bütçeler genişletilirse, ve üs
telik Bütçe Komisyonunda milletvekileri bu lâ
zımdır, şu lâzımdır diye zamlar teklif etseler ve 
kabul edilse vaziyet ne olur?. Netice şu; bu 
memlekette eşya fiyatları yükselişi olur. Dün 
de arzettiğim gibi, meselâ bir seneden öbür se
neye yüzde dört nispetinde bir yükseliş olur 
ki bu da millî gelire tesir eder. Eşya fiyatların
daki yükselişe ve dış ticaret açığının büyüme
sinde gördüğümüz bütçe genişlemesinin tesiri 
inkâr edilsmez. 

Bunun vergiye olan sebepleri; orası da mü
himdir. Bizim vergi sistemimiz baştan başa bo
zuktur. Bizim vergi sistemimiz, hakikaten it
halât lehine, ihracat aleyhine işlemektedir. Bü
kere zirai sektörün Gelir Vergisinden, çok ka
zançlı zirai sektörün, Gelir Vergisinden müstes
na olmasının bu sahada vergisiz bir iştira gü
cü doğurduğunu ve bunun liberasyon sistemin
de tatbik ettiğimiz fena usul dolayısiyledir. Lü-
zurnsuz addedilebilen ihtiyaçların ithaline tah
sis edildiğini ve Kadillâk otomobilinden şuna 
kadar gittiğini hepimiz biliyoruz. 

Muamele Vergisi, diğer vergi ve resimlerde, 
heyeti tunttmiyesini burada tafsil ve izahı çok 
üzün «irecektir, emrettiğiniz anda bunların 
bütün taâsRâtını arza çalışacağım sebepler yü
zünden vergi sistemimizde bizim dış ticaret açı-
ğîffilMn doğmasın* âmil olan bünyevi sebepler 
ffiNHftna?^tfflielel*air. Gtarük rejimimiz de ay
al fllfclchMttr. öümrük «arifelerini tanzim etme 

faaliyetimiz ilâmaşallah iki buçuk seneden be
ri bir netice vermemiştir. Gümrük rejimimizin 
ıslahı lâzımdır. 

Fiyat politikasına gelince : Bu hususta açık 
olarak benim buğday politikası üzerindeki nok-
tai nazarımı da izaha vesile verdiği için arze-
deyim. Bendeniz, kârı ferdin, zararı Devletin 
olan fiyat politikasını istemem. Fiyat politika
sında kâr veya zararı tamamen ferdin olur ve
ya her ikisini birlikte fertle Devlet paylaşır. 
Biz böyle bir fiyat politikası tatbik edelim ki, 
meselâ bir zarar vâki olduğu zaman bunu yalı
nız Hazine ödemesin, bir kâr olduğu zaman da 
bunu münhasıran fertler almasın, Kârlı sene
lerde bir ihtiyat payı olarak fon alınmak, za
rarlı senelerde prim verilmek ve büyük istihsal
lerimiz için devamlı müstakar iç fiyat seviyeleri 
tesbit etmek lâzımdır. Vakıa Hükümetimizin 
tatbik ettiği pamuk fiyatı politikasında bir 
prensip vardır, itiraf edelim. 

Meselâ; pamuk 1951 yükselişinde kâr bıraktı. 
Bu fertlere kaldı. Fakat ondan sonraki zarar
lara ise Devlet iştirak etmek istemedi. Bu hu
susta Hükümetin tuttuğu enerjik prensip bakı
mından, bir prensip tutmuş olması bakımından, 
takdirle karşılarım. Ama benim istediğim fiyat 
politikası bu değil, bilâkis bu istemediğim fiyat 
politikasıdır. Kâr ve zararı Devlet ile müstahsil 
müşterek olmalı.. Fazla kâr olduğu zaman, bu 
kârdan bir miktarını zararlı olacağı vakitlere 
karşılık tutan bir mekanizmanın tatbik edilmesi 
lâzımdır Bizim tatbik edilmekte olan fiyat po
litikasında, meselâ pamuk bu sene 105 kuruştan 
mubayaa edilmiş, 105 kuruşla kooperatif muba
yaa etmiştir. Bu mubayaaa haklı bir fiyat ol
mamıştır, müstahsıla... Yüksek fiyat ile malları
nı satan müstahsıllar piyasa şartlan dışında faz
la olarak yeniden kazandıkları iştira kuvvetini dış 
ticarete ithalât şeklinde aksettiren bir memlekette 
bu tarz tutulmuş olan, fiyat politikalarında 
dış ticaret açıklarında bünyevi mahiyette müessir 
olacağına şüphe yoktur. 

Kısaca arzettiğim bu mülâhazalardan s©nra 
bir noktada Zühtü Velibeşe arkadaşımıza sitem 
ederek sözlerime nihayet vereceğim. 

Arkadaşımız besi burada çok kötüledi. Arka
daşımız benim fikirlerimi ancak demir perde ar
kasında, ona bağlı yerlerde revaç bulab^irşeyler 
diye ifade etti. Ben «teyhitncU olan fikirlere 
de hürmet ederim, ama yalnız fikirlere hürmet 
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ederim, şahısların fikirlerine hürmet ederim, şa
hısları ile alâkadar olmam. Benim fikirlerim 
yazılıdır, arzu eden arkadaşlarıma yazılmış olan 
kitaplarımı takdime amadeyim. Bu hususta hiç
bir teminat vermeye lüzum görmüyorum. Müra
caat eden arkadaşlarıma, okumak istiyen arkadaş
larımıza arza hazırım. Okurlar, eğer kendileri 
Velibeşe arkadaşımızın haksız ve insafsız bir isnat 
ve iftirada bulunduğuna kanaat getirirlerse o za
man kendilerini beni manen korumaları bana f az-
lasiyle kâfi gelir. Bunun için Velibeşe'ye bu 
m evzuda cevap vermiyeceğim. 

Saygılarımla selâmlarım, arkadaşlarım. 
REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Sevgili ve muhterem arkadaşlarım; daha 
evvel söz almış, fakat Sayın Muhalefet Lideri İs
met İnönü 'nün çok dikkatli ve yerinde olan ikti
sadi ve malî meseleler üzerindeki mülâhazalarına 
cevap vermemiştim. Kendilerinin iktisadi ve 
malî mevzular üzerindeki mütalâa ve mülâhazala
rına aynı dikkat ve itina ile kısa zamanda cevap 
vereceğimi arzederim. 

Salona girdiğimde muhalefete mensup arka
daşlarımızdan Cahid Zamangil konuşmakta idi. 
Konuşmalarının son cümlelerini işittim. Mü
saade ederseniz derhal o mütalâalara kısaca ce
vap vereyim : Mütalâa ve mülâhazaları hulâsa 
edilmek ve prensibe irca olunmak lâzımgelirse 
bunu, «evet, memlekette bir kalkınma vardır, fa
kat bu kalkınma yeni iktidarın almış olduğu ted
birlerden ziyade uzun harb yıllarının tevlit et
tiği duraklamadan sonra ve onu derhal takip 
etmek üzere bir süratli kalkınmanın başlamış ol
masına bağlamak lâzımgelir» şeklinde yapmak 
mümkündür. Hatip bu görüşünü teyit için de 
pamuk misalini ileri sürdü ve «Pamuk, işte fa
lan tarihte 60 bin tondu, 1949 ve 1950 de 100 
bin tona çıktı» dedi. Filhakika pamuğun böyle 
bir seyir takibettiği vâkıdır, doğrudur. Fakat 
bunun sebepleri üzerinde kısaca durmak lâzım
gelir: Pamuk, 300 bin balya üzerinde 15-20 sene 
sabit kaldı. Eğer pamuk ve pamuk fiyatı politi
kası o zamanlarda müsait bir politika olmuş ol
saydı, şu 1948 de 1949 da görülen istihsal artışı 
1939, 1938, 1937, 1936 ve 1935 senelerinde, 1925 e 
nazaran artma kaydetmek suretiyle görülmüş ol
mak icabederdi. Niçin 20*30 sene, 30 bin balya 
üzerinde durmuş da birden bire pamuğun aklı 
başına gelmiş, harekete geçmiştir? Niçin 20-25 se-
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I ne 300 bin balyada durmuştur? Birdenbire pa

muğun 1937, 1938 de 50 bin balyadan 100 bin 
veya 150 bin balyaya çıkmasının sebebi şudur: 
Pamuk o zamana kadar memleketin geniş ihtiya
cını tatmin edecek bir meta, dış istihlâke sürüle
bilecek bir madde olarak tamamen ihmal olun-
muş, yalnız 3-4 Devlet fabrikası için ucuz ham
madde temin edilmesi yolunda bir politikaya 
kurban edilmiştir. Onun içindir ki 1938 den tâ 
1947 - 1948 senelerine kadar pamuk istihsali bir 
duraklama devresi geçirmiştir. Bu tamamen meş-
hudumuzdur. O senelere varıldıktan sonra millet 
murakabesi harekete gelmiş, Hükümetlerin mil
letin hoşuna gid'ip reyini alabilmek zarureti ken
dilerince gereği gibi anlaşılmış, şayanı teşekkür 
biı* vakıa olmak üzere arzedeyim, Demokrat Par
tinin bu husustaki mücadeleleri, fiyat meselesi, 
fiyat politikası üzerindeki mücadeleleri dayanıl
maz bir tesir icra etmiştir. Dış politika ile hiç 
alâkası olmamak üzere, dışta pamuk 250 ye satı
lırken Hükümet 70 kuruştan mı alsın 71 kuruş
tan mı alsın münakaşası seneler senesi yapılmak
ta idi. Yaptığımız mücadeleler neticesinde, arzet-
tiğ'im gibi, çok partili devire girdikten ve vatan
daşı, müstahsili memnun etmek zarureti gereği 
gibi hükümetlerin kafasında yer aldıktan sonra, 
pamuk fiyatlarını serbest bırakmak zarureti hâ
sıl olmuştur. İşte, o gün bugün, pamuk istihsali 
büyük bir süratle artmaktadır. Bunun yanında 
ziraati kalkındırmak için aldığımız çeşitli tedbir
lerin tesiri de elbette büyük ölçüde görülmüştür. 
Sulama işleri, kredi işleri, tohum ıslah işleri ve 
saire, akla gelen gelmiyen, şu anda filhal ve der
hal söylenebilecek veya derhatır edilmesi zor 
olacak tedbirlerin heyeti umum iyesi, pamuğun, 
yirmi sene aynı noktada durakladıktan sonra is
tihsalde artışlar kaydetmesinin sebepleridir. Bu
nu, bir bakıma demokrasinin ve çok partili dev
rin feyzine, diğer taraftan da Demokrat Partinin 
o zaman yaptığı mücadeleye bağlamak yerinde 
olur. 

Bundan sonra, yine aynı prensibi yani bu 
artışlar uzun harb yıllarının duraklamasından 
sonra kendiliğinden husule gelen, hattâ mütekad-
dim çalışmaların neticesi olan bir hâdisedir, te
zini müdafaa etmek için maden ıstihsalâtımızın 
artışını ele aldılar. 

Muhterem ve sevgili arkadaşlarım, İstihsalimiz 
yalnız madende artmıyor, bütün istihsal şube-

I lerin.de artıyor. Maden istihsalimizin artışı-

— 432 — 

http://lerin.de


B : 46 18. 
nı dünya konjonktürünün müsait gidişine bağ
ladılar. Bunun yanında daha birçok sebepler 
evcuttui*, Bunları kendileri bilirler. 

Biz, plân ve proje yapmak suretiyle mem
leket ekonomisini tepeden, bir merkezden idare 
edilir bir ekonomi dirij e halinde kalkındırmak 
prensibini nehyederek ortaya çıkmış olan bir 
partinin mensuplarıyız. Bu işte bizim anlayı
şımız büsbütün başkadır. Bizim anlayışımız; 
memlekette yollan, barajları, istihsal kredileri
ni tanzim etmek, istihsalde emniyeti istihsal 
etmek ve mâkul bir fiyat politikası takip etmek 
suretiyle bütün vatandaşların temsil ettiği mil
lî zekâyı harekete getirmek ve onun mucizevi 
tesirleriyle memleketin kalkınmasına zemin ha
zırlamaktan ibarettir. Bizim iktisadi görüşü
müzün neticelerini bu itibarla yalnız maadin 
sahasında değil, bütün istihsal şubelerinde gö
rülen artışta, gözle görülür veya görülmez, bü
tün sahalara taallûk eden iktisadi tedbirlerimi
zin .meemuunun ifade ettiği hâsılada aramak 
lâzrmgelir. 

Şimdi arkadaşlarım, Muhterem Hamdi Ba
şar'm zihinlerde yanlış telâkkilere yer vermesi 
ihtimali olan sözlerine intikal ediyorum. 

Her şeyden evvel şunu arzedeyim ki, Züh-
tü Hilmi Velibeşte arkadaşımızın Bakan se
çilmesinden ve bakan olarak vazife görmesinden 
dolayı bugün dahi bendeniz bir nedamet duyma
maktayım. Kendisinin, bakan olarak vazifesini 
dürüstlükle, liyakatle ve dirayetle yaptığına ka
niim. Bu bakımdan «aklının ermediği işe niçin ka
rıştın, Bakanlığı kabul ettin?» şeklinde Ahmet 
Hamdi Başar arkadaşımızın tarizini yerinde bul
muyorum. Böyle bir tarize uğramış olan arkada
şımızın kendisini müdafaa sadedinde burada söz 
söylerken, bâzı arkadaşlarımızın «bu derece it-
hamkâr sözler söyleme» diye gösterdikleri reak
siyon üzerinde de bir nebze durmak lâzımgelir. 
Eğer Hamdi Başar arkadaşımız kendisine sata
şılmış addediyorsa, eğer bu kürsüde konuşulan 
sözler bu kürsü âdabının ve içtüzüğümüzün hu
dutları dışına çıkıyor kanaati bu içtimaları idare 
etmekte olan arkadaşımızın vicdanında yer etmiş 
ise, tedbirini derhal alır ve kendisine sataşılmış 
addeden arkadaşımız bu hakkını kendisi bizzat 
arar ve kürsüde müdafaa hakkını kolayca kulla
nabilir. Her şeyden evvel şurasını belirtmek lâ-
zımgleir ki, murakabe vazifesi hudutsuz değildir, 
murakabe vazifesini omuzlarında taşıyan arka-
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1 daşlar, her şeyden evvel bu vazifeyi lâyikiyle ya

pabilmeleri için, kendilerini vicdanlarının mura
kabesine tâbi tutulmaları lâzımdır. Binaenaleyh 
filân arkadaş konuşacak ve fakat onu müdafaa 
sadedinde bir başka arkadaş konuşmıyacak der ve 
rey hakkımızı bu suretle kullanacak olursak, ye
rinde hareket etmemiş oluruz. Bu kürsüye gelen 
arkadaşların, murakabe hakkının kutsiyetine da
yanarak, onun siperine girerek, murakabe edile
cek vaziyette olan ve hattâ Mecliste hazır bulun-
mıyan şahsiyetler hakkında ölçüsüz konuşmayı. 
evvelâ vicdanların murakabesine tâbi bir keyfi
yet olarak düşünmeleri lâzımgelir. Ondan sonra 
da, bunlar hakkında, hiç şüphe yok ki, umumi 
efkâr hükmünü vermekte gecikmez. 

Muhterem arkadaşlar; Zühtü Hilmi Velibe
şe'nin, Ahmet Hamdi Başar'ı parti tüzüğümü
zün ve programımızın inançları dışına çıktığı 
ithamı altında bıraktığını, sizler gibi, açıkça 
müşahede ettim. Binaenaleyh, «ortada hakika
ten Zühtü Hilmi Velibeşe'nin bu ithamları vâki 
mıdır bu ithamları yapmışsa Ahmet Hamdi Ba
şar, Zühtü Hilmi Velibeşe'nin bu ithamları al
tında kalacak fiilî hareketlerde bulunmuş mu
dur» meselesi, partimizin mahkemelerine intikal 
etmesi lâzımgelen bir mesele olmuştur. Ben, Ah
met Hamdi Başar'm yerinde olsam, derhal par
ti mahk'emesine müracaat -eder ve «Beni bu ar
kadaşım, programımızın hudutları dışında hare
ket etmekle, hattâ programımıza mümas dahi ol-
mıyan fikirlere sahip bulunmakla itham etti» de
rim. Yoksa bu kürsüye gelerek kavga etmesini, 
bunu parti meselesi yapmasını doğru bulmam.. 
Meseleyi, parti adalet cihazına götürmeleri çok 
yerinde olur, kendilerine tavsiyem bundan ibaret 
olacaktır. 

AHMET HAMDI BAŞAR (İstanbul) — 
Kavga eden ben değilim. Parti mahkemesine mü
racaatı ona tavsiye edin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla — Muhterem arkadaşlar; güya Zühtü 
Hilmi Velebişe bilmediği bir işi üzerine almış! 
Ahmet Hamdi Başar'm dünkü sözlerinde, bana 
naklettiklerine göre; şunlar varmış; kabahat onun 
değil, kabahat on,u vekil yapanın da değil, kaba
hat bizde, onu biz kabul ettik, demiş. 

MUHLİS BAYRAMOftLU (Ankara) — 
Böyle bir şey söylemedi. (Bu sözleri sarf etmedi, 

I sesleri). 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Böyle bir şey söylemedi ise derhal özür 
dilerim. ısrar etmeyin efendim. Kab"l ettik. 
Bahsi değiştirelim. 

Arkadaşlar; Ahmet Hamdi Başar arkadaşımız 
Zühtü Veli Beşe'yi mi tenkid etti? Hayır, ar
kadaşlar. Eğer sözlerinde mâna aramak lâzım-
gelirse,, sen bu işleri başaracak adam olmadığın 
halde niçin bu vazifeyi kabul ettin cümlesinde 
mündemiç olan ve Zühtü Velibeşe'nin şahsına, 
aczine ve iktidarına ait bulunan fikrin arkasında 
kalması lâzımgelirdi. Halbuki orada kalmadı. 
Dikkat ettiniz: Zühtü Velibeşe'nin çok güzel teş
his ettiği gibi, tenkidlerini ve hücumlarını, iki 
buçuk seneden beri tatbik edilmekte olan, hiç 
şüphesiz her kelimesi ile yüksek tasviplerinize 
mazhar olan ve kökünü, esasını ve prensiplerini 
programımızda bulan bütün bir sistemin ta ken
disine tevcih etti. Bu itibarla, Zühtü Velibeşe'
nin, kendisinin şahsan tenkide mâruz kaldığı de
ğil, fakat Demokrat Parti iktidarının ilk günün
den itibaren tatbik edegelmekte bulunduğu siste
min Ahmet Hamdi Başar tarafından tenkid edil
miş olduğu yolundaki mütalâası umumiyetle ye
rindedir. 

Muhterem arkadaşlar; tenkid ettiği şey nedir? 
Hamdi Başar'm hiç şüphe yok ki, kendisine mah
sus orijinal, mutena fikirleri vardır ve bu fi
kirler uzun zamandan beri umumi efkârın aıalû-
mudut'. Burada zabıtlara geçmiş beyanları da ne 
derecece kadar zahirde başka mâna ifade eder şe
kilde olursa olsun, aslına irca olunduğu takdir
de, Şimdiye kadar ifade edilmiş olan fikirleriyle 
tamamen bağdaşık bulunduğu, erbabı tarafın
dan kolayca ortaya konacak bir mahiyet taşı
maktadır. O halde, arkadaşlar, biz Hükümet 
olarak kendimizin değil, Zühtü Velibeşe şahsan 
kendisi değil fakat iktidar olarak tatbik etmekte 
olduğumuz sistemin tenkide mâruz kalması hâ
disesini görmekteyiz ve Hükümet olarak kendi
mizi ayrıca müdafaa etmek mevkiinde bulun
maklayız. 

O halde, biz Hükümet olarak değil, fakat 
şimdi inandığımız prensiplerin tatbikatı bakı
mından nerelerde itiraza mâruz kaldığımızı bir 
an için tahlil edelim, muhterem arkadaşlar : îç, 
mş ticaret açığından başlamak suretiyle felâketli 
bir vadiye gidilmiş olduğu iddiasına müntehi olu
yor. Ve bunun sebepleri üzerinde, altı madde 
olarak tevakkuf olunuyor. 

1.1953 O : 1 
j Şimdi, Zühtü Hilmi Velibeşe'nin şahsi aczi 
| bu dış ticaret açıklarının başlamasına sebep ol-
j muştur, derken unuttuğu bir noktayı, kendisini 
i haksız çıkaracak unuttuğu bir noktayı kendisine 
I hatırlatmak ve nazarlarınız önünde tebarüz ettir

mek isterim : Biz vazife başına geldiğimiz za
man dış ticaretimize yeni bir veçhe vermek mec
buriyetinde idik, sevgili arkadaşlarım. Hattâ bi
zimle beraber ve bizden de evvel, dünyaca bu hal 
malûm olduğu için, aynı suretle diğer memleket-

I ]er de dış ticaretlerine yeni bîr veçhe vermek mec
buriyetini duymuşlar ve çoktan bu yola girmiş 
bulunuyorlardı. Beynelmilel taahhütler ve bey
nelmilel yardımlarla, tamamen hususi ve kapalı 
olmak durumundan çıkmak üzere bulunduğumuz 
bu devrin icaplarını bir an için hatırlamanızı rica 
ederim. 

Biz o zaman Hükümet olarak toplandık ve 
liberasyon sisteminin tatbikini kabul ettik. Muh
terem arkadaşlarım; bu, açık sarih ve beynelmi
lel taahhütlerle tesbit olunmuş bir sistemdi. 
Bunun etrafı, veçheleri, esbabı ve şartlan cüm
lece) malûmdu. Bu memleketin yüksek menfaati 
icabı, şimdi kendi görüşlerine göre bina yıkıl
dıktan sonra, sebeplerini arayıp ortaya koymak 
bakımından mütalâalar serdetmek değil, fakat 
kıymetli fikirleri bu sistem bütün etrafı ve eş
kâli ile tatbika konulduğu zaman, bugünkü bah
settikleri inhidamı ortadan kaldırmak ve önle
mek için ortaya koymak idi. 

Hikâye ediyorlar ve diyorlar ki Zühtü Ve
libeşe ile koliste, bir yerde konuşmuş ve o za
man Zühtü Velibeşe kendisinin fikrini her han
gi bir sebeple kabul etmemiş. Pek âlâ, Velibeşe 
asliyetine ve doğruluğuna bu derece inandıkları 
mutena fikirlerini kabul etmediyse, dünya Ve
libeşe'den ibaret değildir, Hükümetin nazarı 
dikkatini çekebilirlerdi. Dünya, hükümetten de 
ibaret değildir. Sizler ve Parti Gurupumuz 
vardır. Mesele oraya getirilebilir ve bir karara 
bağlanabilirdi. 

Arkadaşlarım, biz tek başına hareket eden 
insanlar değiliz. Mütekabil mesuliyetlerle ve ka
der birliğiyle parti olarak birbirimize bağlı in
sanlarız. Şimdi bütün bunlar yapılmasın. Sizin 
tasvibinize mazhar olan ve eşkâl ve şartları ta
mamen malûm bulunan bir dış ticaret politikası 
seneler senesi tatbik edildikten sonra, her hangi 
bir arkadaşımız fırlasın ve «siz ne yapıyorsunuz, 

I ben sizin içinizde değilim, siz bundan mesulsü-
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nüz» gibi bir tavır takınarak, bir zamandan beri j 
tatbik edilen sistemin münekkidi olarak karşı- j 
miza çıksın. m 

Arkadaşlarım; bunlar kolay işlerdir. Hattâ 
bütçe hakkında söylediklerini de aynı şekilde 
söyliyeceğim. Bu tenkidlerde, yapıcı tesirler i 
varmış. Bütün bunların en ziyade inşa tarafı, 
evvele racidir. îşler Bütçe Komisyonunda pişiri- ! 
lirken, bütçenin bir lirasına kadar üç aydan beri < 
komisyonda müzakereler cereyan ederken bu j 
kıymetli fikirlere muttali olsaydı, Hükümet, bel
ki bâzı nöktai nazarlarını geri alır, bâzı noktai ] 
nazarlarda kendilerine iştirak etmek imkânı hâ
sıl olur ve o yapıcı fikirler ve mütalâalarından 
faydalanmak yoluna gidilirdi. Fakat, Muhte
rem arkadaşlarım; bütün bir sisteme, onun he
yeti umumiyesine taallûk eden, lâfzi, şeklî ve 
manzarası itibariyle kıymetli müselsel ve doğru 
gibi görünen bu fikirlerin acaba bütçenin şekli, 
rakamı, yapıcılığı veya yapıcı olmaması üzerin
de ne dereceye kadar tesiri olacaktır? Bunu tak
dirinize arzederim. Ben bu güzel mutena ve işi
tilmemiş fikirleri, daha ziyade yakası açılmadık 
mütalâa ve mülâhazaları ortaya koymak gibi 
hakikaten haz verici fakat hakikaita değeri o de
rece fazla olmıyan bir üslûp ve tarz olsa ge
rektir sanıyorum. Bu mütalâalarımdan dolayı 
Yüksek Heyetinizin beni mazur görmesini rica 
ederim. Çünkü zamanında, tenkide elbetteki 
tenkidle mukabele etmek lâzımgelir. Tenkid, 
bir taraflı olmaz. Hâlâ tenkide tahammül edil-
miyen bir sinirsizlik havası mevcuttur, diyorlar. 
Muhterem arkadaşlarım, Yüksek huzurlarınız
da ve memleket efkârı umimiyesinin huzurun
da arzediyorum ki, Demokrat parti fikir ve 
prensip mücadelelerine sonsuz bir hürriyet ta
nımıştır. Aksi takdirde, bir partinin progra
mına bu derece aykırı olan böyle fikirler ileri I 
sürmek, bir parti halinde mevcut olalbilmenin j 
icabettirdiği asgari disiplin kaidelerine dahi bu I 
derece riayetsizlik göstermek, başka partiler- I 
de, başka memleketlerde, emin olunuz, terviç ı 
olunacak hal ve şartlardan değildir. Şayet, bi- | 
zim partimize, bâzı arkadaşlarımıza veya Hü
kümete, tenkide tahammül etmemek ve sinirli
lik havasına kapılmak ithamı yapılırsa, Alla-
hım beni affetsin ama, bunu nasıl reva görür 
yorlar? Asgari bir disiplin mevcut olmazsa 
bir parti halinde yaşamak, nasıl kabili tasav
vur, bunu 'taıkdirinize arzederim. Partimiz 
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içinde fikir ve prensiplerin münakaşasına âza
mi derecede yer veridmiştir. Falkat bunlar 
programımız hudutlarını çoktan aşmış ve taş
mıştır. Bunun muhtelif şekilleri ile her gün 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kuruluş devrinde 
memlekette hürriyeti, serbest münakaşayı bin-
netice millet iradesini hâkim kılmak istiyen bir 
partinin hürriyetler üzerinde bu derece titiz 
davranmasının mâkul görülmesi lâzımgelir. 
Şimdi siz, partinin sevk ve idaresinde mesuliyet 
almış insanlar olarak bizlere ne diye partiye 
zarar verecek olan bu derece geniş bir hürri
yetin tatbikma, daha doğrusu nizamsızlığın ve 
parti içinde anarşi tabiriyle tavsif olunabilecek 
hareketlerin yapılmasına sebebiyet veriyorsu
nuz, diye bir ithamda bulunacaık olursanız, bu
nu, ilk kuruluş zamanında zatı hürriyet hak
kında duyduğumuz büyük hassasiyete ve büyük 
himayeye bağışlamanızı rica ederim. Fakat hal 
böyle iken, karşımıza başkaları çıkar da ten
kide tahammülünüz yok derse, hakikaten ta
hammülsüz olan keyfiyet işte bu olur. Hangi 
tenkide tahammül edememişiz, muhterem ve 
kıymetli arkadaşlarım? Bâzıları, gruplarda ve
ya heyeti ıımumiyelerde fikirler ileri sürer. 
Her hangi bir tarafın fikri galip gelir. Bu tak
dirde fikri mağlûp olan veya ekalliyette kalan 
taraf, bunu bir haysiyet meselesi yapar ve bu
günkü şartlar içinde kendi fikirlerini Hükü
metin takdir ve tasvip edeceği, üstün tutaca
ğı bir hüviyet taşımadığı kabahatini, bu hale 
atfetmekten ziyade, kendi fikirlerinin taşıdığı 
üstünlüğünün, topluluğun gadrine uğramış ol
duğuna hamledecek olursa, içinden çıkılmaz 
bir girdabın içine girmiş oluruz arkadaşlar. 
Burada fikrini söyliyen, Heyeti Umumiyece 
üstün telâkki edilen fikir tarafından mağlûp 
edildiği takdirde kendisini mağdur addetme
mesi lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, paradan, puldan baş
lanarak memlekette enflâsyoneu bir vaziyet 
var, deniliyor. Şimdi liberasyon meselesine ge
liyorum. Kendisi diyor ki : Bu liberasyon sis
teminin tatbikmda, her şeyden evvel Gümrük 
vergilerini artırmak lâzımgelirdi. Bu, malî 
imkânları temin etmek bakımından, memleket
teki sanayii ayakta tutmak bakımından ve pa
ranın kuvvetini muhafaza etmek bakımından 
lazımmış. 
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Muhterem arkadaşlar, bu lüzumu, sizler ve 

bizler, hattâ sayın muhalefet, vaktinde ve za
manında keşfetmemiş olmakla itham olunabili
riz. Kul kusursuz olmaz. Burada bir kusur 
varsa, o da bunu vaktinde keşfedip de kabul 
ve tatbik edilecek bir halde Yüksek Heyeti
nize getirmemiş olandadır. 2 - 3 sene sonra, 
şu şöyle olmuştur, bu böyle olmuştur diye 
hakikaten parlak ve mutena fikirlerin sahibi 
olmasını iddia etmekten başka fazla değer taşı-' 
mıyacak yolda hareket etmek, bizim için fayda 
temin etmez. C) zaman bunları söylemek lâzımge-
lirdi. Fakat muhterem arkadaşlarım, o zaman, 
Gümrük Vergilerinde yükseltme, yapmak, dü
şündüğümüz işlerden değildi. Hep birlikte, hat
tâ vergilerde, ekseriyeti azimeniz, hatırlıyacak-
smız, tenzilât yolundaydık. Hayatı ve nispeti 
ucuzlatmak mümkünse, o nispette ucuzlatmak 
yolundaydık. Hepinize hatırlatmak isterim : O 
zaman .da, uzun müddet tatbik edilmiş olan ba-
riyer sisteminin, iç piyasayı dış piyasadan ayı
ran sistemlerin zararlarını gereği gibi görüyor
duk ve iç piyasayı dünya piyasalariyle ser
best temasa geçebilecek ve mütevasıl kaplardaki 
sular gibi biribirine rahatça intikal edebilecek 
bir hale getirmek prensip ve düşüncesi hepimi
zin kafalarında yer etmiş bir hakikat idi. Şimdi, 
o zaman neden böyle yapılmamıştır, diye tenkid 
etmek, dedikleri doğru olsa dahi, insafa sığa
cak bir tenkid olmaz zannederim. Kendisinin, 
bunu vaktinde söylememiş olmasının kefareti 
olarak, bu sözlerimi hazımla ve sabırla karşıla
masını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; yanlış zehaplara mey
dan vermemek için arzetmek mecburiyetinde
yim, diyorlar ki : Elimizde biraz pamuk var, 
biraz buğday var, bunlar satılacak ve bu sı
kıntı geçecek ama, gelecek sene işler tıkırında 
gidecek, biz böyle bir nikbin görüş ve düşünüş 
taraftarı değiliz. Olabilir. Türkiye'nin defisi-
ter olması hali, bir bünyevi haldir ve bu tabiî
dir, diyorlar. Arkadaşlar; bu bünyevidir, değil
dir, meselesinin ne derecelerde nispî olduğunu 
arz ve ifade edeyim. Dış ticaret rejiminin şek
line, tatbik edilen usule göre, bunun tecellileri
ni bir an nazarınızda canlandırmaya çalışayım. 
Bir liberasyon sistemi vardır; yüzde kırk tat
bik edersiniz, yüzde altmışı tahdit edersiniz, bu 
takdirde dış ticaretimiz açık vermez. Yüzde 
elli tatbik edersiniz başabaş gelir. Yüzde alt-
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mış tatbik edersiniz, açık vermeye başlanır. Mu
ayyen bir devrede, bir senede açık verir, başka 
bir devrede, başka bir «enede açık vermez. 
Şimdi, mutlak surette, bünyevi olarak, dış ti
carette defisiterdir veya eksedanter denilebile
cek memleketler dünyada belki iki, belki üç, bel
ki de dört tanedir. Bunun dışında kalan mem
leketlerin eksedanter veya defisiter olmaları 
keyfiyeti, tatbik ettikleri dış ticaret rejiminin 
hüviyetine ve mahiyetine bağlı bir keyfiyettir. Bi
naenaleyh burada, bünyevi demekten çıkan bedbin 
mâna, memleketimizin realiteleri ile kabili telif mi
dir, değil midir, meselesiyle karşı karşıya bulunu
yoruz. Kanaatimce, memleketin ne dış ticaretin
de, ne iç ticaretinde, ne para politikasında, ne 
kalkınmasında, ne susunda, ne busunda, endişe
ye mahal verecek her hangi bir vaziyet yoktur. 
Bunu bize yerinde ve rakam ve hâdise zikret
mek suretiyle söylerler ve bunun üzerine vak
tinde dikkatimizi çekerlerse, tedbir almamız va
zife olur. Almadığımız takdirde de bunu ten
kid etmeye kendilerinin hakkı olur. 

Muhterem arkadaşlar; dış ticaret rejiminde
ki açık meselesi, yalnız bir mesele olarak veha-
metini ve ciddiyetini kaybetmiş değil, hattâ bir 
mesele olmak hüviyetini bugünden kaybetmiş 
bulunuyor. (Bravo sesleri) Muhterem arkadaş
lar, kendisi, dar bir iktisat politikasının taraf
tarı olduğunu, sözleriyle ispat etmiş oluyor. Di
yorlar ki : Bütçe artırılacak olursa, bu artış 
dolayısiyle Devlet dış tediyeye geniş yer verir, 
bu takdirde memleketin para politikası, iktisadi 
politikası, malî politikası zarara uğrar. Kendi
leri işte böyle bir mantık içinde yürümektedir
ler. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet eliyle yapılan 
dış tediyelerin % 99 unun, iktisadi eihazlanma 
masrafları olduğunu dikkatinizden uzak tutma
manızı rica ederim. Hususi sektördeki dış tedi
yelerin % 10 u, 15 i veya % 3 ü, 5 i lüzumsuz 
maddelere mütaallik olabilir. Ama bilhassa 
Devlet sektöründen yapılan dış tediyelerin % 99 
unu memleketin iktisadi cihazlanmasma masruf 
tahsisler olduğunu hatırdan çıkarmamak icabe-
der. 

Şimdi arkadaşlarım, ayrıca bir hırka bir lok
ma politikası da v.ardır. Ben dışardan iktisadi 
cihazlanmam için madde getirmiyeceğim, ma
kine, alet getirmiyeceğim, çünkü, onları biraz 
fazlaca getirmiş olursam malî imkânlarım zede-
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lenir. O halde, sıkıntıyı göze almaktansa, daha 
hududa varmadan evvel tahdidi vaz'ederim.. 
Huz ma safa, da' ma keder... vaziyet daha emni
yetli olur... Dış ticaret muvazenesini de temin 
ederim. 

Arkadaşlar, biz, bu noktai nazarda değiliz. 
iki seneden beri dış ticaret ve rejimimizin tatbi-
kından ve geniş mikyasta tahsisler yapılmış ol
masından fevkalâde bahtiyarız. İki, iki buçuk se
nelik devre içinde, bu memleketin yarınını temin 
edecek olan namütenahi iktisadi .cihazlanmayı 
tekemmül ettirecek alet, vasıta ve hammadde 
ler bu memlekete girmiştir. Bunlar, yarının is
tihsalini sağlıyacak malzemelerdir, bize altın yu-
murtlıyacak tavuklardır. 

Vaziyetten korkarak, lüzumundan fazla ihti-
yatkâr olmak, dış ticaret açığını neden verdin 
diye tenkidlere mâruz kalmamak için memleket 
ihtiyaçlarını sıkıştırmak gibi vaziyetler, bizim 
takip edeceğimiz yol değldir. iki buçuk seneden 
beri Devlet kale gibi dayandı. Bugüne kadar 
memlekete ithal ettiğimiz istihsal malzemesi 
ve iktisadi cihazlanma yolunda temin ettiğimiz 
imkânlar, görülmemiş derecededir. Bunu ifade 
edebilmek için, iki buçuk senede, Türkiye'nin 
yalnız Devlet sektöründe 1,5 milyar lira enves-
tisman yaptığım zikretmek yerinde olur. Bun
ların hepsini, dış tediyeye icabında ödeyeceksin, 
parayı bulacaksın, mal yetiştireceksin ve malım 
satacaksın. Kıymet^ değer burada, memleketin 
hayrına olan politika buradadır. Yüksek He
yetinizin tasvip ettiği politika da budur. 

Bundan sonra ne yapacaksınız? Aynı yolda 
devam edeceğiz, kendilerinin mülâhaza ettiği 
endişelerin hiçbirini varit görmüyoruz. Bunları 
tamamen gayrivârit buluyoruz. Elimizde 3,5 ton 
buğday, 3,5 ton pamuk diye kendilerinin küçült
tükleri maddeler, o kadar küçümsenecek miktar
larda değildir. Bizim ihtiyaçlarımızı karşı Uya
bilecek miktarda ve kemiyette maddelerdir. 
Biz hesapsız değiliz, bizim hesaplarımız vardır. 

Sevgili arkadaşlarım; hatırlarsınız: Bütçe 
Komisyonunda bu meseleye dair izahat verirken 
Haziran sonunda biten ihracat devresi içinde 
ödenecek borçlarımızın, vâdesi gelecek dış tedi
yelerimizin 220 - 225 milyon lira civarında oldu
ğunu arzetmiştim. Geçen gün yaptığımız ilânla, 
bunun filhal bugün 105 milyon liraya düşmüş 
tediyeler bulunduğunu ve o günkü beyanımla 

1953 O : 1 
bugün arasında, geçen müddet içinde, 40 milyon 
dolara yakın tediyelerin yapılmış olduğunu 
takdir edecek vaziyettesiniz. 

Sevgili arkadaşlarım; tütünümüz, fındığımız, 
pamuğumuz, buğdayımız, kalayımız ve bakırı
mızdan gelecek paralar çoktur ve bunları, yine 
Bütçe Kornişonunda arzettiğim gibi, somuma 
kadar satacağız. Sebebi şudur: Dünya, 30 mil
yon ton buğdayı satarken, ben niçin 1,5 milyon 
tonu satamıyayım? Her kesin geçtiği köprüden 
geçtikten sonra biz niçin malımızı satmakta 
müşkülâta mâruz balalım? Diğer taraftan bize 
nazaran başka satıcılar daha da az avantajlı va
ziyettedirler. Bu noktaya dikkatinizi çekerim. 
Biz, Avrupa'nın buğday ithal eden memleket
lerine, diğer ihracatçı memleketlerinden çok da
ha yakınız. Ondan sonra, buğday ithalâtçısı 
memleketlerin Amerika'ya, Kanada'ya satacak 
mamul maddeleri yoktur. Fakat biz onların 
mamul maddelerinin müşterisi olabilmek avan
tajını elimizde bulunduruyoruz. Ne sebeple, is
tihsal ettiğimiz buğday veya pamuğu saitamıya-
eağız, gibi bir vehmin peşine düşelim1? «Fazla 
istihsal etsek de satmak imkânına sahip değiliz, 
biz az istihsal edelim, satabilecek kadar istih
sal yapalım ve ithalâtımızı da ona göre tahdit 
edelim» şeklinde bir politikaya mutlaka tevec
cüh etmeliyiz iddialarına niçin yer vermiş ola
lım? Vaziyet katiyen böyle değildir arkadaşla
rım. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan son
ra da, yine mümkün olduğu kadar çok satmak, 
çok istihsal etmek suretiyle memleketin ihtiyaç
larını karşılamak mecburiyetindeyiz. Sevgili ar
kadaşlarım, hepiniz hâkim istiyorsunuz, kazala
rımızda hâkim yok diyorsunuz, nahiyelerimiz* 
de tam teşkilât yoktur diyorsunuz, doktor isti
yoruz, hastane istiyoruz diyorsunuz, şunu isti
yoruz diyorsunuz.. Uzun asırlar ihmal edilmiş 
ve bugünün medeni seviyesinin iktisat ve maliye 
bakımından çok dununda kalmış bir memleke
tin yığın haline gelmiş ıstırapları karşısında, 
Hükümet bütçeyi genişletmek politikasından 
vaz mı geçecektir? Hayır arkadaşlar, hayır. 
Bir iktisadi gelişme ve genişleme politikasının 
içindeyiz. Bizim düşüncemiz budur. Bunun de
lilleri her taraftadır. Kredilerdeki artmalardan 
Örnek alabilirsiniz. Meselâ, Ziraat Bankasının 
ikrazat yekûnunu bir milyarın üstüne çıkardık. 
îki buçuk sene evvel bunu söylemiş olsaydık, 
mutlaka afyon içmişsiniz ve hayal görmektesi-
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niz hitap ve itabına mâruz kalabilirdik arkadaş
lar. Birçokları, bu parayı bulamazlar, bu para
yı buiup ikraz etseler de milletten geriye ala
mazlar, derlerdi. Fakat hakikat asla böyle olma
dı arkadaşlar. 

îhtiyaitlı denilen bir takabbuz politikasının 
bütün sıkıntısını, millî ekonomimiz, seneler se
nesi çekmiştir. Dünün kısır ve bir türlü geliş-
miyen iktisadi politikasını bırakmak lâzımdı. 
Demokrat Parti, bu görüşü tamamen bir tarafa 
bırakmış, Türk Milletinin olgunluğuna, ticari 
namusuna, çalışkanlığına ve zekâsına emniyet 
ve itimat eden bir teşekkül olarak, cesur ham
leli kararlar almıştır. (Alkışlar). O cesur ka-
rarlaran semerelerini iktitaf etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, Atatürk, inkılâpları
nı yapmaya başladığı zaman şer'iye mahkeme
leri kaldırır, dini dünya işlerinden ayıracak 
umdeleri koyarken, hayatını şer'iye mahkeme
lerinde fıkıh tatbikatı ile geçirmiş olan insan
ların, o sisteme göre kendi hayatlarını ayar
lamış, hattâ çocuklarının istikbalini ona bağ
lamış olan insanların mukavemetine mâruz 
kaldı. Yeni bir politika takip edilirken, yep
yeni bir zihniyet memlekette kökleştirilmek is-
tfiıirken, elbetteki eskinin fıkıhçılan, dok
trincileri, o yeni hamlenin karşısına çıkacaktı. 
(Alkışlar). Ve çıktılar. 

Muhterem arkadaşlar; Gümrük vergilerin
de o zaman tadilât yapmıyacak olursak, 2,5 
sene evvel vazife başına geldiğimizde sanayii
miz ayakta durmazmış. Bakın arkadaşlar, sa
nayiimiz nasıl ayakta duruyor, kendi sözlerin
deki tezadı derhal yakalamak nasıl mümkün
dür, görünüz. Gümrük vergilerini tezyit etme
dik. Bu vergileri tezyit etmemek, hattâ za
rarlı olan vergilerden tenzilât yapmak, De
mokrat Partinin, daha muhalefet zamanından 
beri bütçe tenkidlerinde ve muhtelif vesileler
le ortaya attığı bir fikirdir. Evvelâ iktisadi 
bünyemizin iyiden iyiye gelişmesini, rahatla
masını temin etmek, ondan sonra peyderpey 
vergi sistemlerini ıslah etmek yolunda yürü^ 
mek lâzımdır, dedik. 

Ondan sonra hatırlatalım ki, liberasyon sis
temi, bugün tatbik edilmekte olan dış ticaret, 
umumiyetle ticaret ve iktisat politikası, Hükü
metimizin ilk programında da bütün vuzuhiyle 
ortaya konulmuştur. Eğer onda, üzerinde mu
tabık bulunulmıyan bir nokta var idiyse, bu-
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j nun o zaman söylenmesi icabederdi. Heyeti 

Umumiye onu kabul ettikten sonra, itiraza 
mahal kalmaz. Çünkü bir fikrin, bir parti 
içinde, o partinin umumi seviyesine göre yer 
almış olan kimselerin hepsi, tıpatıp her men
subu tarafından yüzde yüz kabul edilmiş olma
sını teslim etmek hakikaten güçtür. Fakat or
tada 2, 3, 4, 5 parti vardır. Bunlar arasında 
kendi iktisadi, içtimai, siyasi düşünüş ve kav
rayışlarına göre ufak tefek farklar vardır. 
Her insan tıpatıp yüzde yüz bir olmaz, birçok 
noktalarda ayrılabilir. Zihinler ve fikirler bir 
kalıba dökülerek çıkmış, bir prezisyon aletiyle 
ebadı ölçülüp ortaya çıkarılmış değildir. El
bette arada ufak tefek farklar olacaktır. Bu 
ufak tefek farklar ile, bir partinin içinde bir 
mütalâa yürütülebilir ama, bir defa bir mesele 
Heyeti Umumiyenin ekseriyetinin reyine ikti
ran ettikten sonra o yolda yürünür. Biz, bu 
takip ettiğimiz iktisadi ve ticari politikayı 
zannediyorum ki ortaya koymuş bulunuyoruz 
ve aynı yolda yürümekteyiz. Kendim arzedeyim 
ki, bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Dıştan 
makine ve saire getirmek için mümkün oldu
ğu kadar geniş tahsisler yapmaya devam ede
ceğiz. Mümkün olduğu kadar geniş tahsisler 
derken, malî emniyetimizi sarsacak hudutla
ra varmıyacağız, ihtirazı, kaydını ortaya koy
muş bulunuyoruz. Bu ihtirazi kayıt ile geniş 

j tahsisler yapmaya devam edeceğiz. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin âtisi göz

ler kamaştıracak kadar parlaktır. Bütün im
kânlara halen el atılmış değildir. Memleketin 
el atılmakta bulunan imkânları, gelecek sene, 

I öbür sene, daha öbür sene, akıllara hayret ve
recek verimler getirecektir. 

Sevgili arkadaşlarım; size şu kadarını söyli-
yeyim : Bugün elimize aldığımız ve üzerinde ça
lışmakta bulunduğumuz 12 baraj, 1956 da bi
ze bir milyar kilovat saat elektrik istihsalini 
mümkün kılacaktır. 1957 de tekrar bir milyar 
kilovat saatlik bir enerji istihsalini mümkün kı
lacak barajların inşasına, şu önümüzdeki ay
larda yeniden ve tekrar başlamamız lâzımgelir. 

Sanayi ileri gitsin diyoruz. Fakat bunu söy-
liyen arkadaşın, sanayiin ileri gitmesinin her 
şeyden evvel bir enerji meselesi olduğunu he
sap etmesi icap eder. Bugün 10 - 12 milyon ton 

I olarak istihsal etmekte olduğumuz kömür, ihti-
| yaea yetişmemektedir. Yarın 20 milyon istihsal 
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etmek mecburiyetinde kalacağız ve bunda müş- j 
külât çekeceğiz. Yarm derken, önümüzdeki se
ne gibi çok yakın bir yarını kasdediyorum. Ay- i 
rica, bu istihsalin bütün sathı vatana yayıl- [ 
masındaki güçlüğü de hesap etmek lâzımdır. Ih- | 
tiyaçları akar yakıtla karşılıyalım denebilir, j 
Fakat şunu düşünmek lâzımdır ki, geçen sene j 
180 bin olan ve bu sene 300 bini geçen akar ya
kıt ihtiyacı, yarın 600 bin tona yükselecektir. 
Yarın, önümüzdeki senedir. Binaenaleyh arka- | 
daşlar, biz, sanayiin yarınının arzedeceği en j 
büyük ihtiyaçlarını bugünden derpiş edeceğiz. 
Bu tesisleri derhal ve süratle vücuda getirmek 
için hiçbir tahsisten geri durmıyacağız. Şeker 
fabrikası, tuğla fabrikası, çimento fabrikası ya
pacaksınız. Dokuz şeker fabrikasının üzerinde
yiz. Sanayiimizi bu derece ileri götürmeye ça- | 
lışıyoruz. Evvelce mensucat sanayiimizde 280 
bin iğ mevcuttu. Bugün, inşa halinde bulunan j 
fabrikalar faaliyete geçtiği anda, bu miktar 680 
bin iğe yükselecektir. O zaman bu fabrikalar 
500.000 balya pamuğumuzu işliyecektir. Bu fab
rikalar inşa halindedir. Bundan sonra yenile
rini de yapacağız. Bunların, hepsi, dış tediye
ye ihtiyaç gösteren işlerdir. Bunun için im
kânlarımızı harekete getireceğiz. 1953 senesi 
Bütçesi müzakeresinde söylediğimiz sözlerin mâ
nası buralarda yatmaktadır. îç imkânlarımızı 
harekete getireceğiz. Mektep yapacağız, hâkimi 
bulacağız, eczane açacağız, hastane açacağız. 
Memleketin sağlığına, irfanına, iktisâdına, imar 
ve ümranına taallûk eden her sahada gözümüzü 
kırpmadan, mesuliyet vahimesine kendimizi 
kaptırmadan cesurane tedbirler almakta devam 
edeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sanayi ilerliyor arkadaşlar. Çimentoyu 390 
bin tonda aldık. Çimento sanayiinde yeni tesis
ler bu sene sonunda bitmek üzeredir. Daha ye- ' 
nileri de ilerliyor. Onları bırakın, fakat ilk gel
diğimiz zamanlarda ele alınmış olanlarla, 1953 
senesinin sonunda çimento, 390 bin tondan 1 
milyona yaklaşacaktır. Vaziyet, mensucatta öyle, 
şekerde Öyledir. Çeyrek asırda, 100 bin ton şeker 
istihsal eden 3 fabrika yapıldı. Fabrikaların 
adedi yarın dokuz olacaktır. Tahdisi nimet ka
bilinden arzediyorum, halkın ulaşmış olduğu ik 
tisadi anlayış seviyesini anlatmak bakımından, 
halkımızın yatırımlar yapmak imkânının derece
sini de gözden uzak tutmamak lâzımdır. Bugün | 
bir Kayseri kalkıyor, bana bir şeker fabrikası ya- I 

pıııız, 6 milyon sermaye temin ettim diyor. Er
zurum öyle, aynı şeyi söylüyor, Kütahya aynı 
şeyi söylüyor. Bunlar dün için bir hayali muhal 
idi. Bu akla hayale gelmez işler karşısında, para 
kıymeti düşüyor, mal kıymeti düşecektir demek, 
lâfzı murat sözlerdir, arkadaşlar. Edirne'de top
rağın dönümü 20 lira iken bugün 200 liradır. 
Bu, siyasi emniyetin yarattığı bir vakıadır. On
dan sonra, Kars'ta, Edirne'de yüzlerce ev yapıl
mıştır. İlk defa olmak üzere oralarda bir SUP» 
inşaat görülmekte ve nüfus artmaktadır. Toprak 
arsa, ev, her yerdeki kıymetlerin iktisadi inkişa
fımızın neticesi olarak ne derecelere kadar art
makta olduğunu görmek mümkündür. 

Arkadaşlar, derhal arzedeyim: Fiyat seviye»* 
fiyatların yüksek olması, geçim zorluğu demek 
değildir. Bu, hâdiseyi bir tek zaviyeden mütaüfc 
etmek olur. Bir taraftan fiyatlar yükselirken 
diğer taraftan vatandaşın kazancı, geliri yükse
lirse, her ikisi de yükselmekte devam ederken, 
birisinin artış hızı % 10, diğerinin artış hızı ya
ni kazanç artışı hızı % 30 olursa, fiyat ender
lerinin % 10 artmasına mukabil, o yıl geçiınâe 
umumiyetle % 20 ferahlığa kavuşulmuş demek 
olur. Hâdisenin hakiki mütalâası budur. Esasen 
endekslerin yükselmiş olması, geçim zorluğuna 
ifadesi diye mütalâa edilseydi, bugün memlekette 
görülen iktisadi ferahlık yerine tamamen sıkıntılı 
bir vaziyetin hâkim olması lâzgelirdi. 

Muhterem arkadaşlar; hayat endekslerinin en 
düşük olduğu zamanlar, geçim bakımından Türk 
vatandaşlarının en müreffeh olduğu zaman de
ğildi. Aksine olarak, perişan ve iktisadi sefaleti» 
tanı ortasında bulunduğu zamandı. 1930 da her 
şey, her şey ucuzdu arkadaşlar, ama çok iyi 
bilirsiniz ki, üç Türk köylüsü bir araya gelip beş 
kuruşa bir köylü sigarasını ancak alırdı (Doğru 
sesleri). 

Bu, yalnız bir fiyat ve para meselesi değildir 
Gözümüzü iyi açalım, arkadaşlarım. Her sabada 
memlekette fabrikalar yapılsın, yollar yapılsın, 
barajlar yapılsın, elektrik istihsal edilsin. Y«*i 
Memleket bir iktisadi gelişmenin bütün tezahür
leri içinde bulunsun. Bunun karşısında fiyat en
deksleri % 4 bir fazlalık gösteraaîştir diye Ira-
memleket batıyor densin! Aman, arkadaşlar, ne
relerdeyiz?. (Bravo sesleri). Ben kendisine söy-
ljyeyim- 1300 senesindeki altın bugünkü a t a 
değildi. Bana sebebini izah etsin. Bugünkü al
tının alabileceğinin beş mislini alabilirdi. O halde 
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altında da enflâsyon varım diyeceğiz? Arkadaş
larım; bunların hepsi nispidir, iki taraflı, hat
tâ çok taraflıdır. Bir defa, eğer rakamları dile 
getirmek, onları hakikî dilleriyle konuşturmak 
sanatına vâkıf değilsem, o sezişi memleket için
deki havaya bakarak bu yolla onu anlamam lâ
zımdır. 

Bu memleket iktisaden geriye gidiyor, tehlike 
içindeyiz, fiyatlar gidiyor diyebilmek, bizim 
aklunızın alamıyaeağı hesapların mahsulü olmak 
lâzımgelir. Ben o kadarına akıl erdiremiyorum, 
arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, derhal arzedeyim 
ki, Millî ekonomide yalnız ziraat sektöründe iş
leri ileriye götürüyoruz da sanayii, ve diğer saha
ları ihmal ediyoruz gibi bir vakıa, katiyyen ve 
katibeten yoktur, arkadaşlarım, ziraatte neticeler 
diğer istihsal şubelerinden önce meydaana çıkar. 
Onun içindir ki, ziraatte neticeler ve rakamlar 
karşımızdadır ve bunlarla konuşuyoruz. Bundan 
sonra, sanayim de rakamlarını konuşturmaya baş
layacağız. Ve göreceksiniz ki, arkadaşlarım, ik
tidarımızın dört senesi içinde, 1950 ye kadar ku
rulmuş olan sanayi takatine muadil bir sanayi 
takatini kurmuş olacağız. Bunların rakamlarını 
konuşturmak zamanı gelmektedir. Fakat, arka
daşlarım, bu ziraat değildir derhal tonlarla ifade 
edelim, İzmir'de tesisine başladığımız çimento 
fabrikası hâlâ işlemedi. Mayısta işlemeye bağ
lıyacaktır. Ziraatte öyle mi? Traktör, gemiden 
çıktı mı, iki teneke petrol alıp doğru tarlaya 
götürebilirsin. Hattâ tezcanlı bir çiftçi isen, sa
bahı beklemeden akşam onu işletmekte güçlük 
çekmezsin, ilk mevsimde hasılatını alırsın. 
Fakat, arkadaşlarım, sanayi böyle değildir. 

Sanayide hususi sektörle resmî sektörü birbi
rinden ayırmak lâzımdır, deniyor. Bunlar ak
tüel olmaktan çıkmıştır. Biz, Devlet olarak, ye
ni sanayi kurmak değil, mevcut sanayi kurum
larını hususi sermayeyeye, hususi teşebbüse, va
tandaşa devretmek hazırlığmdayız. Bunlardan 
elde edeceğimiz imkânlarla, geriye kalanları da 
ıslah ve takviye etmek imkânlarını elde etmiş 
olacağız. Binaenaleyh, şimdi biz yeniden sanayi 
sahaları işgal edip hususi teşebbüsü rahatsız edi
yoruz veya her hangi bir endişeye kaptırıyoruz 
gibi bir vaziyetin mevcut olmadığı aşikârdır. 
Bunlar, aktüel olmaktan tamamen çıkmış mese
lelerdir; 

Muhterem arkadaşlarım, Sınai Kalkınma Ban-
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kaşının kredisi ile yeniden 22 fabrika kuruluyor. 
Bunların dışında da var ayrıca Devletinki de var
dır. Sanayi görülmemiş bir hızla inkişaf etmek
tedir. Bizim takibettiğimiz iktisadi politika, bü
tün istihsal şubelerinin arasında ahenk nispet ve 
münasebet muhafaza ederek bunları birbirine 
yardımcı olarak geliştirmektedir. Memleketin su 
işleri, yol işleri, baraj işleri, elektrik işleri, bü
tün. bu iktisadi kalkınmanın kaynakları ve sek
törleri olarak ele alınmıştır. Binaenaleyh yalnız 
zirai sektörde görülen bîr ilerlemenin diğer sek
törlerin hattâ zararına olarak tahaddüs etmiş bu
lunduğunu kabul etmeye imkânı yoktur. Mem
leket realiteleri bu gibi ihtimallere yer verdirecek 
bir manzara arzetmemektedir. 

Vergiler ithalât lehine ve ihracat aleyhine iş
lemektedir, zirai sektör vergisizdir, deniyor. Tabiî 
bunlar çok komprime fikirlerdir. 

Bunların hepsinin üzerinde ayrıca durup 
açmak, lehte ve aleyhte mütalâalar serdetmek 
lâzımdır. Bunları, böyle bir münasebetle söz 
almış iken şerh ve tafsil etmek, münakaşasını 
yapmak hakikaten kolay değildir. Binaena
leyh, münasip zamanında, kendisinin bunları 
şerh ve tafsil etmesini, Grupumuzun bundan 
geniş dersler almasmı ve yeni istikamete tevec
cüh etmesini, eğer hayırlı ise, haktan niyaz 
ederim. 

Fiyat politikasında, kârı ferde, zararı Dev
lete bir fiyat politikası deniyor. Ha'kikaten bu 
gibi fikirler insanı vurur. Ama, hakikat o mu
dur? Değil inidir? Bunun hilâfında şu haki-
katda mevcuttur. Fakat, bu gibi fikirleri te
kerlemeler haline getirdiğiniz zaman, bunlar 
mütearife şeklinde görünürler. Hattâ doğru 
mudur, değil midir diye üzerinde tevakkuf et
mek lüzumunu dahi duymazsınız. Ama, akıl ve 
zekâ, bunların üzerine nurunu saçtığı zaman, 
ortada bir şey kalmadığını da görürsünüz. 

Kârı ferde, zararı Devlete! Fındığa 
yardım etti'kse, pamuğa yardım ettikse, 
birinci kerede belki bunlardan müstah
sil faydalanır gibi görünür. Hattâ faydalanır
lar da. Ama, bunlarda eğer bir fındık mahsu
lünün himayesi, bir pamuk istihsalinin artırıl
ması politikası mevcut ise, ve takip edilen yol 
o politikanın hududu içinde kalıyorsa, o za
man, bu gibi tekerlemelerle izah edilebilecek 
bir vaziyet karşısında değiliz demetkir. Bina-
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enaleyh söylenilen sözün ne dereceye kadar ha-
ıkikata tetabuku vardır. Bunu incelemek lâ
zımdır. 

Sevgili arkadaşlarım, pamuk 300 - 400 ku
ruşa kadar çıktı, fiyat yükseldi. Adnan Mende
res Hükümet başında. Pamuk fiyatı aşağı düş
tü, Adnan Menderes, Hükümet başında. Bir-
şeye mutlaka sebep bulmak lâzınıgelirse, bu ne
viden şahsi sebepler bulunabilir, ama, bunu 
hatırlatmaktan maksadım, terikidlerin mihra
kında olan bir insanın zaman zaman ne dere
ceye kadar haksız tenkidlere göğüs germek ve
ya kapalı açık olarak haysiyetine taallûk eden 
sınırlara kadar nasıl acı oklara, sitemlere mâ
ruz kalabileceğini, bunlara nasıl karşı koyabi
leceğini belirtmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer şahsan bizim 
altında bulunduğumuz işin vebal ve mesuli
yeti müdrik olan ve tarafınızdan seçilmiş 
ve itimat edilmiş bulunan bir insan, üç kuruş 
pamuktan istifadeye kalkacaksa, o mevkie ge
linceye kadar o insanda topyekûn hislerin ne 
kadar tefessüh etmiş olması lâzımgeleceğini siz 
hesap ediniz. Diğer taraftan, bir balya pamuk
tan üç kuruş fazla alacağım diye bir küçüklü
ğe tenezzül etmeyi düşünecek kadar tenkidi 
ileri götürenler bulundu. Bunların hepsi oldu. 
Türkiye'nin pamukta büyük istikbali vardır. 
Birçok geri bölgelerimiz pamuk sayesinde kal
kınmıştır. Pamuk, yalnız Adana ve Ege bölge
si mataı iken bugün 26 vilâyetin mataı olmuş
tur. Sulıyacağız, baraj yapacağız, ucuz enerji 
meselesini halledeceğiz, gübre işini halledeceğiz. 
Ekim sahasını daha fazla genişletmeden bu sa
ha içinde iki milyon balyaya kadar pamuk is
tihsal edeceğiz. Bu imkânları, daha fazla mefluç 
bırakmadan, harekete geçireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, biz Devlete ait imkân
ları bir sanai işletmeciliği halinde dört fabrika
nın duvarlarına gömmek politikasını takibeden 
bir zihniyete, bir programa sahip bir parti de
ğiliz. Hatırlamanız lâzımdır, nasıl hatırlamaz
sınız, çok iyi biliyorsunuz ki biz, 3,5 kuruşluk 
imkânlarımızı bir işletmeciliğin dar çerçivesi içe
risine gömemeyiz. Bilâkis aldığımız bütün ted
birler, bu memleketin sınai, zirai gelişmesini, 
umumiyetle iş ve istihsal hayatının pürüzsüz ce
reyan etmesini temin edecek mahiyet ve hüvi
yette tedbirlerdir. Evvelâ iktisadi emniyeti tesis 
edeceğiz, evvelâ iktisadi istikrarı temin edeceğiz, 

yergi istikrarını temin edeceğiz. Sabahtan akşa,ına 
vergi değişiyor tarzında sözler, emniyetin temini 
bakımından iyi bir şey değildir. Hiç değilse dört 
senelik iktidarımız içinde, vatandaş, bugünden 
yarına ne geleceği vehminden kurtulmuş olsun. 
Halk safında bulunduğunuz zamanlar, bu vehmi 
daima işitmişinizdir. Bundan salim olarak, is
tikrara ve emniyete sahip olarak yaşasın. Bun
da büyük fayda vardır. Vatandaşın elinin emeği
ni mutlaka hak edecektir diyen insanlar olması 
için bunun hukuki ve iktisadi zeminini hazırla
makta büyük, bir dikkat ve gayret sarf etmekte
yiz. 

Bâzı maddelerin fiyatları yükseliyor ve yük
selecektir. Et elbette yükselecektir. Bugün hay
van mevcudu 1950 den çok daha fazladır. Fakat 
et dahi pahalıdır. Sebebi şu ki, onun müşterisi, 
şimdi Türk köylüsüdür. Sütünü, yumurtasını, 
yoğurdunu, etini, tavuğunu, hamdolsun ilk de
fa, en bahtiyar bir hâdise olarak, Türkiye deni
len bu memlekette.. (Alkışlar) köylünün kendisi
nin yiyebilmesi mümkün olmuştur.. 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette beş, 
altı, yedi milyon nüfus, hiç bir suretle iktisadi 
ve ticaret mahiyetinde olmıyan iktisadi haymat-
loslar halinde idi. Yeni iş hacminin yükselmesi, 
pazardan alınan bir maddeyi pazarda satılır bir 
hale getirmiştir. Piyasada görülen nedret veya 
pahalılık bundan ibarettir. Bu, pahalılık değil, 
iç iştira gücümüzün çoğalmasından ileri gelen 
bir hâdisedir. 

Sevgili arkadaşlarım; bir memlekette istihr 
sal artacak, memleketimiz 6 - 7 milyon buğday 
ihraç ederken 12 milyon ton ihraç etmek duru
muna geçecektir. Pamukta, ve bütün diğer istih
sal şubelerinde namütenahi genişlemeler, geliş
meler olacak, bunun tabiî neticesi olarak iç iştira 
gücü artacak ve bu iç iştira gücünün artışı da dış 
iştira gücünü artıracaktır. Bunlar afaki düşü
nüşler. hayalî görüşler değildir. Bunda esas 
mesele, ayarlamaktır. Bunu da fevkalâde dik
katle yapmaktayız ve neticeler meydandadır, ar
kadaşla!. 

Muhterem arkadaşlar; endeksler ve saire hak
kındaki mütalâalara Maliye Vekili arkadaşım 
cevap verecektir. Rakamlara itimat edilirmiş, 
edilmezmiş. Arkadaşlar endekslerin türlü istih
sal yollan vardır. Kimisi 50, kimisi 100 madde
yi alır. Birleşmiş Milletlerin endeksi vardır, öte 
tarafta Avrupa Tediye Birliğinin rakamları 
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vardır. Bunların arasında ufak tefek tefavütler 
olabilir. Bütün bunlara rağmen, katiyetle söy
lüyorum ki, memleketimiz dışında, Kore har
binden beri fiyat tereffüleri vasatisi memleke
timizdeki tereffülerden çok yüksektir. Bu gayet 
açık bir hakikattir. Diğer taraftan geniş, istih
salin milletçe bize verdiği iştira kudreti, istih
lâk gücümüzün artması, bugün memlekette his
sedilen pahalılığın sebepleri arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar kulağıma gelen bâzı 
hususları da arzedeyim. Türkiye bugün traktör 
mezarlığı haline gelecekmiş. Hayır arkadaşlar. 
Bundan hiç kimse korkmasın. Arzedeyim: 1945 
de memlekette 11 bin nakil vasıtası vardı. Bu
gün 1952 senesinin sonunda, 49 - 50 bin, ordu
ya girmiş 25 - 30 bini de hesap ederseniz, 80 bin 
nakil vasıtası vardır. Bu mürüvvetli arkadaşlar, 
yani vatandaşın makineleri iyi kullanmamasın
dan dolayı zarardide olmasını kabul etmiyen 
ve Türkiye'nin bir traktör mezarlığı haline ge
leceğinden endişe eden mürüvvetli arkadaşlar, 
30 - 40 bin nakil vasıtasının memlekete birden 
gelişi karşısında bunların tamirlerinin ne olaca
ğı, bozulursa nerelerde tamir edileceği hakkında 
ve nihayet memleket otomobil mezaristam olu
yor diye şikâyet etmiyor. Demokrat Partinin 
sanki bir tarafı var: Ziraate geniş yer verdi. 
Onun için, traktörü küçültelim, onun mahiyetini 
şaibeliydim. Halbuki o mübarek arkadaş otomo
bil için aynı şıeyi söylemiyor. Halbiki, otomobil 
var, şu motörleri var, bilmem şu var bu var.. Bu 
fark nçden? Çünkü otomobili şehirli kullanıyor. 
Halbuki, köylünün aklı ermez, onun belinin ku
şağım dahi biz bağlamalıyız. Türk köylüsü için 
asarı edvar böyle düşünmüştür. Halbuki, hakikat 
hiç de öyle değildir. Türk köylüsü traktörünü 
kullanmasını biliyor arkadaşlar. 
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Ne çabuk öğrendi, ne çabuk bu 40 000 

traktörü kullanabilme haline geldi? Biz 
öteden beri Türk Milletinin siyasi ve 
içtimai olgunluğu kadar, Türk Milletinin 
çalışkanlığına, ticari ve iktisadi dirayetine inan
mış insanlarız. Bence hayret edilecek şey, mem
lekete girmekte olan ziraat aletlerini, bu nasır
lı ellerle Türk köylüsünün liyakatle kullanma 
sidir. Bütün zekânın şu Ankara'da ve kendi 
küçük dimağlarında toplandığını, ve kendilerini 
bütün memleketi buradan, tepeden idare edecek 
kadar dimağ hamulesine sahip ferzetmiş insan
lar, uzun zaman bu memleketin üstünde bir 
iktisadi idare değil, iktisadi bir baskı tesis etmiş 
oldular. Biz, bugün, Türk köylüsünün elini kolu
nu bağlıyan imkânsızlıkları çözmek, ona çalış
mak imkânını bahşetmek ve millî zekâyı, ferden 
ferda Türk vatandaşının kafasında yatan millî 
zekâyı toptan harekete getirmek yolunda çalışı-
oruz. Bugünün mucizeleri, yarının mucizeleri 
işte bu kaynaktan geliyor, arkadaşlarım. (Sürek
li alkışlar) 

REÎS — Efendim, müstahsen ve faydalı ol
duğuna inanarak mesaimiz biraz muayyen vakti 
aşmış bulunmakadır. Tensip buyurursanız bugün 
biraz geç toplanalım. (Saat dörtte sesleri) 
. Toplantı saatleri için evvelce karar vermiş 
olduğunuz için messele yine karar ile halledile
cektir. Sat 16 da toplanmak hususunu reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar,.. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Olmaz efen
dim olmaz, nizamnamede hüküm vardır. 

RElS — Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Saat 16 da toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 14 



Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 16,07 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gaâanteb) 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Afyon Karahisar 'dan Eskişehir seçim böl

gesine kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Çoğunluk vardır, ikinci oturumu 

açıyorum. 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 

Komisyonu raporunun tümü üzerinde görüş
meye devam ediyoruz. 

Söz Aziz Koksal'indir. (Yok sesleri). 
Cezmi Türk. 
CEZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim, Tür

kiye Köylü Partisi Meclis Grupu adına geçen 
gün 1953 Bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
lerimizi açıkça arzetmiş, temkidlerimizi yap
mış, yapıcı olmaya çalıştığımız noktalardaki 
tedbirlerimizi de birlikte sunmuştuk. Ancak bir 
yıl bütçesi çerçevesi içinde düşünülmesi, gö
rülmesi, söylenmesi lâzımgelen hususları ar-
zetmiştik. Fakat bugün Başbakan ve Demok
rat Parti Genel Başkanı sayın Menderes bu 
kürsüden hitaplarda bulunurken bize de bir 
parti olarak hitabetmek ve sual tevcih etmek 
lûtfunda bulundular. Sayın Menderes'in bun
dan evvelki muhtelif beyanlariyle müeyyettir 
ki bütçeler hükümetler için bir gensoru demek
tir. Bütçenin tümü üzerinde, madde ve fasıl
ları üzerinde gensoru mahiyetinde olan ten-
kidlerimizi ve izahlarımızı yapmıştık. Sayın 
Menderes'in bu sahada mukabil cevaplarda bu
lunması ve müdafaalar yapması lâzımgelirken 
nedense mânevi sahalara intikal ederek ve 1953 
Bütçesi üzerinde prensiplere ve doktrinlere 
girerek bâzı sualler iradetmek usulünü tercih 
ettiler. Bütçesini geçirmekte olan bir İktidar 
Hükümeti için, Menderes için, parlak zekâlı 
bir Şef için bu gayet güzel bir Parlâmento ma-
nevrasıdır. Ancak, şunu da arzetmek isterim 
ki tenkidi erimize muhatap olan Hükümet Baş
kanının bizim bu tenkidlerimizi cevapsız bırak
maları doğru değildir. Bizde ananeleşmesi lâ-

I zımgelen demokratik bir usul değildir. Hele 
•Meclis karariyle tesbit edilmiş saat haddini 
tecavüz ederek uzun beyanları da Parlâmento
muzun ananesi için doğru olmasa gerektir. 
Buna rağmen bütçe üzerinde maddi müzakere
ler cereyan ederken mânevi sahaya intikal ede
rek, bu arada iradettiği suallerin cevapsız 
kalmasını da tarih huzurunda, milletimiz hu
zurunda ve nihayet yüksek huzurunuzda doğ
ru bulmadık. Onun içindir ki küçük partimi
zin, küçük grupu olarak müsaraaten bu da
vete icabet ederek cevaplarımızı arzediyorum. 
Bu arada sayın Menderes'in manevrasını sade
ce kayıtla iktifa ediyorum. 

Arkadaşlar, sayın Menderes'in daha önce
ki beyanları siyasi bir kulüpte söylenenlere 

I benzetmek doğru olur. Memleketin en mühim 
meselelerini burada dramatik bir şekilde geçiş
tirmek doğru değildir. Bir memleketin ihti
yar, genç, yaşlı evlâtları olarak siyasi bir spor 
terbiyesi tesis, ihya etmek ve onu yaşatmak 
doğru olur. Bu bakımdan bizim için bizden 
evvelki büyük partilerden biri «ski bir konakta
dır. Sayın Menderes yeni yapılmış, 1952 de in
şası bitmiş büyük bir konakta oturmaktadır.- Mil
let Partisi ise eskice bir hanede, harap bir hanede 
oturmaktadır. Biz ise yeni yapılmış küçük bir 
meskende mukimiz. (Gülüşmeler) 

Sayın Menderes, bundan evvel kendi siyasi 
kulübü olan Demokrat Parti Kongresinde bir 
nutuk iradettiler, bu nutuk bizi pek ilgi1 mCir-

I miş değildir. Büyük konaktaki komşular bâ.: 
şeyler konuşmuşlar, bâzı beyanlarda bulunmuş
lardır, bunları okuduk, okumıyanlar da başka
larından öğrendiler. Komşularda olup bitenleri, 
bahusus büyük konakta oturanlara bizim gibi 
küçük evde oturanların bakması, onları düşün
mesine, tenkid etmesine lüzum yoktur dedik. Fa
kat bugün kürsüye çıktılar niçin cevapsız kaldı 
diye, âdeta târizkâr bir şekilde tekrar sualler 
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sordular. Eski büyük konaktakilerle, kulüp ar-
kadaşlariyle anlaştık, onlarla biriz, zaten vere
cekleri cevabı biliyorduk. Ana muhalefetle şöy
le beraberiz; böyle birleşiğiz dediler. Fakat bu 
küçük evde, ve o harap hanede oturanların ce
vabı ne olacaktır?. 

Evet harap hanede oturanların cevabı ne ola
caktır? Bilmiyoruz. Fakat küçük evden cevap ve
riyoruz. 

Vaziyet şudur ki, eski konakta, yeni konakta 
oturanların birbirleriyle kaynaşması, birbirle
rini sevmeleri ve geçmiş zamandaki husumetle
ri unutarak sarmaş dolaş olmaları mahallemiz 
için çok iyi bir şeydir. Konaklar kavgasız olur
sa küçük evler de dirlik düzenlik içinde yaşar. 
Yalnız büyük konaklarda çalışma zamanları dı
şında kulüp eğlenceleri vardır. Bizimkiler ise 
zamanlarını okuma yazma, tetkik, dinlemek ve 
öğrenmekle geçirmeye mecburdur. îlerde bi
zim de bir büyük konağın sahibi olabilmemiz 
için çok çalışmamız lâzımdır. Biz de öyle yap
maktayız. Bu çalışmalarımız esnasında görü
yoruz ki, büyük siyasi partilerin idaresinde 
tuluattan ziyade siyasi ilim ve metot lâzımdır. 
Sosyal bünye üzerine kurulan ve siyasi organ 
haline gelen siyasi partiler, bilhassa büyük ol
dukları zaman bu ilimlere istinadederek, meto-
dik surette çalışmalı ve ona göre rota çizmeli-
dir. Gerek eski ve gerek yeni konakta oturan 
komşularımız maalesef bu siyasi ilimler saha
sından uzaktırlar ve bu ilmî esaslara itibar et
memişlerdir. Şimdiye kadar yaptıkları bunu 
gösterdiği gibi halen yapmaya çalıştıkları da bu
nu göstermektedir. 

Arkadaşlar, siyasi partiler arasındaki müna
sebetlerin tanziminde siyasi kanunlar, kaideler 
vardır. Bir memleketin seçim sistemi, o memle
ketteki siyasi partilerin hayatına ve idame ettik
leri münasebetlere hüsnüamizeşe veya suiamize-
şe sebep olabilir. Eğer bir memlekette majori-
ter sistem, liste usulü olan ekseriyet sistemi ca
ri ise o memlekette siyasi partiler arası müna
sebetler ekseriya didişmeli geçer. En yakın ta
rihî misaller göstermiştir ki majoriter, büyük 
liste usulü, partiler arasında kanlı mudarebe 
ve muharebelere kadar gider, işte bir misali : 
Son harb Öncesindeki İspanya'dır, ispanya'da 
Cumhuriyetçiler namı altında kızıllar ve Falanj 
Partisi namı altında Faşistler majoriter sistem
le bir seçim neticesinde iktidara çıktıktan son-
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ra derin bir parti husumeti silâhlı muhalefet 
şekline girmiş ispanya'yı kana boyamış, sonun
da malûm Frank o rejimi kurulmuştur. Majori
ter sistemde siyasi sahada vatandaşlar arasın
da, hattâ bir sofra etrafında oturan bir aile ef
radının arasına baba ile oğul, ana ile kız ara
sına kadar girer. Bunun Belçika'da, ondan ev
vel Halk Cephesi kurulduğu zaman Fransa'da 
misalleri vardır. Bunları zikredip vaktinizi al
mak istemem. Bu arada iki müstesna misali var 
gibi geliyor. Denilebilir ki Amerika ile ingilte
re'de niçin olmamaktadır? Amerika ile ingilte
re, bu majoriter sistemin antidotunu, panzehirini, 
tadilini bulmuşlardır. Ne yapmışlar? Küçük se
çim çevresine gitmişler. Majoriter sistemde kü
çük seçim çevresine gidildiği zaman, büyük 
sekili erdeki nüfus tadil edilmiş. Bu suretle par
tiler arasında birbirlerine karşı daha "munis mu
amele yapılmış, birbirlerini kardeş görmeye baş
lan! ıslardır. Çüııki seçim çevreleri küçülmüş
tür. Tıpkı bir futbol maçında karşılıklı iki tim 
gibi. Maeta bu iki tim birbiriyle mücadele eder 
maçtan sonra yine beraberce eğlenir, gülerler. 
Bu itibarla bu hususa evvelce birkaç defalar 
ve son olarak Başbakanlık Bütçesinin müzake
resi esnasında Bütçe Komisyonunda temas et
miştik, hattâ Hükümeti tenkid etmiştik. Ve 
majoriter sistemle seçim yapılan bir memleket
te partiler arasında husumet seçimin tabiat ve 
mahiyetinden gelmektedir ki siz Hükümet ola
rak bunu bilmeniz lâzımgelirdi. Sizin iktidar 
ve ana muhalefet olarak aranızdaki husumet bi
zim hoşumuza gitmiyor demiştik. Biz çocukken 
hatırlarız, bu memlekette 31 Martın sehpalarını 
gördük dedik ve en son çıkan bir atom gazetesinde 
sayın ismet inönü'nün darağacında asılı bir 
resmi ve bunun arkasında bankaların ilânları
nı bulduk. Majoriter sistemle seçim yapılan 
memleketlerde bunun doğru olmadığını müşeh-
has olarak söyledik ve Bütçe Komisyonundan 
ve Hükümetten sorduk. Gazeteyi Bütçe Komis
yonu ;îzaları arasında dolaştırdık, isterseniz 
sizlere de takdim ederiz. 

Hükümetin partiler arasındaki husumet kar
şısında ciddî surette tedbirler almasını ve bahu
sus elindeki idari ve ilân rejimi gibi nakdî im
kânlarla da bunu beslemek şöyle dursun, tadil 
edici vaziyette çalışmalarını açıkça istedik ve 
sorduk. Maalesfe Sayın Başbakan ve Parti Ge
nel Başkanı Adnan Menderes, Sayın Alakant'm 
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bu* telefonu üzerine heyecanla ve telâşla koşup 
Bütçe Komisyonuna geldiler. Fakat bu suallere 
cevap verecekleri yerde Cahid Zamangil'in ilân
lar mevzuu üzerindeki beyanlarını durdurdular 
ve bir usul meselesi ortaya çıkararak işi kapat
tılar ve bunun neticesi Bütçe Komisyonu Baş
kanı Enver Adakan ve Fethi Çelikbaş arkadaş
larımızın istifaları şeklinde hazin bir hâdise mey
dana geldi. Sayın Menderes'in maddi ve müşah
has misaller karşısında Halk Partisine el uzat
masına, kendi Ölçümüzde de olsa bizim bir yar
dımımız dokunduğuna kaniiz. Bu suretle iki bü
yük konaktakiler barıştılar. (Soldan: Hafif gü
rültüler) Biz, bizim de küçük bir payımız oldu
ğunu zannediyoruz; ama kabul etmezseniz sizin 
olsun. 

Konaktakiler birbirleriyle barışmışlar, sarmaş. 
dolaş olmuşlar. Netice iyi olsun da ne olursa ol
sun. Biz memleket hesabına ancak bundan büyük 
inşirah duyarız. 

Majoriter sistemle seçim yapılan memleketler
de iktidar hükümetlerine ve büyük muhalefet 
partilerine düşen mesuliyetler vardır. Buna yal
nız iktidar Hükümeti olarak Adnan Menderes, 
1950 seçimlerinden sonra Halk Partisine itibar 
etmemiş, tenkidlere, hücumlara, Başvekilin tâbiri 
ile söyliyeyim, tahkir ve tezvirlere yol açılma
sını arzu etmemiştir. Onun için biz bugün iki 
parti arasında doğmuş olan havayı muhabbeti 
samimiyetle karşılar, bu samimiyetin, sevginin 
devamlı ve ebedî olmasını temenni ederiz. İstik
bal bu iyi geçinmededir arkadaşlar. îlim usulle
rine mütenazır olarak mevzuatın düzeltilmesi, 
seçim metodunun değiştirilmesi lâzımdır ki, bun
dan sonra olacak seçimlerde de iktidar ve muha
lefet partileri birbirine girmesinler. Çünkü bu 
usulle yapılan parti mücadelelerinde daima aynı 
hâdiseler bütün dünyada olmaktadır. Bilhassa 
Lâtin ülkelerde... 

Sayın Menderes sabahleyin buradaki beyan
larında, demokratik hayatımızın seyrinde yeni 
bir devir açıldı dediler. Evet bunu vaktiyle Halk 
Partililer 1945 ten itibaren açıldı diyorlardı. 
1950 senesinden sonra bu devir açıldı dedik. An
laşılıyor ki, bu devir yeni açılmaktadır. Artık bu 
üçüncüsü tam ve temiz olsun. Bundan, sonra bu 
sahada yeni bir devir açılmak mecburiyeti ve be
yanda bulunmak zarureti hâsıl olmasın. 3 ncü 
bayram yetişsin. Bir 4 ncü bayram yapılması 
için bir 4 ncü çatışma ve çekişme olmajın. 
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Arkadaşlar; Sayın Menderes beyanlarında 

partiler arasında eşitlik var, derken küçükleri de 
büyükler kadar saymaları, lâzımdı. Çünkü de
mokratik kaidede azlıklar dahi çokluklar kadar 
eşit muameleye ve hürmete mazhar olurlar. Sa
yın Menderes bu eşit muameleyi yapmakta he
nüz imsak etmektedir ve ana iktidar, ana muha
lefet partisinden bahseylemektedirler. Diğerle
rinin boyları boşları, âdetleri nedir, bunlardan 
bahsetmemektedirler. Bu ana lâfı parti edebiya
tımıza girmekte, Meclis kürsülerinde, dışarda 
böylece iki partiye cinsiyet izafe etmek istemek
tedir. (Gülüşmeler). Biz bunun esasını doğru 
bulmuyoruz. Bunu daha nezih ifade etmek müm
kündür. (Ne gibi sesleri). îkiz hemşireler de
mek daha doğru olur. Allah geçimlerini bozma
sın ikiz hemşireler. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; bizim küçük paritnin de programı 
\e prensipleri vardır. Tüzüğünün 13 ncü mad
desi partiler arasında eşitliği beyan etmiştir. Ay
larca evvel basılmıştır. 13 ncü maddesi «vatan
daşlar arasında din. ırk, cins, mezhep, aile, züm
re, meslek, parti farkı gözetmeksizin eşit haklara 
dayanan devamlı bir içtimaî yardımlaşmayı 
teşvik etmek ve kuvvetlendirmek...» 

Bizim küçük partimizin büyük prensibidir. 
Sayın Adnan Menderes siyasi tenkidler üzerin
de durdu ve dedi ki, Bİyasi tenkid namına terzil, 
tahkir ve küfür olmasın... Amenna ve saddakna.. 
Partimizin doğuş gününden beri, ilk açılış be
yannamesi ve son kongremizde Sayın Genel Başka
nımız Profesör Remzi Oğuz Arık'm söylediği nu
tukta, basılan, yayılan nutukta bilhassa bu nok
ta üzerinde ehemmiyetle durulmuştur!. Siyasî 
tenkid adı altında tahkir, terzil, ve küfür şeklin
de konuşmayı milletimizin tarihî terbiyesi kabul 
etmez. Bunu, ara seçimlerinde gördük. Birçok 
toplantılarda bulundunuz, bâzı mahdut parti
zan tipleri müstesna büyük milletimizin ekseri
yeti siyasi tenkidi küfür, terzil ve tahkir mâna
sına almamaktadır. Halbuki bu memlekette 20 
seneden beri bilhassa ve maalesef matbuatın bir 
kısmında siyasi tenkid bu mânaya alınmıştır, es
ki Hükümet zamanında, bu Hükümet zamanın
da bıi şekil tenkid; teşvik ve tergîp görmüştür. 
Bunun 1950 yılı öncesinde maalesef acıklı misal
leri olduğu gibi 1950 den bu yana da acıklı mi
salleri vardır, çerek muhalefert matbuatında ve 
gerekse iktidar matbuatı arasında vardır, tarafr 
iiz büyük gazeteleri tenzih ederim. Buna ait 
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misaller, arasında Bütçe Komisyonunda buna I 
mânı olmak lâzımgeldiğini söyledik. Gerekse es
ki parti kendi malî ve kuvvetli kaynaklarından, I 
gerekse Hükümetin ilân bedellerinden bu nevi I 
neşriyata ehemmiyet vermemeleri ve memleketin 
muhtelif yerlerinde çıkan gazetelerde küfür, tah
kir ve tezvir gibi kelimelerin rağbet bulmamasını 
ve böyle gazetelerde yardımda bulunmamasını 
bilhassa istirham etmiş ve söylemiştir. Onun için 
tenkidin tezvir, tahkir ve küfür şeklinde mat
buatta kullanılmamasını, kelime halinde ne hal
de olursa olsun bunlara itibar gösterilmesini ıs
rarla parti olarak, şahıs olarak, insan olarak, 
gurup olarak istemiyenlerdeniz. Hattâ açık ha
vada da, kapalı havada da, kürsüde, sahifelerde, 
sütunlarda bu dâvayı yürütmeye çalışan insanlar 
olarak Büyük Milletimizin terbiyesini ve takdi
rini bilerek, düşünerek, inanarak, hürmet ederek, , 
ona güvenerek ve ona uyarak bu yolu tutmuşuz-
dur. Onun için hakikaten ikiz hemşireler dedi
ğimiz iki taraf ve matbuatının hiç olmazsa bun
dan sonra nezahetle ve ikiz hemşire çocukları ol
duklarını bilerek terzilden, tahkirden, küfür
den vazgeçmelerini ve efendice siyasi tenkidler-
de bulunmalarını biz de halisane temenni ederiz 
arkadaşlar. I 

Sayın Menderes sabahki nutuklarında şöyle I 
büyük bir cümle de söylediler ve bizi de tehyiç et
tiler. «Büyük emeklere ve büyük can kayıplarına I 
mal olan ileri medeni seviyemiz ve vatan bütün- I 
lüğümüzün muhafazasında kendilerini yanıbaşı-
mızda bulmakla büyük bahtiyarlık duymaktayız.» 

Bunu, Sayın Muhalefet Başkanının nutkuna I 
mukabele olarak söylüyorum dediler. Burada, hiç 
değilse kendileri kadar bu memleketin çok ileri I 
olması lâzımgelen medeniyeti, hürriyeti, istik- I 
hali ve vatan, bütünlüğü için kanını, canını ver
miş şehitlerin torunları, kardeşleri, evlâtları ola
rak hepiniz gibi biz de bunun daima göz önünde 
bulundurulmasını ve bizi yaşatmak için ölenlerin 
hâtırasına hürmetsizlikten vazgeçilmesini, Millî 
birlik için alelade parti husumetleri uçurumuna 
düşülmemesini biz de bütün halkımız da temenni 
etmekteyiz. 

Arkadaşlar; Sayın Menderes Millî tesanüt 
cephesinden bahsettiler. Millî (tesanüt kelimesi 
biraz yenice görülmektedir. Bu bizim partimiz 
için yeni bir şey değildir. Bir defa bu bizim pren
siplerimize, propagramlarmııza geçmiştir. Sonra 
biz sosyal sahada, idealist sahada Dürkhavm 'ci ve j 
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Gökalp'çı olan insanlarız. Solidarîte sosyali, sos
yal tesanüdü bize işte şurada ak saçlı Hamdullah 
Suphi'nin Türk ocaklarında bize telkin ettiği mef
kureden almışızdır. Biz ezelden ebede kadar mev
cut olan ve olacak olan Millî tesanüt konusunda 
büyük ağabeylerimizin nihayet anlaşarak birleş
miş olmalarını şükranla karşılarız. 

Yalnız bu Millî tesanüt daima ve daima içti
mai sahaya inhisar etmeli ve buna hiçbir zaman 
politika, bilhassa küçük politikanın karıştırılma
nı asını istirham ederim. 

Sayın Menderes, ileri medeni seviyede birleş
mekten bahis, buyurdu. Bu tâbir biraz vuzuhsuz
dur. lieri medeni seviye tâbiri, ölçüsüz bir şey
dir, sonu yoktur, ileri medeni seviye 1923 e na
zaran bugün vâsıl olduğumuz neticedir, ileri me
deni seviye bugün, 1970 de vâsıl olmak istediği
miz hedeftir. Eğer ileri medeni seviyeden kasıt
ları inkılâplarımız, Anayasanın bize temin ettiği 
hususlar ise, bunda beraberiz. Bunda o kadar 
beraberiz ki, sarahate, lüzuma, katiyete gitmekte 
de beraberiz. Onun için arzetmek istiyoruz ki; 
Anayasa ile, son tâbirle Teşkilâtı Esasiyenin 2 
nci maddesinde zikredilen hususlar: «Türkiye 
Devletî cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
lâyik, inkılâpçıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarrı 
Ankara Şehridir. Mefhumlar budur. Tâbir, tarif 
yok. Türkiye Devleti Cumhuriyetçidir. Türkiye 
Devleti milliyetçidir. Nasıl bir milliyetçidir? Bu
nun tarifini nerede bulabiliriz? Eski, H. P. nin 
programında bulabiliriz. Anyasa tarif etmemiş
tir. Türkiye Cumhuriyeti devletçidir. Bunun 
tarifini nerede bulabilirz? Eski H. P. nin progra
mında bulabiliriz. Çünkü Anayasamız bunu da 
tarif etmemiştik. Türkiye Devleti lâyiktir. Ana
yasa lâyikliği de tarif etmemiştir. Eski, H. P. nin 
programında vardır. D. P. nin programında da 
vardır diyeceksiniz. 

Milliyetçilik Anayasada, D. P. de, H. P. 
programında, Millet Partisi programında, Köylü 
Partisi programında ayrı ayrı tarif edilmiştir. 

StNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bizi de 
unutma. (Gülüşmeler). 

CEZMt TÜRK (Devamla) — Sizin progra
mınız olmadığı için arzetmedim. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; burada Sayın Menderes, Allah 
iktidarını daim etsin, büyük partinin başkanı 
olan Sayın Menderes'e doldurulması lâzımge
len bir boşluğu işaret etmek istiyorum. Ana-
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yasamız üzerinde çalışmalarda bulunurken bil- î 
hassa bunların sarahatle tarif edilmesi lâzımdır. 
Devirlere, devranlara, Hükümetlere, partilere 
göre ayrı ayrı tariflere gidilmemelidir. İmdi 
biz buna nazaran « ileri medeni seviye » yi in
kılâplarımız mânasında alarak inkılâpçıyız; bu, 
kendi programımızda yazılmıştır. Biz bunları 
parti olarak hattâ yazmış, bastırmış ve Allaha 
şükür dokuzuncu ayda üçüncü tabını yani 12 
bininci nüshasını idrak etmişiz. Onun için bu 
sahada sual sordurarak cevap vermeye çalış
mak ister vaziyette değiliz." Fikirlerimiz mat
bu, mazbut, münteşirdir. Vakitleri ve zaman
ları olursa biraz zahmete katlanarak bizim de 
programımızı okumalarını kendilerine tavsiye 
ederim. 

Arkadaşlar, vatan bütünlüğü ve millî tesa
nüt üstünde de burada müftehirane, övünerek 
söylerim ki, programımızın hiçbir partinin 
programında bulunmıyan 26 ncı maddesi var
dır ki, vatan bütünlüğü ve millî tesanüdün tesis, 
takviye ve idame etmenin prensibini koymuş ve 
yolunu göstermiştir. 

Sayın Menderes nutuklarının sonuna doğ
ru geldikleri zaman biz her türlü münakaşala
rın üstünde tutulması lâzlmgelen kudsî din 
mefhumunun ve din müesseselerinin gündelik 
politikalara alet ve vasıta haline getirilmesini 
istiyoruz ve onun için partilerden bu hususta . 
fikirlerini soruyorum dediler. 

Arkadaşlar, bu lâyiklık meselesi programı
mızda ve prensiplerimizde hiçbir partinin 
programında bulunmıyacak kadar vuzuh, ve 
sarahat ve katiyetle va'zedilmiştir. Ancak biz 
bunu bir zihniyet olarak da ifade etmek istiyoruz. 
Meselâ Demokrat Partinin programında da 
vardır. 

Biz lâikliği din düşmanlığı mânasında anla
mıyoruz, diyor. Bu endirekt yolla şunu ifade 
eder : Bizden evvelkiler lâikliği din düşmanlığı I 
mânasında anlamışlardır, biz öyle anlamıyoruz, 
demektir, mefhumu muhalifi budur. Biz böyle 
demiyoruz, fakat lâikliğin din düşmanlığı şek
linde alınmamasının doğru olduğu kanaatin
deyiz. Biz lâikliği Fransa'dan aldık. Bizden 
ileri mi, geri mi? Bu bir hukuki mevzudur. Mu
kayeseli hukuk bakımından enteresan bir tet
kik mevzuudur. Lâikliği zihniyet olarak aldık
tan sonra prensibini iyice bilmemiz, tuluatla de
ğil, görenekle değil, taklitle değil az ve öz lâ- I 
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ik olarak, lâikçe düşünmemiz, lâikçe hareket et
memiz, lâikçe iş görmemiz lâzımdır. Ve her pren
sipte olduğu gibi inhirafsız hareket etmemiz 
lâzımdır. 

Kimdir bu memlekete lâikliği getiren1? Halk 
Partisi. Hangi mânada, Fransa'daki mânada mı? 
Hayır. Almanya'daki mânada mı? Hayır arka
daşlar. Yoksa bugünkü İtalya'daki mânasiyle 
mi? Hayır arkadaşlar. Kendi kendilerine anla
dıkları mânada getirmişlerdir. Bu anladıkları 
mâna ve mefhum tezatlarla doludur. O kadar 
doludur ki, sağ açıktaki C. H. Partili lâyikliği 
başka türlü, sol açıktaki başka türlü anlar ve 
söyler. Yazdıkları zamanda böyle yayarlar; sağ
daki sağ, soldaki sol anlayışı ile yazar. Anaya
sa lâikliği tarif etmemiştir. Onların partisinin 
programı tarif etmiştir. Lâikliği onlar tarif et
tikleri için Demokrat Parti de öyle tarif etti, 
biz de öyle yaptık. «Millî menfaatlere ve ilmî 
esaslara göre kanun çıkarılması» lâiklik adde
dilmiştir. Ruhaniyetle maddiliğin ayrılması lâ
zımdır. Sadece dini Devletten ayırdık demek 
doğru değildir. Ayrılan kısmı da vardır ayrıl
mayan kısmı da vardır. Din Devletten hizmet 
olarak ayrılmaz. Ve bunu bizim köylümüz ga
yet iyi olarak halletmiştir, ölünüz olacak yıka
tacaksınız, bu bir servistir. Cenazeniz olacak 
kaldıracaksınız. Hattâ bâzan ağır hastanıza baş 
ucunda dua okutmak istiyeceksiniz, dua okuta
caksınız. Bu, din hizmetidir, din servisidir. Lâ
ik Devlet olarak bu servisi Museviler için, İse-
viler için, Muhammedan için tatbik edeceksiniz 
mekteplerinizde, kışlalarınızda, hapishaneleri
nizde, hastanelerinizde vatandaşlarımızın din an
layışına göre din adamları bu din servisini gö
recektir. Nitekim efendimiz köylümüz bunu hal
letmiştir. Her köy bir din adamı tutmuştur, 
kontratlı bir din adamı vardır, o, bu din servi
sini yapar, köylünün başka işine karışmaz, köy
lü de kırıştırmaz. Yani tarihî tecrübesi olan Türk 
mületi bizim yaptığımız hatayı yapmamakta
dır. Din adamını, ölüsünü yıkatmak, kaldır
mak, namaz kıldırmak ve dua ettirmek için kul
lanır v© varlığına göre de bir ücret verir, sene
de 600 lira, 1 200 lira verir, daha varlıklı köy
ler üstelik buğday da verir. Daha fakir olan 
köyler de 6 ay tutmakta, 6 ay tutmamaktadır. 

Kışın çok ölümleri müstesna. Onun bu hiz
metini göreceksiniz. Devlet olarak gelip bize 
sordunuz mu, ruhaniyeti mi tutuyorsunuz, mad-
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diyatı mı diye. Bu da bellidir. Din ruhaniyeti fet
vadır. Bunu layık bir devlet tutamaz. Fransa'da 
ne yapmışlardır? Bunu hususi cemiyetlere terk 
etmişlerdir. Congregation reformu kanuniyetle 
hiçbir suretle ücret, maaş verilemez denmiştir. 
Buna mukabil cemiyet kurmak hakkını vermiş
tir. Din maneviyatı ve ruhaniyetiyle uğraşan 
insanlar bir meslekî teşekkül olarak cemiyet ku
rarlar, iane toplarlar, kendi aralarında hiyerar
şileri vardır ve din adamları yetiştirirler. On
ların anladığı mânada din budur. Halk Partisi 
lâyiklik diye bir şey almıştır. Bütçe yapıyor
sunuz, maaşa geldik mi Diyanet îşleri Başkanlığı 
Müşavere Heyetine tahsis edilen maaşlar hak
kında Başbakanlık müsteşarına sordum. Diya
net işleri Başkanlığı sizce mânevi bir makam 
mıdır, yoksa maddi bir makam mıdır? Hayır, 
biz maneviyat ve ruhiyat tanımıyoruz; dedi. 
Bendenizin gücüne gitti ve gitmektedir. Bütçe 
Komisyonuna Diyanet İşleri Başkanını davet 
etmektesiniz. Hattâ onlar da fazla hürmet eseri 
olarak, taşımaya kanunen hakları olan sarığı 
başlarından çıkararak Bütçe Komisyonu huzu
runa başı açık gelmekte ve oturmaktadırlar. Bü
tün hayatları mânevi işlerle geçmiş olan muh
terem zatlar bütçe bölümleri, fasılları ve para
lar hakkında kan ter içinde cevap vermeye ça
lışmaktadır. Bu usul olarak da doğru değildir. 
Diyanet îşleri Başkanını böyle Bütçe Komisyo
nuna getirip hesap sormaktansa, bunun muha
sebecisi vardır, diğer mesul memurları vardır ve 
nihayet bu müessesenin bağlı bulunduğu Başve
kâlet Müsteşarlığı vardır; bunları çağırıp hesap 
sormak mümkündür. 

Sizler hattâ o kadar ileri laiksiniz ki, Sayın 
Ortadoksların Reisi Ruhanisi buraya gelir, elbi-
sei diniyesiyle şu locada oturur. Sayın Ermeni 
vatandaşların Reisi Ruhanisi gelir, elbisei dini
yesiyle o da oturur. Fakat ekseriyetin, Müslü
man cemiyetinin Reisi Dinisi, Reisi mâneviyesi 
Bütçe Komsyonu huzuruna, usul icabı başı açık 
çıkar. Bu ne tezat arkadaşlar? 

HALİL ÎMRE (Sivas) —. Dünyevi iş görü
yor da onun için. 

CEZMI TÜRK (Devamla) — Oraya da ge
leceğim Halil Bey. Müsaade buyurun. Sizin mü
samahakâr olmanız matluptur. 

Efendim; fetvayı müftü, babı fetva verir. 
Fetva veren müftülere biz, lâyik olan memleke
timizde maaş veriyoruz. Bu zevat din servisi 
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ifa ediyor. Ama köylüye bu hizmet için yardım 
etmiyoruz. 

Biz bir inkılâp yaptık. Dini Devletten ayır
dık. Fakat hâlen din servisi ifa eden kimselere 
resmî bütçeden kısmen maaş vermekteyiz, çoğu
na veriyoruz. Müslüman ekseriyetine göre din 
servisi tesis etmemiz lâzımdır. Tedrisat sahasına 
şuna buna girmiyorum. Esas nokta üzerinde 
duruyorum. 

Lâiklik arkadaşlar, dünyada öncüleri insanlığın 
tekâmülüne çalışmış olan Masonlardır. Fransa'
da lâikliği getiren ve Fransa, da inkişafa mâni 
olan maddeleri kaldıran Fransmasonlardır. Bi
zim memleketimize de lâikliği masonik anlayış
la getirmek mümkündü. Fakat bizdeki mason
luk da öyle garip bir şekilde gelmiştir ki, ma
son vatandaşlarımızın dâhi masonluk anlayışı 
ile Fransa'daki masonluk anlayışı başka baş
kadır. Fransa'da çıkan masonluğa ait bir mec
mua alınız ve bizde çıkan bir mecmuayı alınız 
lâyiklik kadar masonluk mefhum ve anlayışın
da dâhi büyük tezat ve farklar görebilirsiniz. 

Eski tarihçi ve tenkitçi Emin Âli'nin dediği 
gibi gümrüklerimizden geçen her şey gibi maso
nik fikirler bize gelirken birçok bakımlardan 
dejenere olmuş, dünyanın anladığı masonluk 
zihniyet ve mefhumu ile bizim memleketimize 
giren dejenere masonluğun lâiklik telâkkisi ara
sında büyük fark vardır. Bizde masonluk lâyik-
liği kara bir taassup haline getirmiştir. Bu sc 
beple Fransız masonluğunun lâyiklik anlayışı 
bizim memlekete girdikten sonra dinsizlik, gibi 
bir taassup haline gelmiştir. Belki bunu benden 
daha iyi bilen arkadaşlar içimizde vardır. (Yok 
sesleri) İngiltere'deki masonluk ise büsbütün 
başka bir telâkkiye dayanır. Onları izaha lü
zum yok. Binaenaleyh lâyikliği kendi hayatı
mıza intikâl ettirirken sübjektif olmaktan sa
kınmalıyız. Lâyiklik gibi masonluk da din düş
manlığı veya vatansızlık demek değildir. Bu
nu bizde modaya uyarak mason geçinenler de 
iyi bilmelidirler.. Her hangi bir müessese veya 
mefhum hakkında, şahıs olarak, cemiyet olarak, 
parti olarak inanışlarımız, anlayışlarımız bulu
nabilir. Fakat memleket hayatına ve mukadde
ratına hâkim ve sahip olacak mevzuatı yapar
ken, kanunların tedvininde, ve kanun anlayı
şında objektif olmamız, hangi bir mânevi züm
reye intibak ederken, ister Musevi olsun, ister 
îsevi olsun, ister Mason olusn, hissiyat ile ha-
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reket etmeyiniz. Çünkü şu bir hakikattir ki, Al- I 
lah'a şükür büyük bir hakikattir ki, islâm Dini 
kadar lâyikliği anlıyabilecek daha iyi bir din 
yer yüzünde yoktur. Çünkü îslâm Dini 
kendinden evvel gelen dinleri inkâr etmez. O 
kendinden evvel gelen dinleri takabbül eder, 
bağrına basar, Musevileri tanır, ona hürmet 
eder, Isevileri tanır, ona hürmet eder. Din
leri hürriyeti vicdan olarak tanır. Biz 
bu dinlerin saliklerini hürmetle karşılarız. 
Onun için lâyikliği, vicdan hürriyeti dinimizde 
taassuba dayanmamaktadır, lâyiklikte de taas
sup olamaz. Biz o zaman lâyiklik bahsinde Ad
nan Menderes'le berberiz arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bu ileri medeniyet seviyesinde, 
bu vadide bizim milliyet telâkkisi esasları üze
rinde, milliyetçilik üzerinde duracak değiliz 
arkadaşlar. Yalnız şu kadarını arzedeyim ki 
dünyaca 1945 e kadar olan milliyetçilik telâk
kisi başkadır, ondan sonra 1945 te dünya mil-
letlerince kabul edilmiş ve neşredilmiş olan 
Anayasadan sonra millet ve milliyetçilik telâk
kisi başkadır. Biz siyasi müesseseler olarak ve 
hepimiz bugün Birleşmiş Milletler Anayasası
nı kabul ettiğimize göre hangi partinin millet 
ve milliyetçilik telâkkisi buna uymazsa bu tak
dirde bu hal Birleşmiş Milletler Anayasasına 
aykırı olur. Hattâ kendi Anayasamızdaki mil
liyetçilik. telâkkisi Halk Partisinin milliyetçi
lik telâkkisinin Birleşmiş Milletler Anayasa
sındaki telâkkilere uymıyan halleri varsa bun
ları düzeltmek lâzımdır. Biz küçük parti ola
rak, yeni parti olarak . Birleşmiş Milletler 
Anayasasındaki prensibe uyarak milliyeti an
lıyor ve milliyetçiliği öyle kabul ediyoruz ar
kadaşlar. Çünkü demin madde halinde oku
dum, programımıza girmiştir, din, ırk, zümre, 
parti... ilâahiri farkı gözetmeksizin, denmiştir. 

Yalnız, şunu da arzedeyim ki, bunlar ne 
Halk Partisi, ne de Demokrat Parti progra
mında mevcut değildir. Anayasamızın hususi-
yetlerindendir. Fakat kabul edilmiş bulunan 
Birleşmiş Milletler Anayasasında ırk, cins ve 
saireden başka dil hürriyeti de vardır. İlmî 
araştırma hürriyeti vardır. Bunlar insan için 
mühim prensiplerdir. İnsan ana ocağında ken
di hür vicdanına göre mensup olduğu dini 
icra eder; Müslümansa Müslüman duasını ya
par, Musevi ise Musevi duasını yapar... 

Kendi ana ocağında kendi dilini, ana dilini | 
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konuşur arkadaşlar. Bugünün, 1945 sontincfo 
millet olmanın şartlarından biri de Itmdur. O 
arkadaş hangi ana dili ile mütekellim ise o 
ana yuvasında, köyünde onunla konuşur. Şa
yet bir âmme hizmeti almak istiyorsa o vakit 
resmî dilden imtihana tâbi tutulur, resmî dille 
okur yazar olması da istenir. Milliyetçilik ve 
milleti böyle anlamak lâzımdır. 1945 ten sonra. 
Onun için millet ve milliyetçilik mefhumunda 
da taassuba gitmek doğru değildir. Yalnız ırk
çılık istemiyoruz, ayırıcıdır şudur budur demek
le iş bitmez. Yarın ilmî araştırma hürriyeti 
karşısımıza gelecektir, gelmiştir. Dünya tarihin
de olmuştur; Claude Bernard'ın bir köpeğin 
karnını delerek tecrübe tüpünü koydu diye ha
yatına kastedilmiştir. Yurdumuzun bâzı yerle
rinde de böyle bir harekete kalkısıldığı tak
dirde belki taşa tutulursunuz. Bizde Birleşmiş 
Milletler Anayasası mefhumundan bahsederken 
Adalet Bakanımızın muteriz olmasına-hayretle 
karşılarız. (Gülüşmeler) 

Netice ve hulâsa: sizi fazla yormak istemiyo
rum. Şunu tekrar ifade edeyim ki ; bütçesini ge
çirmekte olan Menderes'in bize nualler sorması
na karşılık bizim suallerimize kendisinin cevap 
vermek mevkiinde olduğunu tekrar hatırlatmak 
isterim. Onun için bu gibi mânevi, akademik 
konuların bütçe dışında cereyan etmesi daha 
doğrudur. Değilse, eskiden olduğu gibi tahakkuk 
ve teessüs etmiş bir ananedir. Maalesef bütçe
ler böylece geçiştirilecektir. Bütün memleketi 
alâkadar eden mânevi mevzular bulundurmak 
ve hamilelerin ağrılarını çabuk geçirmek ve ça
buk doğum yapmak gibi veya sünnet çocukla
rına yapıldığı gibi Meclisi bu gibi mânevi mev-
zularla meşgul etmekle bütçeleri çabucak geçir
mek de bir metottur. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) -^ öyle bir 
taktik yok. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Kasıt vardır, 
demiyorum ve bir iki küçük misalle sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 1951 Bütçesi görüşülürken 
Atatürk Kanuniyle burası harmen yerine dön
müştü. 

1952 Bütçesi müzakeresi sırası ise Ceza Ka
nununun 141 ve 161 nci maddesinin tadili sıra
sında yine burası âdeta bir çaeydan muharebe
si vaziyetinde idi. 

Nihayet 1953 te de yine tesadüfen; kasten 

— 449 — 



B : 46 18. 
yapılmıştır, demiyorum. Milliyetçilik, ırkçılık. 
millî tesanüt, dincilik lâyiklik ve saire sanki 
henüz güneşe çıkmış yeni emekliyen mevzular 
gibi meydana gelmekte imiş gibi mânevi bir sa
ha açmış olan şunları sormak isterim. 

1. Büyük, küçük farkı gözetmeksizin parti
lere hürmet göstererek, siyasi hayatlarını teminat 
altında tutacak mısınız? 

2. İnkılâplarımıza, dinimize samimiyetle sa
dık kalacak mısınız? (Gürültüler) İnhiraf gös-
termiyecek misiniz? Çünkü H. Partisi inhiraf 
yapmıştır. D. P. de ilk zamanlarda inhiraf yap
mıştır. İlk defalar türlü takviyeler olmuştur. 
Bunları yapan biz değiliz, sizlersiniz. Dünkülar, 
bugünküler inhiraf etti. Onlar mazi siz halsiniz. 
Biz istikbaliz arkadaşlar, biz sizden çok ileriyiz. 
(Gülüşmeler, gürültüler,) Biz, bütün bunlardan 
sonra her şeyi her şeyi; büyük, asîl ve tarihî mil
letimizin yüksek iradesinin teminatı altında gör
mekteyiz. Ve onun için müsterihiz arkadaşlar. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Vazgeç

tim. 
REİS — Bütçe Komisyonu sözcüsü. (Yok ses

leri) . 
REİS — Söz istiyen yok. Maddelere geçilme

sini reye koyacağım. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, bütçe nutkumuzda bir
çok noktalara temas etmiştik. Bilâhara sabah
leyin Başvekil de yine birçok noktalara cevap 
vermiş oldular. Ben, bâzı arkadaşlarımın orta
ya koymuş oldukları sualleri kısa kısa cevap
landıracağım. 

Ekrem Alican arkadaşımız bono tevziatına 
temas ederek 138 milyon liralık bir artış mevcut
tur. Burada acaba bir rakam hatası mı mevcut
tur diyorlar. 

REİS — Maliye Vekili Bey, Bütçe Komis
yonu sözcüsü geldi, sıranızı veriyor musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Devam edeyim, başladım. 

Burada hiçbir rakam hatası mevcut değildir. 
1950 - 1951 yıllarında ceman 129 milyon liralık 
bono çıkarıldığı hakkındaki ifadeleriyle verdiği
miz izahat ve Devlet borçlarının rapordaki ra
kamları arasında her hangi bir münasebet yok
tur. Yalnız mukayesemiz 29 . 3 . 1952 tarihi ile 
27 . 12 . 1952 tarihi arasında yapılmıştır ve 1952 
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yılında artma yoktur, azalma vardır. Hâdisenin 
tamamen kendisidir. 

Diğer taraftan Devlet Demiryollarının 1952 
Bütçesinin açığı için dokuz küsur milyon liralık, 
bono da çıkarılmıyacaktır. 

Arkadaşım Toprak Mahsulleri Ofisinin 522 
milyon liralık bonosunu ele alarak bunların za
manında depoların tasfiyesinde bile ödenip öden-
miyeceğinden şüphe ve tereddüt izhar etmekte
dir. Bu miktar hâlen 471 milyon liraya inmiştir. 

Eğer arkadaşlarımız bu suallerini mevcut
larının satılması ile buna tekabül edecek bir 
miktar para ele geçecek midir, diye soruyor
larsa elbetteki, geçecektir. Şayet bu sualleri
ni, bir miktar parasını ambar ve silolar yap
mak şeklinde gayrimenkul haline getirmiştir, 
sermayesi gayrikâfidir. Satılan mevcutlarının 
neticesinde ele geçen bu para yekûnunun bir 
kısmını gayrinıenkule yatırdığı doğrudur. 

Yine Ekrem Alican arkadaşım; Halk Partisinin 
en son Bütçesi olan 1950 Bütçe gerekçesinde 
millî gelir 10 232 244 000 lira olarak gösteril
miştir. Arada bir rakam hatası mevcuttur, di
yor. Bugünkü gerekçede görülen 2 milyar kü
sur liralık bir rakam farkı mevcuttur. Bu ma
liyenin aynı servislerinde hazırlandığına göre 
1950 gerekçesi için hazırlanan bir rakamla bu
günün gerekçesindeki iki milyar küsur milyon 
liralık fark nereden ileri gelmektedir. Bizim 
gerekçede bugün vermiş olduğumuz rakam 
İstatistik Genel Müdürlüğünde kurulmuş olan 
Millî Gelir Etüd Grupu uzmanları tarafından 
hazırlanmış olan rakamdır. C. H. Partisinin 
sonuncu Bütçesi olan 1950 senesi gerekçesinde 
görülen rakam millî gelir hesaplarına meraklı 
bulunan bir arkadaş tarafından o- zaman ha
zırlanmış olan rakamdır. Bu arkadaş Millî Ge
lir Etüd Grupunun uzmanları arasında bulun
maktadır. Arkadaş arzu «derse İstatistik Ge
nel müdürlüğünün resmî neşriyatını takdim 
edebilirim. Arkadaş yine bütçe gerekçesinde 

1950 yılı ilk altı aylık toptan eşya fiyatları 
vasatisini 100 itibar ederek Belçika'da şu, İtal
ya'da şu, Amerika'da şu kadar diye rakamlar 
veriliyor ben Konjonktür mecmuasiyle Birleşmiş 
Milletler istatistiklerinde bunları görmedim, 
diyorlar. Ve devam ederek 1950 yılının toptan 
eşya fiyat vasatisi 100 itibar ederek Konjonktür 
dergisinden İtalya ve Amerika'ya ait rakamlar 
veriyor. Bizim verdiğimiz rakamlarla arkadaşı-
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mızm verdiği rakamlar arasında hiçbir fark 
yoktur. Arkadaşımız, 1950 senesinin vasatisini 
alıyorlar ve toptan eşya fiyatları vasatisini 100 
itibar ediyorlar. Halbuki biz gerekçede 1950 
yılının ilk 6 ayının toptan , eşya fiyatlarını ve 
100 itibar ederek aldık. 28 Haziranda Kore 
Harbinin patlak vermesinden dolayı 1950 sene
sinin birinci 6 ayı ile ikinci 6 ayı, kabili mu
kayese olamıyacak kadar farklar göstermekte
dir. Yoksa aramızda bir f a r t yokutr. 

Biz altı ayı birbirinden ayırıp birinci altı ay
lığın vasatisini esas olarak alıyoruz. Arkadaşımız 
1950 yılının vasatisini ele aldıkları için arada 
bir fark varmış gibi görünüyor. Diğer taraftan 
biz bu rakamları beynelmilel para fonunun neş> 
riyatmdan almış bulunuyoruz. Arkadaşıma bir 
nüshasını takdim edebilirim. 

Yine Ekrem Alican, Fahri Ağaoğlu ve Sinan 
Tekelioğlu arkadaşlarımız konuşmalarında bütçe
lerin bugünkü tertibine işaret ettiler, bilhassa 
Fahri Ağaooğlu arkadaşımız bütçelerin basitleş
tirilmesi gerektiğine ve İngiltere bütçe sistemi
nin tatbik edilmesi lâzımgeldiğine işaret etmiş
lerdir. Biz iktidarı devir aldığımız günden bu
güne kadar Hükümetçe hazırlanmış olan ve Yük
sek Meclisçe kabul buyurulan her bütçeyi bir ev
velki bütçeden gerek şekil, gerek mahiyet bakı
mından farklı ve daha mütekâmil bir hale ge
tirmeye çalıştık. Fakat ilk evvelâ bunun, bütçe
nin şekli üzerinde değil, mahiyet ve karakteri 
üzerinde ıslahat yapmayı ve durmayı tercih et
tik. Bu yüzdendir ki asıl halk hizmetlerine daha 
çok tahsisat ayrılması, lüks ve israftan kaçınılma
sı ve yatırımlara her sene biraz daha fazla tah
sisat ayrılması gibi. Bunlar, tuttuğumuz yol ve 
prensibimizin birer neticesidir. 

Bütçenin şekli bakımından üzerinde ayrıca 
çalışmaktayız. Divanı muhasebatın iştirakiyle ha
len yapılmakta olan Muhasebei Umumiye Kanu
nu üzerindeki tetkik ve hazırlanmış olan tasarı
ya son şeklini vermiş olacaktır. 

Arkadaşımızın bütçenin basitleştirilmesi ve 
ingiliz sistemine gidilmesi hakkındaki temennisi
ne gelince: Arkadaşımın zannettiği gibi İngiliz 
Bütçesi bir parmak kalınlığında »bir kitap değil
dir, (masa üzerinden İngiliz Bütçesine göstere
rek) şu, bir yıllık İngiliz Bütçesinin kendisidir. 

Arkadaşım İngiltere'de Bütçe Avam Kama
rasında görüşülür; biz de ise Bütçe Komisyonun
da görüşülür. Binaenaleyh asıl uzun müzakere

ler burada cereyan etmelidir, diyorlar. Arkada
şımın İngiliz Bütçesi hakkındaki bilgisinde bâzı 
noksanlıklar mevcut. Biz; Maliyede en son Mart 
1952 tarihinden itibaren NATO'ya dâhil Devletle
rin bütçe sistemleri hakkında neşretmiş olduğu 
eseri tercüme ettirdik. Arzu ederlerse kendileri
ne takdim ederim; mütalâa buyururlar. 

Sonra yine Fahri Ağaoğlu arkadaşım Gelir 
Vergisi mevzuuna da temas ettiler. Gelir Vergisi 
beyanname esasının yerine götürü sistemin ka
bulünün daha muvafık olacağını, bu yüzden ge
lirin artacağını ifade ettiler. Amerika'da halkın 

• andık yüzde beşi vergi vermektedir, bizde ise 
yüzde yüzü vergi vermektedir, diyorlar. 

Arkadaşım, öyle zannediyorum ki, iktidar
la mütenasip olarak vergi verme sistemini ka
bul etmiyorlar. Halbuki biz bugün iktidariyle, 
malî kudretiyle mütenasip bir vergi almak yo
lunda bir vergi adaletini böylece tesis yolunda 
çalışmaktayız. Onun için arkadaşımızın düşün
celeri bizim için gayrikabili tatbiktir ve yap-
mıyaeağız. Aynı zamanda âdil bir vergi sis
temini kurmak suretiyle asgari geçim indiri
minden bütün mükelleflerin istifadesini temin 
etmek yolundayız. 

Arkadaşımızın düşüncelerinin ne dereceye 
kadar yanlış olduğunu bize Kazanç Vergisi ba
riz bir şekilde gösterir. Bu verginin asgari nis
peti % 22, âzami nispeti % 79 olduğu halde bu 

• sistemin en verimli senesinde 300 milyon lira 
hizmet erbabından, 100 milyon lira da ticaret 
ve sanayi erbabından olmak üzere 400 milyon li
ra bir gelir temin ediyordu. 

Gelir Vergisinde bugün nispetler % 15 ile 
35 arasında olmasına rağmen, 3 tatbik yılında, 
215 milyonu ücretlerden, 242 milyonu diğer 
sahalardan olmak üzere bugün 45,7 milyon lira
lık bir gelir elde etmiş bulunuyoruz. Bu müna
sebetle Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın Ameri
ka'da nüfusun % 5 inin vergi ödemekte olduğu 
yolundaki sözlerine cevap vermek isterim. Ame
rika'nın nüfusu 150 milyondur ve geçen yılın 
gelir beyannamesi sayısı 70 milyondur. Binaena
leyh arkadaşımızın % 5 iddiaları 70 milyon be
yanname muvacehesinde bu rakamı, yanlış gör
müş olmalarından doğmaktadır. Ben bu gibi 
yanlışların buradan ifade edilmesinin ve yayıl
masının vergi mükelleflerinde vergiye karşı iti
matsızlık doğuracağı ve vergi ödeme ahlâkı üze
rinde zararlı tesirleri olacağı kanaatindeyim, 
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Sonra arkadaşlar şunu da arzedeyim ki. Tür- | 

kiye bütçesini İngiltere bütçesine göre küçük ı 
görmek doğru değildir. Çünkü onların bütçesin
de de bizimkinde de fasıllar ve maddeler aynı
dır. İngiltere bütçesi bizim bütçeden büyük ise, 
fasıl ve maddedeki rakamların miktarı büyük- ı 
tür. Bizim bütçede bir fasıl 10 milyon lira ise, 
orada 100 milyon liradır. Ben hacmini göster
mek için yanıma almış bulunuyorum. 

Ekrem Alican arkadaşımız, evvelce şiddetle 
reddettiğimiz hareketlere karşı yine munis dav
ranmaya başladık, bütçede müstehlik masraf
lar çoğalıyor, diyorlar. '; 

Bütçede bu kabîl tertiplerde israf ne derece
ye kadar caiz değil ise, lüzumlu tahsisatın ko
nulmaması da o derecede kabili tecviz değildir. 
Yıllardan beri tasarruf namı altında, kırtasiye, j 
tenvir, telefon gibi bölümlerdeki tahsisat, başka 
fasıllardan tasarruf edilmediği takdirde, müte
madiyen indirmeler yapmak suretiyle hakiki 
ihtiyaç ile alâkası bulunmamasındandır. Bunun 
neticesi olarak iki mahzur ortaya gelmiştir. Bi
rinci tahsisatsız sarf yapmak, ikincisi iş sahip
lerinden kırtasiye talep etmek. İkisi de bugün 
tecviz edilen hareketler değildir. 1953 Bütçesi 
tanzim edilirken bu hakikatlere göz yummak su
retiyle hareket etmedik. İhtiyaçların hissettir
diği had içinde, icabettirdiği tahsisatı teklif et
mekten çekinmedik. 

Bâzı arkadaşlarımız personel masraflarına 
temas ettiler. Konuşmamız esnasında birkaç 
cümle ile temas etmiştik. Ancak tekrar arzede
yim ki Hükümetiniz tarafından yüksek heyeti
nize sunulan kanun tasarıları gerek Bütçe Ko
misyonu tarafından ve gerekse yüksek heyeti
niz tarafından daima zam görmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Bugün personel masraflarının genişlemesi 
bir taraftan âmme hizmetlerinin genişlemesi ile 
ilgili ve hattâ iyi hizmet görme bakımından hiz
meti halkın ayağına kadar götürme prensibine 
istinat etmektedir. Bu yolda kabul buyrulan 
adalet sahasında, maarif sahasındaki birtakım 
kanunlar elbette personel masraflarını artır
makta ve müteakip bütçelere aksetmektedir. 
Yeni okul, yeni hastane açmak, yol faaliyetini 
genişletmek, bütün bunları personel masrafları
nın artırılmasını icabettiren hayırlı işderdir, el-
betteki masrafları da artıracaktır. j 
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Necip Bilge arkadaşım, bono işlerine temas 

etmekte ve bunların bir an evvel, Hazine kefa
letini haiz bonoların tasfiye edilmesini temenni 
etmektedir. 

Bu mevzua konuşmamızda da temas etmiştik, 
mevcut dalgalı borçların konsolidasyonu üzerin
de çalışmaktayız. Ve yakında huzurunuza geti-
rilecek olan Merkez Bankası kanununu tâdil 
eden tasarı ile bu mesele de halledilmiş ola
caktır. 

Hidayet Aydmer arkadaşım, ziraata Gelir 
Vergsinin teşmil edilmesine temas etmektedir. 

Hükümetiniz memleketin temelini teşkil eden 
ziraatin son üç yıldan beri takip edilen müspet 
politika sayesinde henüz yeni yeni kalkınmaya 
başladığına kanidir. Onun için bu sahayı bir 
vergi ile vergilendirmek niyetinde değildir. 

Cezmi Türk arkadaşımız 30 Haziranda ni
hayete erecek olan dış ticaret devresi zarfında 
ödenecek olan döviz borçlarımızın ne miktar
dan ibaret olduğunu soruyor ve rakam vere
rek hangisi doğrudur, diyor. En son söylen
miş olan 36,5 milyon dolar doğru rakamıdır. 

Yine Cezmi Türk arkadaşımız, bütçenin açı
ğı münasebetiyle «bir yandan Şeker İstihlâk 
Vergisine, küçük baş Hayvan Vergisine ve ce
zalara dayanan bütçeler, değil açıklığı denkli
ğini dahi dikkatle ele almak icabediyor» diyor. 
Şunu kabul etmek icabeder ki bir vergi siste
minin topyekûn ıslahı bir zaman meselesidir. 
Biz iktidarı devralır almaz arkadaşımın bura
da saydığı mevzulardan; Şeker İstihlâk Ver
gisinde 30 küsur milyon liralık bir indirme 
yaptık. Ondan sonra yine arkadaşımızın te
mas ettiği küçük baş Hayvan Vergisinin il
gası için biz ilk adımı attık. Yine arkadaşı
mız, cezalara dayanan bütçeler, diyor. Ceza
lar, bütçelere her sene konulan bir miktardır. 
2 milyar 120 milyon liralık bir bütçe içerisin
de arkadaşımızın bu 1000/3 ü zikretdmesinİ 
doğru görmedim. 

Bir iki cümle de Cahid Zamangil arkadaşı
ma cevap arzetmek isterim. Arkadaşım temas 
etmeseydi bendeniz de cevap vermiyecektim. 
Tediye bilançosu meselesi mevzuubahis olun
ca maziye dönülüyor, diyorlar. Bu gayet tabiî 
bir. şeydir. Bugün tediye muvazenesinde bir 
açık mevcut ise bu, bugünün eseri değil, bu 
son zamandan beri takip edilegelen bir politi
kanın neticesidir. Bir memlekette istihsalin 



artırılmaması, genişle t tiriimemesi, iktisadi ha
yatın canlandınlmaması, satacak malımızın az 
olması bugünün eseri değildir. Bu o zamanla
rın bir neticesi olmuştur. Ve bugün tediye mu
vazenesi açığı deyince geçmiştekileri gözden 
geçirmek zorundayız. Sonra, arkadaşımız 7 
narb yılından bahsediyorlar, âdeta, Halk Par
tisini 1939 dan itibaren iktidara geçmiş gibi 
gösteriyorlar. Ondan evvel geçmiş 20 sulh yı
lını ne yapalım? 

Gene arkadaşımız, ithalât mevzuunda ver
diğimiz rakamlara karşı; bugün ithalâtın % 
70 i birtakım yatırmılardan olmuştur. Bu bir 
nispet meselesidir, diyorlar. Gayet tabiî bir 
nispet meselesi olduğu için bahsettik. Sonra, 
arkadaşımız altın bahsine temas ettiler. Haki
katen ben de temas etmeyi istemezdim. Fakat 
bu meseleye temas edişimiz sözle ve yazı ile: 
kendilerine devretmiş olduğumuz altınlar kal
madı şeklinde ortaya sürülen bir takım lüzum
suz sözlerden ve yazılardan ileri gelmiştir. Onun 
için arkadaşım bu mevzua temas etmemizi ma
zur görsün. 

Ahmet Hamdi Başar arkadaşımızı burada 
dinledikten sonra yanlış anlama olmavSin, yan
lış anlamış olmıyayım diye konuşmalarını zabıt
lardan tekrar okudum. Şunu açıkça ifade ede
yim ki, arkadaşım Hükümet raporu diye mü
talâa beyan ettiği bütçe gerekçesini dikkatle 
okumadığı gibi benim konuşmamı da dikkatle 
dinlememiş ve hiç olmazsa mademki böyle bir 
konuşma yapılacaktı, bu konuşmayı ertesi gü
nü bir gözden geçireyim dememiş. Arkadaşım 
diyor ki, başka memleketlerde fiyat artışı yüz
de elliye çıkmış bizde ise hiç çıkmamış; bunun 
rakamlara ve vesikalara istinaden hakikat ol
madığını burada millet kürsüsünde ifade etmek 
zorundayım diye gayet katî rakamlara ve ha-
kikata uymadığını millet kürsüsünden ifade 
etmek zorundayım diye gerekçeyi dikkatle oku
madan ve konuşmamı dinlemeden böyle bir cüm
le kullanıyor. Şimdi okuyacağım şu gerekçeyi 
dikkatle dinliydim. Birinci sayfanın birinci kıs
mında diyor ki, (1952 bütçe tasarısının hazır
landığı sıralarda) yani 1951 senesinin Ağustos 
ayında. Arkadaşım bunu 1952 rakamı olarak 
ele alıyor. «1952 bütçe tasarısının hazırlandığı 
sıralarda». 1952 tarihi olarak alıyor. 1952 Büt
çesi 1951 senesi Temmuzunda, Ağustosunda ha
zırlanmaya başlanır. Devam ediyorum * «Kore 
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Harbinin ve silâhlanma programlarının tahrik 
ettiği harb ekonomisi şartları ve enflâsyonou 
tesirler hususiyle Garbi Avrupa memleketle t i-
nin pek çoğunda bütün şiddetiyle devam etmek
te idi. 

Bu tesirler altında geçen Kış ortalarına ka
dar sürüp gelen fiyat yükselmeleri neticesinde 
toptan eşya fiyat endeksleri, 1950 yılının ilk 
altı aylık vasatisi 100 itibariyle... «Yani 28 Ha
ziran Kore Harbinin çıkması, birinci altı ayın 
vasatisi yüz itibariyle.» 

Arkadaşım bunu da görmüyor. 1951 i esas 
olarak alıyor ve mukayese yapıyor. «Fransa'da 
150, İngiltere'de 131, Belçika'da 144, İtalya ve 
Yunanistan'da 130, Amerika Birleşik Devletle
rinde 116 yi bulmuştur.» 

Arkadaşım, aradım, taradım böyle bir ra-
rakam bulamadım, diyorlar. Bütün dünya fi
yatları ve Fransa'da 1951 senesi Aralık Ayın
da - 1948 fiyatları 100 itibariyle - 152 olarak 
bizim dediğimizi kabul ediyor. Fakat ilk de
fa ilân ediyor; rakamlar öyle ele avuca sığar 
şeyler değil. Bunların hakikate uymadıklarını 
millet kürsüsünden ilân etmek zorundayım. 
Tetkik etmeden çok cesaretli bir konuşma.. 
Kaldı ki, Hamdi Başar arkadaşımızın şu sözü 
bir tarafa, gerekçedeki izahımıza göre 1948 ra
kamları 100 itibariyle 1951 Aralık ayında 152 
olarak, Kore Harbi patladıktan sonra 1950 se
nesinin birinci 6 ayı 100 itibariyle. Ondan son: 
ra : Fransa'da şu, İngiltere'de bu, Belçika'da 
şu kadar yükselmiş bizj Fransa'da 150 demişiz. 
Hamdi Başar arkadaşımız, rakamı nereden al
mışsa almış, 1948 senesini 100 itibar ederek 
1950 aralık ayında 152 diyorlar. Yani kendisi 
de 100 den 152 ye çıktığını «kabul ediyor. Biz 
gerekçemizde : 1950 birinci altı ayı 100 itiba
riyle, Kore Harbi başladıktan sonra, demişiz, 
Fransa'da 150 ye çıktı. Arkadaşımız rakamı 
nereden almış bilmiyorum biz, Beynelmilel Pa
ra Fonunun resmî neşriyatından aldık. Bu ra
kamları kafamızdan uydurup koymadık. Bi
naenaleyh, arkadaşım burada büyük bir yan
lışlığa düşmüş. Bu yanlışlık, gerekçeyi dik-
ıkatli okumamaktan ve konuşmamızı yine dik
katle gözden geçirmemekten doğmuştur. Fa
kat bu tarzda böyle dikkat edilmeden yapılmış 
bir tetkik neticesini; millet kürsüsünden ben 
bunu ilân etmek mecburiyetindeyim şeklindeki 
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'konuşmasını, açıkça ifade etmek zorundayım, 
çok yersiz buldum. 

Sonra arkadaşım; «Bütçe Komisyonunun ra
porunda olsun Hükümet raporunda olsun, bir 
tek noktanın müdafaası yapmak isteniyor, o da 
bütün dünya memleketlerinde eşya fiyatlarının 
yükselmemesi, hayat pahalılığının artmaması, 
karşısında Devlet borçları mutedil hadde indi
rilmektedir» diyerek devam ediyor, «rakamların 
ele avuca sığar şeyler olduğunu şimdi gördüm» 
diyor. Bende hakikatlerin istenildiği şekilde Mil
let kürsüsünden yanlış olarak konuşulduğunu biz
zat Hamdi Başar arkadaşımda gördüm. 

Arkadaşlar, biz konuşmamızda iktidara gel
diğimiz günden beri avans borçları için 133,5 ta
sarruf bonuları için on milyon, plasman borç
ları için 30 milyon, geçmiş istikrazları için 
olan miktarı da korsak ceman 260 milyon lira 
borç ödedik dedik. 

260 milyon lira borç ödememize mukabil 60 
milyon liralık bir iç istikraz akdettik, yani 60 
milyon lira borçlandık, 200 milyon lira da borç 
ödedik. Bu; hakikatlerin tahrifi midir? Fakat ar
kadaşımın dilinde bu Devlet bütçelerinin gerek 
Hükümet ve gerek Bütçe Komisyonu raporunda 
bir tek noktanın müdafaası yapılmak isteniyor 
ve sonrj, da bunları zikrediyor. 

Yine arkadaşım ilâve ediyor, kendimizi kan
dırmaktan vazgeçelim, hakikatları görelim. Ar
kadaşımın hakikatleri görmediğini şu rakamlara 
müsteniden açıkça ifade edebilirim. Ama arka
daşım iyiyi kötü görmek istiyorsa o, kendinin bi
leceği bir şeydir; hiç olmazsa bunu kürsüden ilân 
etmesinler. 

Sonra; 160 milyonluk açığı kaldırmak ve denk 
bütçe haline getirmek, varidatı şişirmeden müm
kündür, dediler. Hakikaten ben de ilk hamle
de merak ettim. 163 milyon lira açığın kapatma 
yolu vardır, bu, varidatı şişirerek değil, diyor. 
Fakat sonu gelmiyor. 

Ondan sonra arkadaşım yine devam ediyor 
ve diyor ki, «yatırım yapmak bütçe değil, bir kıs
ma bir akıtma yapmak demektir. Bütçeden akta
rılıyor ama bunların geri alınması lâzım». Düşü
nüyorum; biz nerelere yatırım yapıyoruz? Yol ya
pıyorum, bunun parasını geri mi alalım? İskele 
yapıyoruz, barınak yapıyoruz, liman yapıyoruz; 
bunun parasını geri mi alacağız. Okul, hastane, 
sağlık merkezleri, il, ilce yolları yapıyoruz, köye 
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içme suyu getiriyoruz, bunlarnı paralarını geri 
mi alacağız? Arkadaşlar bu, Millî servettir, mil
let alıyor, topyekûn milletimiz alıyor. Eğer bun
ları geri almak dîye mevzuubahis olursa ki, bu
nun ifadesi yanlış olur, başka maksat şeklinde 
anlaşılır, bunları geri almak değil, meydana 
getirile ti bu tesisler, yapılan bu yatırımlar neti
cesinde halkımızın servetleri artar ve bu artış so
runda kendisinden biraz daha fazla gelir almak 
gelir. Çok kazanan elbetteki fazla verecektir. 
Yoksa geri almak diye bir şey düşünülemez. 

Ondan sonra arkadaşım hiç olmazsa bu yıl 
dalgalı borçların ödenmesi için 50 - 60 milyon lira 
bir para konulmalı idi diyorlar. Arkadaşım ko
nuşmamızı dikkatle dinlememiş. Konuşmamızda 
dalgalı borçların konsolidasyonu üzerinde durdu
ğumuzu ve buna ait bir tasarı hazırlıyarak yakın
da Yüksek Meclisin huzuruna geleceğimizi be
yan etmiştik. 

Bir de (Kâfi, kâfi sesleri) malî reform, 
malî reform diye mütemadiyen bahsediyorlar. 
Arkadaşımız dikkatle dinlememişler. Maliye 
Bakanlığı 1952 senesinde 18 kanun tasarısı ha
zırlamıştır, bunlar; Gelir Vergisi Kanunu, Ku
rumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 
Kamu Alacakları Kanunu, Harcırah Kanunu, 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Muhasebei 
Umumiye Kanunu, Artırma ve Eksiltme Ka
nunu, Barem Kanunu, Harçlar Kanunu, Men
kul Kıymet ve Kambiyo Borsaları Kanunu, 
Merkez Bankası Kanunu, Amortisman Sandı
ğı Kanunu, Âmme Malları Kanunu. 18 kanun 
tasarısı üzerinde çalıştık ve bunların bir kısmı
nı ikmal ettik ve Büyük Meclise şevkettik, ha
len komisyonlardadır, geri kalanları da önü
müzdeki günlerde sevkedeceğiz, dedik. Başka 
malî ıslahat nasıl olur? 

Sonra, arkadaşım, paramızın dış iştira kud
reti şaşı Araba benziyor, diyor. Bunlar üze
rinde durmak istemiyorum, fakat ne yapayım 
arkadaşlar, konuşmaları da çok ağır, cevap 
vermeden geçemiyorum. Asıl böyle bir teşhis 
koymak şaşı Araba benzer. Her paranın bir 
hakiki kıymeti, bir de serbest kuru olur. Bu
nun her memlekette farkı vardır. Ama bu iki 
kur arasındaki fark yüksektir, diyor. Ondan 
sonra bunu şaşı Araba benzetiyor. Ve bunun 
bizim tediye muvazenesi açığının bünyevi ol
duğunun delili olarak gösteriyor. Fakat ar
kadaşımızın burada üzerinde durmadığı bir 
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nokta vardır. Bahsettiği noktalar âmil değil, J 
neticedir. Arkadaşımız bunu âmil olarak gö
rüyor, âmil değil neticedir. Tediye muvazene
si açığının izalesi de ancak ihracatın artırıl
ması, döviz gelirlerimizin çoğalması ile gideri
lebilir. Bizim çalışmalarımız bu yoldadır. 

Sonra, arkadaşımın yanlışlıkları sadece bun
lar değil başkaları da var. Ve bunlar da gerekçe 
ile konuşmamızı dikkatle okumamış ve dinleme
miş olmalarından ileri geliyor. 

Dış tediye ve muvazene meselesinde arkada
şım diyor ki; Bakan, ihracatta 47, ithalâtta 40 
nispetini 'ileri sürüyor. Benim İstatistik Genel 
Müdürlüğünden aldığım rakamlara göre ithalâtı
mız 1951 senesinde bir milyar 125 milyon lira, 
ihracatımız 879 milyon 400 bin lira. 1952 sene
sinde ithalâtımız bir milyon 556 bin 600 lira, 
'ihracatımız bir milyar 100 milyon lira. îki sene 
arasında ithalâtımız 431 milyon liralık bir fazla
lık göstermektedir, ihracatımız 130 milyon lira
lık fazlalık göstermektedir. Bunları nispet ettiği
miz zaman ithalâtımızın % 37,6 yükseldiğini ih
racatımızın ise % 14,9 nispetinde yükseldiğini 
görürüz, demektedir. 

Bir defa arkadaşım hesabı da yanlış yapmış
tır. İhracat artışı için verdiği iki rakam, 1951 de 
879 milyon 400 bin, 1952 de 1 100 000 000 ise 
aradaki fark 130 milyon etmez 220.6 milyon eder. 
Ve nispet de arkadaşımın hesap ettiği şekilde 
% 14.9 etmez % 25 eder. Arkadaşım hesabı da 
yanlış yapmıştır. Şimdi bu fark nereden geliyor, 
merak edilecek bir şey. Evet bu fark nereden ge
liyor; arkadaşımız bu rakamlar İstatistik Genel 
Müdürlüğünün neşrettiği rakamlardır diyor. Bi
zim verdiğimiz rakamlar eğer arkadaşım dikkat 
etmiş olsaydı görürdü ki fiilen ithalât için öde
necek ve ihracat mukabili tahsis edilen döviz ra
kamlarına istinat eder. Daha hakiki ve salim bir 
netice çıksın diye gümrük rakamlarını değil fii-
fen ithalât için ödenen ve ihracattan tahassul eden 
döviz rakamlarını aldık. Arkadaşım bunu nazarı 
itibara almıyor, onun için gümrük kayıtlarını 
İstatistik Genel Müdürlüğünün bu neşriyatını 
esas almak suretiyle yanlış neticeler çıkarıyor 
ve ondan sonra da Meclis kürsüsünde bu bir ha
ta imiş gibi ilân etmek zorundayım d'iyor. 

Muhterem arkadaşlarımın konuşmalarından' 
dinlediğim kısımlardan başka bütün konuşmala
rını zabıtlardan teker teker gözden geçirdim. Bu 
konuşmalar ve Başbakanın sabahleyin konuşmala- j 
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rında temas ettiği kısımlardan başka ayrıca ce
vap verilmesi lüzumlu gördüğümüz noktalar bun
lardan ibarettir. 

Arkadaşlarımın diğer konulara ve bakanlık
lara ait temas buyurdukları hususları da daire
ler bütçelerinin müzakeresi sırasında Bakan ar
kadaşlarım en geniş şek'ilde cevaplandıracaklar
dır. (Alkışlar) 

REİS — Bütçe Komisyonu Sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
ben de sözlerime, (Bütçe Komisyonu raporunu 
bu sene vermemiştir.) ifadesiyle komisyonumu
zun mesaisini ve raporunu tenkid eden, kıy
metli arkadaşım Hamdi Başar'm beyanların
dan başlamak istiyorum. 

Arkadaşlar; komisyonumuz uzun ve devamlı 
mesaisini ikmal ederek, raporunu hazırlamış ve 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasını ekleriy
le beraber yüksek huzurunuza sunmuş bulunu
yor. Raporumuzun ön kısmında, filhakika, dün
ya iktisadi vaziyetinin bugünkü durumunu, ya
kın istikbalde inkişaf istikametlerinin ne ola
bileceğinin, umumi mahiyette izahına çalışılmış
tır. Yüksek heyetinizce malûmdur ki, iç mese
lelerimizin tahakkukunu hedef tutan ve tatbika
tı bakımından dış iktisadi meselelerle sıkı alâ
kası bulunan 1953 yılı Bütçemiz için bu, büyük 
ehemmiyet taşır. 1953 yılı Bütçemiz hakkında 
bilhassa gelir ve masraf tahminlerinin önümüz
deki yıl içinde ne dereceye kadar tahakkuk im
kânlarının hâsıl olabileceği hususunda az çok 
hakikata yakın bir fikir edinebilmek için mem
leket şartlariyle birlikte dünya ekonomik du
rumunun da bilinmesine zaruret olduğunu zan
nediyorum ki, bizden iyi kendileri de takdir 
ederler. Bu kısımda verilen izahattan komisyo
numuzun sadece Amerika'da ve Avrupa'da geniş 
bir iktisadi faaliyetin emarelerinin mevcut ol
duğu şeklinde bir netice çıkarmak istediğinin 
arkadaşımız tarafından ileri sürülmesi asla va
rit olamaz. Raporun böyle bir maksatla tertip
lenen kısmında sadece bir satırın, bir ifadenin 
çekip ele alınarak bunun üzerinde beyanı fikir 
edilmesini arkadaşımın doğru görmiyeceğini, 
insaflı bir tenkid olarak mütalâa etmiyeceğini 
tahmin ederim. 

Bütçe Komisyonunuz raporunda bu izaha
tından sonra memleketimizin içinde bulunduğu 
iktisadi ve malî şartları tetkik etmiş; görüş ve 
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mütalâasını kaydetmiş ve nihayet mutat olduğu 
üzere 1953 yılı Bütçesinin masraf ve varidat 
kısımlarının tahminine girişmiş ve bu rakamlar 
üzerinde yaptığı tadilleri mucip sebepleriyle 
göstermiştif. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyonunu
zun 1953 yılı Bütçesi hakkında Yüksek Heye
tinize mâruzâtı sadece bundan ibaret değildir. 
Bilhassa bundan evvel iki sene komisyonumuzun 
bir üyesi bulunan sayın arkadaşımızın bu cihe
ti çok iyi bildiğine kaaniyiz. Daire bütçelerinden 
her biri komisyonumuzda müzakere edilmeden 
önce, raportör olarak tâyin olunan arkadaşları
mız tarafından dairelere gidilerek bakanlık ve 
servislerle devamlı temaslar yapılarak en kü
çük teferruatına kadar tetkik olunmakta ve bu 
tetkikin sonunda bu arkadaşlarımızın hazırla
dıkları çok geniş malûmatı ihtiva eden raporlar 
komisyonumuzda müzakerelere mevzu olmakta
dır. Sayın arkadaşımızın da Bütçe Komisyonun
da üye bulundukları sırada bizzat bu şekilde se
çilmiş raportör sıfatiyle hazırladıkları raporlar
dan komisyonumuz pek çok istifade etmiş ol
ması itibaiyle çalışma tarzımız hakkında ma
lûmat sahibi olduklarından biz asla şüphe et
miyoruz.. Bu bakımdan 1953 yılı Bütçesi için 
muhtelif daireler Bütçelerini tetkik eden ra
portör arkadaşlarımızın çok esaslı tetkik ve mü
talâalarını ihtiva eden ve 200 sayfayı aşan ve 
bütçe ile birlikte aynı cilt içinde Yüksek Huzu
runuza sunulmuş bulunan raporları bu mâruzâ
tımızı teyideder. Tetkik buyuran arkadaşlar bu 
raporlarımızda meselâ hastanelerin yatak sayı
sına, ilkokullarda okuyan çocukların adedine 
sulh mahkemeleri mevcuduna ve buna müşabih 
daha birçok âmme hizmetlerinin en küçük tefer
ruatına kadar çok geniş malâmatı ve raportör-. 
lerimiziri tetkikleri sonunda edindikleri kana
atleri müşahede etmiş olacaklardır. Böyle bir 
vaziyet karşısında bu sene Bütçe Komisyonu ra
por vermemiştir, sözü komisyona tevdi buyurdu
ğunuz vazifeyi iktidarları nispetinde ifaya çalı
şan arkadaşlarımızı müteessir eder. Kaleli ki, 
umumi raporumuzda, raportörlerimizin mazba
taya ekli raporlarında geniş izahat dışında, 
bütçe tatbikatı ile ve doğrudan doğruya ve 
bütçe ile çok sıkı alâkası bulunan memleketi
mizdeki zirai istihsal, sanayi hareketleri, elektri
fikasyon ve petrol istihsal faaliyetleri, liman in
şaatı, kara yolları çalışmaları, toptan eşya fi-
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yatlariyle geçim endeksleri, Merkez Bankası se-
nedat cüzdanı ile Hazine ve döviz1 vaziyeti, altun 
miktarı, dış ticaret vaziyeti ve nihayet borçları
mız hakkında, bir bütçe heyeti umumiyesi rapo
runun hüviyet ve istiap hacmini göz önünde bu
lundurmak suretiyle izahat verilmiş ve bu müna
sebetle kendilerinin ifadelerinin aksine olarak 
esaslı bâzı temenniler de yapılmıştır. Gelir Büt
çemize gelince; uzun bir tahlili ihtiva eden ayrı 
bir rapor mazbatamızla birlikte Yüksek Huzuru
nuza sunulmuş bulunuyor. Vaziyet böyle olunca 
neden dolayı ve hangi mülâhaza ile Bütçe Ko
misyonu bu sene rapor vermemiş? Denmiştir. Bu
nu anlamak bizim için hakikaten güçtür. Arka
daşımız yine Bütçe Komisyonu raporu hiç temen
ni ihtiva etmemektedir buyurdular. Gerek umumi 
mazbatamız, gerek buna bağlı vekâlet bütçelerine 
ait raporlarımızı tetkik etmiş bulunsalardı böyle 
bir mütalâa serdetmelerine zannediyorum ki, lü
zum görmezlerdi. Vekâlet Bütçelerini tetkik eden 
arkadaşlarımız bu dairelerin hizmetleri ve faali
yetlerine ait çok isabetli temennileri raporlarında 
işaret etmiş oldukları gibi umumi mazbatamızda 
da muhtelif meseleler hakkında yaptığımız muh
telif temennilerimiz mevcuttur. Bu meyanda ha
yat pahalılığının giderilmesi, et ve balık mües
sesesine hususi hüviyetin bir an evvel verilmesi, 
dalgalı borçlarımızın süratle konsolide edilmesi 
için tedbirlerinin alınması gibi esaslı bâzı me
seleler üzerinde Komisyonunuz Yüksek Heyeti
nize bâzı temenniler izhar etmiş bulunuyor. Muh
terem arkadaşlar; Hamdi Başar arkadaşımız ra
porda tıpkı biraz evvel, Hükümet gerekçesi hak
kında ifade buyurdukları gibi, Bütçe Komisyonu 
raporu hakkında da tercihan bir noktai nazarın 
müdafaasının yapılmakta olduğunu beyan bu
yurdular. Ve Bütçe Komisyonu eşya fiyatları
nın yükselmemekte olduğunu ileri sürüyor, döviz 
açıklarının fazla olmadığını ileri sürüyor ve 
Devlet borçlarını fazla bulmuyor demekte ve or
tada endişe verecek bir durum olmadığını tesbit 
ediyor diye ilâve etmektedir. 

Hakikatan arkadaşlar; komisyonumuz tetkik 
ve tasdikmıza sunulmuş bulunan 1953 yılı Büt
çesinin, Cumhuriyet devrinin en yüksek rakam
larını ihtiva eden ve âmme hizmetlerini, vatan
daş ihtiyaçlarını en geniş ölçüde karşılayıcı 
imkânlara malik bulunan bu hüviyetiyle yük
sek tasvibinize lâyık olacağından emin bulun
maktadır. Komisyonumuz bütçelerin müzake-
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besinde arkadaşımızın temas ettiği ve etmediği 
muhtelif mevzuları alâkalı vekil veya temsil-
cisilerinden lüzumlu izahatı almak suretiyle 
esaslı tetkik etmiş bulunmaktadır. 

Döviz açıklan ve dolayısiyle dış ticaret mev
zuu üzerinde ehemmiyetle durdu. Maliye Ve
kilini, hattâ Başvekili, çağırdı, dinledi. Muh
telif sualler sorarak vaziyeti aydınlatmalarını 
kendilerinden istedi. Döviz durumumuzu ay
rıca Merkez Bankası nezdinde tahkik etti. 
Maliye Vekilimiz ve bilhassa Başvekilimiz komis
yonumuzda mevzu etrafında çok geniş izahatta bu 
lundıılar. Neticede komisyonumuz dış ticaret 
muamelelerimiz ve döviz durumumuz hakkın
da Hükümetçe alman karar ve tedbirleri gü
nün şartlarına uygun ve isabetli olduğu kana
atine vardı. Ve bu kanaatini do raporda şu 
ifadelerle Yüksek Heyetinize arzetti. 

« Her şeyden evvel, dış ticaretimizde, her 
sahada iptidai istihsal vasıtalariyle kısır bir 
istihsale sebebiyet veren, ihtiyaçların tatmini
ne, vatandaşl&nn gelirlerinin ve dolayısiyle re
fah seviyelerinin yükselmesine imkân bırakmı-
yan hulâsa, millî istihsali köstekleyici bir fak
tör olan tehditçi sistemin terkedilerek liberas
yon esasının kabulü ile, millî iktisadiyatımız
da umumi gelişmenin başta gelen bir şartının 
tahakkuk ettirilmiş olduğu kabul edilebilir. 

Dış münasebetlerde tediye muvazenelerinin 
düzelmesi bahsine tahdit sistemine gidilmesinin 
açığı azaltma yolundaki muvakkat ve zahirî 
faidesi yanında, dâhilde enflâsyonu tahrik ve 
müstahsil ile müstehlikleri çok defa iki taraf
lı anlaşmaların piyasalardaki tesirleriyle hâsıl 
olan yüksek fiyatları iktiham fedakârlığına 
sevkedeceğini ve memleketi kuvvetli döviz ge
tiren ihracattan mahrum edecek anlatmaların 
doğmasına sebep olacağını göz önünde bulun
durmak, beri taraftan, serbesti sisteminin her 
şeyden evvel memlekete serbestçe mal ithal 
edilebilmesi suretiyle dâhilde fiyat yükseltil
mesi tehlikesini bertaraf edici tesirini kabul et
mek lâzımdır. 

Kaldı ki, henüz el değmemiş denilebilecek 
yeraltı ve yerüstü servetlerini kıymetlendirmek 
suretiyle vatandaşların refah seviyelerini 
medeni memleketler refah seviyelerine çıkar
maya kararlı memleketlerin bu maksatla hazır-
lryacakları envestisman programlarını çabuk ta 
hakkuk ettirebilmeleri için muhtaç oldukları her 
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| türlü istihsal ve teçhiz vasıtalarmı yabancı mem-
I leketlerden serbestçe temin imkânına malik bu

lunmaları zaruridir. 
j Kısa zamanda istihsali artıran müspet tesir-
I lerini hep birlikte müşahede ettiğimiz memle-
[ ket şart ve zaruretlerine uygun yatıran prog-
I ramlarının, istikbalde geniş bir dış tediye gücü 

yaratmak suretiyle döviz ihtiyacını karşılıyacak 
bir seviyeye vâsıl olacağını, bu bakımdan ticaret 

| muvazenemizde bu açıkların muvakkat oldukla-
j rını mütalâa eden Hükümet görüşüne esas iti-
| bariyle iştirak etmemek mümkün değildir ». 

Muhterem arkadaşlar, Başbakanın öğleden 
| evvel, döviz borcunun o zaman vâki beyanla-
| rından bugüne kadar 105 milyon liraya te-
j nezzül etmiş olduğunu ifade etmesi, alınan 

tedbir ve kararların bir neticesi olduğu gibi, 
i Hükümetin, komisyonumuzu bu yolda kanaate 

sevkeden beyanlarının sıhhat ve isabetini ğös-
I termesi bakımından bilhassa dikkatle alâkanızı 
i çekeceğinden eminiz. 

Bu meyanda Cezmi Türk arkadaşımızın bir 
I ifadesine temas edeceğim. Buyurdular ki, Büt-
j çe Komisyonu raporunda döviz borcu 65 mil-
I yon dolar olduğu halde Ekonomi Bakanının 

radyodaki beyanlarında halen 32 milyon dolar 
olduğu söylenmiştir. Acaba hangisi doğrudur? 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunuz raporun
da muayyen bir tarihi esas alarak tetkikler 
yapmış ve neticesini yüksek huzurunuza arzet-
miştir. Hepimizce ve cümlece malûmdur ki bu 

! hareketler günlük olarak bugünden yarına de
ğişmektedir. Bizim ele aldığımız rakamlar 10 
0«ak 1953 teki vaziyettir ve bu mevzuda mu-

I ayyen bir tarihi raporumuzda esas almak mec-
j buriyetinde idik. Ondan sonra elbette ki biraz 

evvel arzettiğim gibi Hükümet gerek Maliye 
Vekilinin ve gerek Başvekilin komisyondaki 

I beyanlarına tamamen uygun olarak döviz borç
larımızın en son 36 milyon dolara inmiş olabi-

I lir. Yine Ahmet Hamdi Başar arkadaşımız di
yor ki : Komisyon Devlet borçlarım fazla bul-

I mamaktadır. 

i Arkadaşlar, Devlet borçlarımızın geçen se
neye nazaran artış miktarı 136 milyon olarak 
raporumuzda gösterilmiştir. Bu devre içinde 
yalnız Toprak Mahsulleri Ofisinin, köylü va
tandaşlara geniş ölçüde yapmakta bulunduğu 

I buğday mubayaalarını karşılamak üzere bu 

— 457 



B : 46 18.2 
yıl içinde borçlandığı miktarın 189 milyon lira • 
olduğuna ve bunun karşılığının mal olarak el- | 
de mevcut bulunduğunu nazarı dikkate alacak 
olursak Devlet borçlarının hacmında esaslı bir 
artış olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu yekûnu filhakika diğer dünya milletle
rinin borç miktarlariyle mukayese ettik. 

iMillî Gelirimize nazaran bizim borç yekû
numuz % 26 dır. Bu rakam, Fransa'da % 47, 
İtalya'da % 40, İngiltere'de % 221, İsveç'te 
% 34, Belçika'da % 93, İsviçre'de % 49 dur. 

Gördük ki borçlarımız millî gelirimize nis
peten hakikaten en az bir seviyede bulunmak
tadır. Bu hususu raporumuzda şu suretle be
lirtmeyi muvafık bulduk : 

«Umumi borç yekûnu olan 2 895 561 000 lira
ya mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve diğer Devlet müesseselerine ait ı 
olanların dâhil bulunduğu nazarı dikkate alına
cak olursa bu vaziyet iç ve dış dalgalı veya kon
solide borçlarımızın heyeti umumiyesinin millî 
gelirimizin süratli artışı karşısında henüz Dev
let maliyesi ve millî iktisadiyatımız için ve bil
hassa istikbalin büyük envestisman programla
rına geniş imkânlar vadeden çok müsait ve 
mutedil bir seviyede bulunduğunu göstermekte
dir.» 

Demek ki, bizim kanaatimiz Hamdi Başar'la 
mutabakat halinde değildir. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek heyetinizce ma
lûm bir hakikattir ki borç yapma ne iyi ve ne 
de kötüdür, yahut hem iyi hem kötüdür. Yapıl- I 
dığı zamanın şartlarına, bütçenin daha doğrusu 
Devlet maliyesinin selâbetine, iktisadi veya ma
lî şartlara, mevcut Devlet borçlarına, yapılaca
ğı memleketin vatandaşlarının Devlet istikrazına 
karşı olan alâka ve rağbetlerine, tasarruf iti
yatlarına ve bilhassa sarfedileceği yere göre iyi 
veya fena hüviyet taşırlar. 

Arkadaşlar, hepimiz memnuniyetle müşahede 
ediyoruz ki; bütçelerimiz bilhassa son üç yıl için
de süratli bir artış kaydetmektedir. Bunu rapo
rumuzda şu suretle belirtmiş bulunuyoruz: 

«Bütçe rakamlarında görülen bu artışlar, 
umumiyetle tedavül hacminin artmasını, iç pi
yasa fiyatlarının yükselmesini intaç eden enfi-
lâsyonun cari olduğu yerlere has marazı bir 
hal olmayıp muhtelif sahalarda muvaffakiyetle I 
tatbikma başlanılarak semereleri de müşahede I 
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edilmekte olan envestisman programlarının istih
sali artırmak suretiyle gelir kaynaklarımızda, 
yekûnu mühim rakamları bulan vergi ve resim 
ilga ve tenzillerine rağmen, husule getirdiği 
randıman artışının bir ifadesidir. Bu inkişafın 
aynı hızlı tempoda olmamakla beraber hep bir
likte müşahede ettiğimiz umumi iktisadi kalkın
manın gelecek yıllarda da devam etmiyeceğini 
şimdiden zan ve tahmin etmek için hiçbir sebep 
yoktur. Bütçelerimizde, yapılan istikraz mikta
rından çok fazla envestisman tahsisleri mevcuttu. 
Bu itibarla istikraz hasıllarını gayrimüsmir 
âmme hizmetlerine ve hattâ sadece bütçe açıkla
rına karşılık tutulması gibi bir muamele tarzı 
malî bünyemizi rahnedar eden sakim b'ir usul ola
rak maliyemizde artık terkedilmiş bulunuyor. 
Türk vatandaşlarının tasarruf itiyadı ve tahvil 
piyasasının durumuna gelince, 30 Eylül 1951 ta
rihinde 1 milyar 364 bin lira mevduat yekûnu 
30 Eylül 1952 tarihinde 1 milyar 800 milyon li
raya yükselmiş bulunmaktadır. 1952 Bütçe yılı
nın açığının kapatılması maksadiyle 5830 sayılı 
Kanunla akdine salâhiyet verilen 60 milyon lira
lık istikraza ait ilk defa olarak % 5 faiz ve başa-
baş fiyatla piyasaya arzedilen istikraz tahvilleri
nin bir asırdan beri hiçbir istikraza nasip olmıyan 
şekilde, tesbit edilen müddetlerden evvel satıl
mış olması tahvil piyasasının yeni istikraz için 
kâfi imkânlara mâlik bulunduğuna bir işaret 
olarak kabul edilebilir. 

Maliye Vekilinin komisyonumuzda yalnız 
bankaların kanuni karşılıklarını tesis için halen 
80 milyon lirayı Devlet tahviline yatırmak ihti
yacında bulunduklarını izah etmesi de bunu te
yit eden bir husustur. Binaenaleyh bu durum 
karşısında komisyonumuz 'iç istikraz hakkındaki 
kanaatini raporunda biraz evvel behsettiğim gibi 
tebarüz ettirmiş bulunuyor. 

Bu 'itibarla hattâ komisyonunuz borçlarımız 
hakkında bu kanaatini belirttikten sonra gerek 
Maliye Vekilinin, gerek Başvekilin Bütçe Komis
yonunda 1954 Bütçesini açıksız olarak takdim 
edeceğiz tarzındaki ifadesi üzerine bundan sonra 
bütçe açıkları için iç piyasada istikraz akdedil-
miyeceği mânasını ve kararını öğrenmiş bulun
maktadır. Bunu nazarı dikkate alarak bir taraf
tan mevcut istikrazların yıllık taksitleri ödenir
ken diğer taraftan tahvil piyasasının şartlariy-
le ve umumi memleket iktisadi şartlariyle ahenk
li olarak b'ir istikraz politikasının takip edilerek 
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elde edilecek paraların, büyük envestisman prog
ramlarına tahsis edilmesini, bütçe, açıksız olsa 
dahi büyük envestisman programlarına tahsis 
edilmesini ve yahut bilhassa İktisadi Devlet Te
şekküllerinin dalgalı borçlarının bunlarla konso
lide edilmesini Hükümetten temenni etmek sure
tiyle Yüksek Meclise arzetmiş bulunuyor. 

Yine arkadaşımız toptan eşya fiyatlarının 
fazla yükselmemekte olduğu hususunu raporu
muzda müdafaa ettiğimizden bizi tenkid ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, raporumuzda toptan 
eşya fiyatlarının sadece geçen gene ve bu sene 
rakamları mukayese edilmiş olup bunun az art
tığı veya azaldığı şeklinde hiçbir işaret ve müta
lâamız mevcut değildir. Kaldı ki, kendilerinin 
ifade ettikleri gibi % 4 bir artış da mevcut de
ğildir. Birleşmiş Milletler İstatistik Teşkilâtının 
Ocak 1953 Bütçesine göre vaziyet şudur: Toptan 
eşya fiyatları 1948 senesi 100 itibar edilmek şar-
tiyle 1952 yılının 10 ncu ayında geçen yılın ay
nı ayının 101 ine mukabil 103 tür. Artış nispeti 
yüzde iki ise de, bu rakam geçen sene umumi 
vasatisinin aynı, Ocak ayı endeksinden de, dünya 
toptan eşya fiyatlarının takip ettiği seyre 
uygun olarak, yüzde üç aşağı bulunmaktadır. 
Ekonomi Bakanlığı Konjonktür Dairesinden 
verilen malûmata göre Türkiye'de toptan eş
ya fiyatları vasatisi 1951 de 482.2, 1952 de 
486.1 dir. Artış nispeti % 0,8 dir. Arkadaşı
mız, toptan eşya fiyatları artıyor, bâzı mem
leketlerde tenezzül haindedir, bizde artması 
ne demektir? Bu, T%rk lirasının kıymetinin 
düşmesi demektir, tarzında bir ifadede bulun
dular. Bu beyanlarında Türk Milleti gelirin
de 400 milyon lira bir azalma hâsıl olması ih
timali veya neticesini çıkarmak da bu izahat 
karşısında asla varit olamaz. Endişe verici bir 
durum olmadığından, her halde malî vaziyeti
mizi kastediyorlar, hakkındaki mütalâalarına 
gelince; Bütçe Komisyonunun, malî vaziyeti
mizde endişe olmadığı tezini müdafaa etme
sini tenkid ediyorlar. Komisyonumuz, bütçe 
müzakereleri dolayısiyle yaptığı uzun tetkik
ler sonunda malî vaziyetimizin dünden bugü
ne ve bugünden yarma sağlam esaslara dayan
mış olarak bir inkişaf hali göstermekte oldu
ğunu hakikaten memnuniyetle müşahede et
miştir. 

Şunu arzedeyim ki arkadaşlar, bu şekilde 
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bir kanaate varmamak için hiçbir sebep mev
cut değildir. Bilâkis bu kanaatimizi takviye 
eden unsurlar ve faktörler etrafımızda kolay
ca müşahede edilebilir. Bütçemizde marazi ol-
mıyan bir rakam artışı mevcuttur, biraz evvel 
arzettim. İç ve dış borçlarımızda, umumiyetle 
Devlet borçlarımızda hakikaten ürkütecek bir 
durum, kendilerinin mütalâlarma muhalif ola
rak, mevcut değildir. Muayyen taksitleri büt
çelerde yer almaktadır. Yapılacak istikrazla
rın fevkında ve bütçe açıklarının üstünde en-
venstismanlar mevcuttur. Toptan eşya fiyat
larımızda, dünya konjonktürüne nazaran ba
riz bir fiyat artışı mevcut değildir, öğleden 
evvel Başbakanın da izah ettiği gibi toptan 
eşya fiyatları bahsinde yalnız fiyat artışları 
rakamlarının mütalâa edilmesinde isabet ola
maz. Bunu, vatandaşların kazançlariyle bir
likte mütalâa edilmesi lâzımdır. İstihsalimiz 
her sahada artmaktadır. Sanayi, ziraat ve di
ğer sahalarda istihsali artırıcı yani envenstis-
manlar yapılmaktadır. Dış ticaretimizde bugün 
için endişe verecek bir vaziyet mevcut değil
dir. Dış ticaret hakkındaki görüşümüzü rapo-
rumuzdaki ifadelerle arzedeyim : 

Kanaatimizce Atlantik Paktı topluluğu mem
leketlerinde yer yer kendisini gösteren aynı ma
hiyetteki açıkların, milletlerarası bir hal şekline 
bağlanmasını ve müessir Amerikan yardımını 
ileri süren mütalâalar karşısında ticaret muva
zenemizin arzettiği bu durumu da bunlara bağ
lı olarak ortaya koymakta fayda vardır. Batı'lı 
devletlerden deniz aşırı geniş imkânlara sahip 
olanlarının bile mâruz kaldıkları ticaret ve te
diye muvazenesizliklerinin hallini beynelmilel 
çarelere baş vurulmasında gördükleri nazarı dik
kate alınacak olursa memleketimizin, hızla bir 
iktisadi inkişaf ifadesi ve bunun zaruri netice
si olarak karşılaştığı bu muvakkat muvazene
sizliği izale için muvazi ve müşabih tedbir ve 
çarelere talepkâr olması yerinde bir hareket olur 
kanaatindeyiz ve sonunda, bir ihtiyati tedbir ola
rak, Hamdi Başar arkadaşımızın tarafından mev
cut olmadığı ifade edilen temennilerimiz arasın
da raporumuzda şu temennide bulunduk. Bu 
mevzuda sözlerimize son verirken, Avrupa îk-
tsadi İş Birliği İdaresinin tavsiyelerine uygun 
olarak tediye muvazenesi açıklar karşısında za
ruri olmıyan bâzı istihlâk maddeleri ithalâtı üze
rinde tevakkuf edilmesi hususunun Hükümeti-

459 — 
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mizce tetkikini temenniye lâyık bulduğumuzu be- ı 
lirtmek isteriz. 

Dış ticaretimiz hakkında müspet kanaatimizi 
ifade ettikten sonra bu temenniyi de yapmış bu
lunuyoruz. Bu vaziyet karşısında komisyonu
muz malî vaziyetimizin iyi olduğuna samimiyet
le kanaat getirmiş ve bu knaatini açıkça Yüksek 
Heyetinize ifade etmekten asla çekinmemiştir. 

Sözlerime nihayet vermeden, Cezmi Türk ar
kadaşımın temas ettiği bir iki noktaya da do
kunmak istiyorum. 

Arkadaşımız, raporda, diğer memleketlerin 
hayat pahalılığı hakkında izahat verilmiş olduğa 
halde, memleketimize ait rakamların gösterilme
diğini ifade buyurdular. Mazbatamızın (324^ 
ncü sayfasındaki izahatı arzediyorum. Memleke
timize ait geçim endekslerine gelince : 

1948 yılı (100) itibariyle 1952 yılının onuncıjı 
ayı endeksi geçen yılın vasatisi olan (103) e 
mukabil % 7 artışla (110) dur. Mamafih artış 
nispeti 1952 yılının ocak ayma nazaran % 3 cil 
varmdadır. Endeksin yükselmesine gıda madt-
delerinden et, yağ, peynir gibi başlıca hayva^ 
mahsullerinin fiyatlarında geçen seneye nazaf 
ran husule gelen artışların tesiri büyük olmuşa 
tur. Filhakika Temmuz - Eylül 1952 aylarına 
ait konjonktür mecmuası sade yağda % 39[ 
peynirde % 13, et fiyatlarında % 21 nispetini 
de artış göstermektedir ki, bunu vatandaşlai 
rm gelirlerinde husule gelen artışla muvazi 
olarak bu gibi maddeler sarf ve istihlâkinde 
de ehemmiyetli artışlar kaydedilmekte olduğuf 
na, dolayısiyle umumi refah seviyesinin yükseli 
mekte bulunduğuna işaret kabul etmek hate olj I 
maa. I 

Temennilerimiz arasında burada bilvesilö 
şöyle bir temennide de bulunmaktayız. Tarım I 
Vekâletinin, esaslı ihtimama muhtaç bulunart 
hayvancılığımızın, bu yeni, iktisadi ve sosyal 
tandansa uygun olacak şekilde geliştirilmesi 
ve bunu kolaylaştıracak âmillerin başında gelen 
hayvan yemi meselesinin esaslı surette halli isj 
tikametinde sarfetmesi zaruri gayretin bu mevj 
zuda verimli neticeler vereceğine kaani bu-j 
lunmaktayız. [ 

Arkadaşımız Cezmi Türk, Avrupa'nın işJ 
sizlik durumuna temas edildiği halde bizim iş^ 
sizlik durumumuza temas edilmediğini beyari 
buyurdular. Hamdi Başar arkadaşımız da bunaj / 
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temas ettiler. Kısaca şunu arzedeyim ki, işsizlik 
vaziyetini raporumuza şundan dolayı aldık, iş
sizlik Garp memleketlerinde, halen tatbik mev
kiinde bulunan geniş sosyal nizamların neti
cesi olarak enflâsyonu tahrik edici bir unsur
dur. Dış münasebetlerimiz dolayısiyle oralarda 
hâsıl olacak enflâsyoncu hareket ve temayülle
rin bize sirayetini göz önünde tutarak bu un
surdan sadece iki satırla raporumuzda bahsettik. 
Bundan bahsetmenin ne gibi bir mahzuru oldu
ğunu anlayamadım. Memleketimizdeki işsizlik 
durumuna temas etmemiş değiliz. Bilhassa Cez
mi Türk arkadaşımızın Bütçe Komisyonunda 
bütçenin umumi müzakeresi esnasında bâzı mü
talâalar ileri sürerek bunun neticesinde mem
lekette enflâsyon olduğunu ispata kalkması mu
vacehesinde memleketimizdeki işsizlik mevzu
unu da komisyonumuz tetkik etmiştir. Cezmi 
Türk arkadaşımız şu beyanlarda bulunmuştu, 
memlekette fiyatlar yükseliyor, hammadde fi
yatları düşüyor, para kıymeti düşüyor, işsizlik 
var, binaenaleyh enflâsyon var. 

Bu mütalâayı nazarı dikkate alarak bizzat 
Çalışma Vekili arkadaşımızla temas ettik, mem
lekette hakikaten bir işsizlik mevcut mudur? Di
ye kendilerinden sorduk, aldığımız cevap şu
dur : 

Memleketimizde halen 450 - 500 bin işçi mev
cuttur. Elde mevcut istatistiklere göre sınai ma
hallerde yüzde iki, en fazla yüzde üç civarın
da bir işsizlik müşahede edilmiştir. Bu vazi
yet muvacehesinde sınai ve ilmî mânada memle
ketimizde işsizlik mevcut addedilemez. 

Yine arkadaşımız işşsizlik artmaktadır ve 
buna karşılık işsizlere iş bulmamak vaziyeti art-
mamaktadır diye ifade etmiş bulunmaktadır. 
Bunu teyit veya tekzip için, keza komisyonda 
Vekilden sorduk, aldığımız cevap şu oldu : Ken
dileri de o sırada orada bulundularsa ki, hatır
lamıyorum, muttalidirler. 

Aldığımız cevap şu oldu: «1948 de 43 452 mü
racaata karşı 28 bin küsur, 1952 de 135 bin mü
racaata karşı 63 bindir.» 

Tabiî bu mevzuu, Çalışma Vekilimiz, bütçe
sinin müzakeresi sırasında, daha etraflı izah ede
ceklerdir. 

Bendeniz, memleketimizdeki işsizlik mevzu
unu raporumuza niçin almadık, yolundaki arka
daşımızın ifadesine ve tenkidine karşı bir cevap 
olmak üzere bu kadar arzediyorum. Rakam ola-
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rak bize verilen bu malûmat ile vekilin verdiği i 
mütemmim izahat ve memleketimizde ilmî ve 
sınai mânada bir işsizlik mevcut olmadığı ka- | 
naatine varan komisyonumuz raporuna bu hu
susta ayrıca bir şey dercetmedi, mevcut ve ele 
alınması icabetmiyen birçok sosyal meseleleri
miz gibi bu mesele hakkında da ayrıca bir kı
sım ayırmaya mahal görmedik. 

İstihsal rakamları alınırken pancar alınma
mış, ayrı gösterilmemiş diye tenkid ettiler. 

Arkadaşlar, istihsal rakamları büyük kalem
leri ihtiva eder. Biz bunları hububat, sınai mah
suller, bakliyat gibi toplu kalemler halinde tes-
bit ettik. Ve onların umumi seyirlerini rakam
larla ifade ettik. Fakat kendileri soğan ve sar
ımsaktan da bahsettiler. İstatistiklerde haki
katen bakliyat, soğan, sarımsak ve saire ayrı 
gösterilmektedir. Fakat bunlar üzerinde durma
dık. 

Komisyon yol için sarf edilen paralardan bah
sediyor, kilometresinin kaça mal olduğundan 
bahsetmiyor dediler. Biz bütçenin heyeti umu-
miyesine ait raporda, karayollarının her kilo
metresinin kaç liraya mal olduğundan bahset
meyi uygun bulmadık. Karayollarının maliye
tinden bahsederken, demiryolları, su yolarından I 
da bahsedilmesi mevzuunu bütçenin umumi he
yetine ait, Bütçe Komisyonu mazbatasında yer 
alacak mevzular diye mütalâa etmektedir. Son 
olarak Sayın Cezmi Türk'ün de üyesi bulunduğu 
Bütçe Komisyonu hakkında yaptığı tarizden 
bahsetmek istiyorum. Bütçe Komisyonunun 42 
üyesi vardır. 14 kişi ile toplanamıyor, hemen 
her gün birer saat geç toplanan komisyon me
saisinde bundan dolayı 200 saat kayıp mevcuttur, 
buyurdular. 

Arkadaşlar, belki Bütçe Komisyonunun faa
liyetini takip edenler bilirler ki, biz filvaki bâzı 
günler saat 10 da toplanamadık. Yarım saat 
veya üç çeyrek saat geç toplandık. Fakat aldı- I 
ğımız bir kararla mesaimizi 7 ye kadar değil, 9 
a kadar devam ettirdik. Bu suretle içtima ba
şında kaybettiğimiz saatları telâfi etmeye ça
lıştık. Ve bu suretle de bütçeyi yüksek huzuru
nuza geçen seneden (4) gün evvel takdim et
meye imkân bulduk. Elbetteki 42 üyeden ma- I 
zeretleri dolayısiyle gelemiyenler olmuştur. Ni
tekim af buyursunlar. Cezmi Türk arkadaşımı
zın da bizdeki devam kaydına göre 30 gün bu 
içtimalara gelmediğini tesbit etmiş bulunuyo- | 

i ruz (Gülüşmeler) Elbette mazeretleri çıkmış 
olacaktır. Fakat kendilerinin de içinde bulun-

I duklari komisyonun çok sıkı ve devamlı mesai
sini yakînen bildikleri halde bu tarizleri bizleri 
hakikaten üzdü. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, huzu-

runuzıi fazla işgal edecek değilim. Sayın rapor
tör bütçenin tümü üzerinde komisyonda görüşü
lenler hakkında da ifadede bulundular. Halbuki 
ben komisyonda görüşülenler hakkında mâruzat-
tr bulunmamıştım. Komisyondaki beyanatıma 
burada mukabil cevap vermelerini usul bakımın
dan garip karşılarım; söylediklerimi tekrar bu
yurdukları için de kendilerine teşekkür ederim. 
Şu kadar söyliyeyim ki, komisyonda şu kelimeler 
de geçmiştir: Sirkülasyondaki, paraya ponksiyon, 
sirkülasyona enjeksiyon, küçük emisyon, kü
çük enflâsyon. Onları burada da söyledim. Ay
nen yine ısrar ediyorum. Cari sirkülasyona ponk
siyon yapılmakta. Sonra enjeksiyon küçük enflâs
yon olmaktadır. 

Temenni ederim küçük enflâsyon büyüme
sin, küçük emisyon artmasın, sirkülasyonda suni 
olarak para fazlalaşmasın. 

İşsizlik hâdisesi hakkında, arzetmiştim, 1951 
İş ve İşçi Bulma Kurumu hakkında Başbakanlık 
Umumi Murakabe Heyetinin raporu vardır. Ora
da isatistikîef mevcuttur. İş arıyanlar artmak
tadır^ i§ bulanlar ö nispette değildir. Bu haki
kati tutanağa tevdi buyurdukları için kendile
rine teşekkür ederim. İlmî ve sınai konuda işsiz
lik yoktur. Çünkü Çalışma Bakanı böyle söylü
yor diyorlar. Çalışma Bakanı, icra makamıdır; 
öyle diyebilir. İtimat oyü ıstiyecektir yarın öbür 
gün. Politik olarak da diyebilir. Asıl Bütçe 
Encümeni Çalışma Bakanlığı raportörü ne di
yor! Bütçe Encümeni kontrol ederek iş hayatı 
için ne diyor! Bu lâzımdır. Mamafih Çalışma 
Bakanının beyanım ısrarla tutmuyorlar. Çalış-

I ma Bakanı izahat verecektir diyorlar. Oradan 
cevap alirsak ona göre konuşuruz. 

Pancardan bahsetmediklerini mazur göremem. 
Pancarı da bilhassa sormuştum. Pancar 155 mil
yonluk bir İstihlâk Vergisinin temelidir. Pancara 
istinaden gelir bütçesine 155 milyonluk bîr va
ridat grrttîektedir. Bb'yle bir ziraat maddesi üze-
rhSde durmamayı dün olduğu gibi bugün de bütçe 
raportörü için büyük bir noksan olarak telâkki 

I etmekteyim ve ısrar ederim. Soğan ve sarmısak-
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tan bahsetti dediler. Evet soğandan bahsettim 
ama sarmısak namına bir şeyi ağzıma almadım, 
kelime olarak da, Meclisinizi kokutmak isteme
dim. 

Yollarda maliyetten bahis buyurdular, dedi
ler. Hakikaten her sene bütçelerimizde 180 -
200 milyon lira verdiğimiz yollarımızın maliyet 
durumunu bilmek lüzumu şarttır. Bunun za
manı gelmiştir. Bir yandan hububatta istihsa
li artırırken, serbest çiftçinin hektar kilogramı 
randımanına kadar giderken ve bunu Bütçe Ko
misyonu raporuna geçirirken senede 200 milyon 
lira verdiğimiz yolların maliyetinin hesabını 
Bütçe raporuna geçirmemek yanlış bir usuldür 
'büyük bir boşluktur. Bunda ısrar ediyorum. 
Komisyona devamına gelince, efendim bende
nizin 30 küsur içtimaa gelmediğimden bahis 
buyurdular. O kadar olmadığını tahmin ediyo
rum. 300 içtimaa gelmemiş olabilirim. Çünkü 
birçok işi birden görmek zorundayım. Metot 
olarak komisyonun çalışmasının bütçenin ehem-
miyetiyle mütenasip olmadığını belirtmek is
tedim. Yine de aynı kanaatteyim. Komisyon 
42 üyeliktir. Bir komisyona üye olmak onun 
çalışma tarzını tenkid ettirmeyi ieabettirmemeyi 
Meslekî hayatta arkadaşlarım bilir, daima bu
nu müdafaa etmişimdir. Birbirimizi kontrol 
ederek, murakabe ederek çalışma hızımızı ar
tırmak lâzımdır. 42 kişilik komisyonun 10,5 
ta toplanması büyük bir eksikliktir. 45 günlük 
'bir mesai esnasında günde assrari iki saat kay
bederek şu kadar gün kaybedil'diği meydanda
dır. 1950 de Bütçe Komisyonunun gece yarı
larına kadar çalıştığını görmüş bir arkadaşım. 
Kendilerine hatırlatayım. Bâzı memleketlerin 
Bütçe komisyonları çalışmaları hakkında ten-
kidler yapan sivasi edebivat örnekleri vardır. 

Bu, yalnız kürsülerde değil efkârı umumi-
yeye arzedilmiş kitaplar haline gelmiştir. Hattâ 
Sayın Profesör Jen'in bir kitabı vardır. Büyük 
bir kitab olan ve geçen sene çıkmış bulunan 
Paris Hukuk Fakültesi Maliye profesörlerinden 
600 sayfalık bir eseri, Bütçe Komisyonunun me
saisinden bahsederken, arkadaşların başından 
sonuna kadar bulunmamalarının bütçe muraka
be ve tenkidinin ve bütçeyi tetkik bakımından 
büyük bir noksan olduğunu, komisyonda bir 
bakanhk bütçesi müzakere edilirken bulunan 
üyelerin, başka bir bakanlık bütçesinin müza
keresinde bulunmamalanmn 10 - 15 er kişilik 
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gruplar halinde gelmelerinin, bu suretle Bütçe 
Komisyonu âzalarının devam etmemelerinin, 
döne döne rengârenk gelmelerinin büyük mah
zurları olduğunu blirtmektedir. Onun bu belirt
mesi bizim Bütçe Komisyonumuzda da cereyan 
etmiştir. Bir tek misal vereyim: Bir gün Da
nıştay Kanunu kabul edilmiş, bir kaç gün sonra 
takriri müzakere ile reddedilmiş ve sonra baş
ka bir gün tekrar kabul edilmiştir. Bunun sebe
bi malûm, bir gün kabule taraftar okn arka
daşlar bulunmuş, bir hafta sonra da kabule ta
raftar olmıyan arkadaşlar bulunmuştur. Bu 
parlamanter hayatın, Bütçe komisyonlarının cil
veleridir, yorgun demokrasilerde. Yeni, genç 
olan bir iktidar partisinin Bütçe Komisyonunda 
üyelerinin, ben de sayın Hamdi Başar'dan beh-
sedeyim, Büteçde ondan bahsetmeden oîmıyor, 
malî reformları yapabilmek için bu komisyonun 
bizde çok çalışması lâzımdır. Bütçe Komisyonu 
saati mesai ile az çalışmaktadır, Büyük Millet 
Meclisi de az çalışmaktadır. 

REİS — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununun tümü üzerinde başka söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 562 980 490) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (560 378 683) lira tahsiat 
verilmiştir. 

A — Büyük Millet Meclisi Bütçesi 

RE t S — Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. Fasıllara ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara 
peçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
101 Ödenekler 6 740 755 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

102 Denetçi ücreti 2 030 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

1 458 000 103 üyelerin yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 806 721 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 632 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 74 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Bu bölümle ilgili önerge var, oku
yoruz. 

Ankara, 17 . I I . 1953 
Yüksek Reisliğe 

1953 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
203 ncü bölümünün 12 nci Millî Saraylar geçi
ci hizmetliler tertibine geçmiş senelere kıyasen 
3 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Halbuki, alâkalılarca da resmen talep olun
duğu ve belirtildiği üzere bu meblâğ Millî Sa
raylarımızın onarılması işlerinde ücretle istih
dam olunacaklara verilecek ücreti asla karşı-
lıyamamaktadır. Kaldı ki, 1953 yılı Mart ayı 
içerisinde halen 70 lira asli maaşla istihdam 
olunan mimarın tekaütlüğü tekarrür etmiş bu
lunmakta ve bugünkü şartlar dairesinde bu ma
aşla yüksek bir mimarın tâyini mümkün gö
rülememektedir. 

Bu sebepler dolayısiyle icabında yardımcı 
elemanların istihdamını mümkün kılmak ve bu 
suretle saraylarımızın tamir işlerinin sekteye 
uğramaması için bu tertibin 2 000 lira ilâve
siyle 5 500 liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Konya Aydın 
Ümran Nazif Yiğiter Şevki Hasırcı 

Burdur Ankara 
Mehmet özbey Dağıstan Binerbay 

Çanakkale Bingöl 
Bedi Enüstün F. F. Düşünsel 

İstanbul Aydın 
Mithat Sözer Cevat Ülkü 

Okunamadı Rize Niğde 
M. F. Mete H. N. Yurdakul 

Çanakkale Balıkesir 
Süreyya Endik M. Erkuyumcu 
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Kırşehir 

E. Kaman 
Kayseri 

Mehmet özdemir 
Muş 

Ferit Kılıçlar 
Ankara 

Cevdet Soydan 
Zongulda? 

Cemal Kıpçak 

Bolu 
V. Yöntem 

Muğla 
Nuri özsan 

Kocaeli 
Hamdi Başak 

Kastamonu 
H, Tosunoğlu 
Kastamonu 
S. Kantarel 

İstanbul Gazianteb Bolu 
S. Fuad Keçeci Ali Ocak M. Dayıoğlu 

Konya istanbul Samsun 
Sıtkı S. Burçak A. H. Başar Hadi Üzer 
Okunamadı Kocaeli Bolu 

Hüsnü Türkand Kâmil Kozak 
İstanbul İstanbul 

A. Moshos İhsan Altınel 
Antalya Afyon 

Burhanettin Onat Salih Torfilli 
Konya Kütahya 

A. Fahri Ağaoğlu A. İhsan Gürsoy 
Samsun Çanakkale 

Ferit Tüzel İhsan Karasioğlu 
Antalya Zonguldak 

Fatin Dalaman Suat Başol 
Bitlis Bitlis 

Nurettin Barış Salâhattin İnal 
Yozgad Manisa 

Hâşim Tatlıoğlu Muhlis Tümay 
Afyon Rize Kütahya 

S. Kerman Kemal Balta Yusuf Aysal 
Bolu Samsun 

Zuhuri Danışman Naci Berkman 

ÜMRAN NAZİF YÎĞÎTER (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar; bu önergeyi, alâkalıların 
bize yazı ile yaptıkları müracaat üzerine vermiş 
bulunuyoruz Talebimiz bu bölüme iki bin li
ranın ilâvesinden ibarettir. Takdir buyurursu
nuz ki, geçici hizmetlilere verilen 3500 lira, 
aşağı yukarı, bir sene hesabiyle günde dokuz 
buçuk lira yevmiye tutmaktadır. Tahsis edi
len bu miktar ile bu hizmetleri görmeye imkân 
yoktur. Alâkalıların yaptığı müracaat üzeri
ne iki bin liranın ilâvesini teklif etmiş bulu
nuyoruz. 

Yazı, bütçenin tetkikından sonra geldiği 
için, Bütçe Komisyonuna bu talebimizi arzede-
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F. m'edik. Onun için bu bölüme iki bin liranın 

ilâvesini 53- arkadaş rica ediyor. 
REÎS — Takrir 203 neü bölümü» 12 nci 

maddesi ile ilgilidir. Maddede 3500 liradan 
ibaret olan tahsisatın 5500 liraya çıkarılması 
hakkındaki takririn dikkate almıp alınmaması
nı oyunuza arzedeceğim. Dikkate alınması
nı kabul edenler ... Kabul ıctmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

önergeyi bu fasılla Bütçe Komisyonuna ve
riyoruz. 

Bölümlere devam ediyoruz. 

O : 2 

B. 
206 

207 

209 

210 

211 

212 

301 

302 

4598 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak zam ve yardım
lar 
REÎS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddeci 
gereğince ödenecek para mükâ-
fatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmâ-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5027 sayılı Kanun gereğince 
Genel Kâtibe verilecek temsil 
ödeneği 
REÎS —Kabul edenler,.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fazla çalışma hakları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er taym bedeli 
$EÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî saraylar giderleri' 
REÎS —Kabul edenler... Etmj-

l,ira 

39 620 

79 137 

3 000 

mzw 

%4$ 

62 500 

yenler... Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

REİS — Kabul edenler... Etmi-, 
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 5498 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi işletme giderleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe giderleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Başkanlık temsil giderleri ve 
Başkanlık konutu 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

404 Koruyucu As. Müfrezesi gider
leri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Meclisin Milletlerarası müna
sebetlerinin gerektirdiği gider
ler • 

Lira 

300 

33 25,0 

52 500 

12 250 

3 500 

500 

69 000 

6 500 

10 000 

155 558 

16 850 

308 200 

REÎS — Bu bölümle ilgili takrir var okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa , 
1953 Bütçe Kanun tasarısının 453 ncü bölü

münün 12 nci maddesine Parlâmentolararası tu-
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rizm birliğine katılma payı olarak 2500 lira ko
nulmuş ise de mezkûr birlik genel merkezinden 
son defa gönderilen talimatta katılma payının 
5 500 İsviçre frangı olduğu bildirilmiş ve buna 
daha bâzı müteferrik masrafların da ilâvesi za
ruri görülmüş olmakla tasarıdaki 2 500 liraya 
2 000 lira daha ilâvesiyle bu maddenin 4 500 
liraya iblağım Meclisin yüksek tasvibine arzey-
leriz. 
Antalya Antalya Konya 
B. Onat F. Dalaman U. N. Yiğiter 
Manisa Afyon K. Afyon K. 
F. İlker A. Güler S. Torpilli 

Bolu Bolu Bolu 
Z. Danışman î. Gülez M. Dayıoğlu 
Afyon K. Denizli İstanbul 

G. Yiğitbaşı E. Şahin F. Tekil 
İzmir İzmir Çoruh 

O. Kapani P. Arat A. R. Sağlar 
Balıkesir Tokad Erzurum 
V. Asena H. ökeren M. Zeren 

Samsun Aydın Erzurum 
N. Bekman N. Gedik S. Erduman 

No. 18 Manisa Manisa 
Okunmadı M. Kurbanoğlu N. Körez 
Sinob Elâzığ Erzincan 

M. Acar S. Ergene Z. Soylu 
Konya Bolu Burdur 

M. Yılmaz V. Yöntem M. özbey 
Manisa İsparta Çoruh 

H. S. Tanrıöver S. Bilgiç M. Güney 
Edirne Manisa Muğla 

C. Köprülü M. Tümay Z. Mandalinci 
Sinob İstanbul Kütahya 

M. Tümerkan S. Adato M. Alkm 
îzmir Çorum Çoruh 

A. Başman S. Baran M. Bumin 
Sivas Siird Ordu 

N. Ağacıkoğlu B. Erdem F. Boztepe 
Ankara Aydın tzmir 
R. Eren C. Ülkü M. Aldemir 

Gümüşane Giresun Rize 
A. K. Varınca H. Bozbağ M. F. Mete 

Bursa Antalya 
S. Herkmen N. Ş. Nabel 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar.. Al-
mıyanlar.. Nazarı itibara alınmış bölümle bera
ber tetkikatı yapılmak üzere komisyona verilmiş
tir. 

1953 O : 2 
F. Lira 

9 165 454 Sigorta giderleri 
CEZMt tfÜRK (Seyhan) — Efendim, maa

lesef komisyondaki tetkikler esnasında da anla
şıldı ki Meclîs ve ona bağlı olan Millî Saraylar 
sigorta işleri bilhassa yangına karşı yeni şekilde, 
otomatik teçhizat mevcut bulunmamaktadır. Tu
haf şeyler, hatırımda kaldığına göre Florya köş
künün mutfak avadanlıklarının sigortası yapıl
mış, fakat buna mukabil Millî Saraylar sigorta 
edilmemiştir. Başkanlık Divanı, ayrı bir tasan 
ile bilhassa Millî Saraylarımızı yangına karşı as
ri vesaitle teçhiz edeceğiz diye vaît etmişlerdi. 
Bu va 'dini en kısa bir zamanda yerine getirme
lerini tekiden ve ehemmiyetle burada arz ve te
menni ederim. 

REİS — 453 ncü bölümü kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. 
501 

502 

601 

701 

751 

Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS _ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
REİS —Kabul edenter,.. Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Başkanlığı için satmalı-
nacak bir aded otomobil ile ye
niden alınacak bir aded kamyo
net ve bir aded motosiklet kar
şılığı 

Lira 
500 

3 500 

95 000 

33 850 

REİS — Bölümü kabul edenler... Etmiyen-
ler... Tereddüt hâsıl olmuştur, lütfen indirin. 

Bölümü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B — Riyaseti Cumhur Bütçesi 

REİS — Tüttfü ürerinde söz îstiyenl 
Ümran Na2îî Yiğiter, buyuran. 
ÜMRAN NAFİZ * YtĞÎTER (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar; bir temennide bulunmak 
üzere bu mevzuda söz almış bulunmaktayım. 

Tevazuun timsali bulunan Sayın Reisi Cum-
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burumuzun İstanbul'u ziyaretlerinde, malûmu 
âlileri olduğu üzere, bugünün kaplan, demokra
tik anlayış çerçevesi içerisinde hareket ederek, 
mahallî valinin şahsi ikametine tahsis edilmiş 
elan konaklarında ikamete mecbur kalmaktadır
lar. Teşkilâtı Esasiye ve takip edilen sisteme göre 
valilerin tâyin kararnamesini imzalamakta bulu
nan ve Devletimizin en büvük bir insanı olan Rei
sicumhurumuzun! vali konağında ikameti doğru 
değildir. Onun için şimdiki ve bundan sonraki 
Devlet başkanlarının ikametlerini sağlıyabilecek 
İstanbul'da münasip bir binanın yapılmasını te
menni etmekteyim. Gelecek senenin bütçesinde bu
nun nazara alınmasını rica etmekteyim. (Olmaz 
öyle şey sesleri). 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen yoktur. Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 
101 

201 

202 

206 

209 

210 

213 

501 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C.. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yaverlik ve bâşdöktor ödeneği 
REÎS — Kabul edönIer;./Btmi^ 
yenler... Kabul 'edilmiştir. 
Genel giderler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

150 373 

131 526 

169 500 

5 600 

1953 
P. 
304 

O : 2 

19 567 

3 000 

15 530 

199 000 

Haberleşme 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

402 Su ve bahçe giderleriyle işçi 
ücretleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
28 000 

26 000 

19 941 

64 000 

65 000 

350 

5 500 

C — Divanı Muhasebat Reisliği Bütçesi 

REÎS — Divanı Muhasebat Bütçesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. Tümü üzerinde söz isti
yen yoktur. Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 
201 

202 

203 

206 

Aylıklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS —r Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 971 901 

134 100 

11 000 

56 040 
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207 
Lira 

209 

210 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

451 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı. 
REİS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
REİS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
REÎS—Kabul edenler... Etmd-
yenler... l£abul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler.„ Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
REÎS — Kaljul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. • 
Yayın giderleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

P. 
476 

Lİra 
7 500 

115 830 

3 000 

168 456 

62 609 

37 500 

15 000 

23 128 

108 000 

7 000 

3 563 

1 500 

20 000 

Kurs giderleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 55 219 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

D — Başvekalet Bütçesi 

REÎS — Başvekâlet Bütçesinin görüşül
mesine geçiyoruz. Tümü üzerinde söz, Mehmet 
Kâmil Boran'indir, 

Buyurunuz. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) - . 

Muhterem arkadaşlar; her hangi bir yanlış anla
şılmaya meydan vermemek üzere söyliyecekleri-
min C. H. P. nin değil, şahsıma ait bulunduğu
nu tasrih ederek söze başiıyacağım. 

Bütçe münasebetiyle şahısların değil hizmet
lerin tenkidi lâzımgelir. Ancak Başvekâlet de
nince çaresiz akla gelen Başvekildir. Onun için 
ben de tenkidlerimi Başvekilin şahsına yönelte
ceğim. Arkadaşlarım yanlış bir zehaba kapılma
sınlar Başvekil sıfatiyle yaptığı veya yapmadığı 
işler dolayısiyle kendisini tenkid edeceğim. 

İlk şikâyetim buna sitemim de diyebilirim. 
Menderes'i aramızda pek seyrek görmemizdendir. 
Kendisi her nedense âdeta huzurunu bizlerden 
esirgemektedir. Hakiki tâbirini kullanmamı ma
zur görsünler buna - saiki ne olursa olsun - Türk-
çede devamsızlık derler. Bu hal bilhassa yeni 
iktidarın son.üçüncü yılında kendini daha çok 
hissettirmiştir. En yakın misal Meilis günde
minde aylarca bekliyen sorularımızın cevapsız 
kalması ve dolayısiyle murakabemizi hakkiy-
le ifaya imkân bırakılmamış olmasıdır. Biz ken
disini B. M. M. nin her oturumunda Cumhuri
yet Hükümetinin Reisi olarak daima yanımızda 
görmek ister ve bundan haz duyarız. Naçiz ka
naatime göre bu devamsızlığın başlıca sebebi par
ti başkanlığının da Muhterem Menderes'in uh
desinde bulunması ve vaktinin çoğunu almasıdır. 
Parti başkanlığı Sayın Başvekilin asli vazifesini 
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kemaliyle ifasma mâni teşkil etmektedir. Huzu
runa en çok ihtiyaç hissedilen zamanlarda ken
disinin memleketin şurasında veya burasmdaki 
bir parti kongersinde nâzımlık vazifesini güt
tüğünü ve bu faaliyete tahsis ettiği zamanı ma
alesef Hükümet Eeisliği vazifelerine kayıtsız 
şartsız vakfedilmesi lâzımgelen bir zamandan 
almakta olduğunu müşahede etmekteyiz. Baş
vekilin bu ağır mesuliyetli vazifeye geçtiği gün
den bugüne kadar söylediği dikkate şayan nu
tukları gözden geçirirsek bunlardan pek cüzi bir 
kısmının T. B. M. M. inde ve bihakkin Hükümet 
Eeisi sıfatiyle söylenmiş olduğunu görürüz,. Bu 
da demokrat dünyanın hiçbir tarafından görül-
miyen bir haldir ki ancak Menderes'in aleyhine 
kaydedilir. 

Arkadaşlar, Başbakanlığın 3 088 000 liradan 
ibaret olan bütçesinin geçen yıla nazaran 250 000 
lira fazlasiyle 1 750 000 lirasını tahsisatı mes
ture teşkil etmektedir. Binaenaleyh bu mevzu
un bu bakımdan da ehemmiyeti büyüktür. Ma
lûmdur ki tahsisatı mesture mevzuu D. P. mu
halefette iken sık sık tenkid edilmekte idi. Bu 
gizli tahsisata Sayın Başvekilin el sürmediği ve 
bir mutemedinin eline bıraktığı söylenmektedir. 
Bunun ne dereceye kadar doğru olduğunu bile
mem. Ama hakikat bu merkezde ise bunu Baş
vekilin aleyhine bir vakıa olarak kabul ederim. 
Sayın Başvekilin parti başkanlığı vazifelerin
den bâzı fedakârlıklar yaparak bundan artacak 
zamanı milletin şahsına emanet ettiği tahsisatı 
mesture işiyle bizzat meşgul olmaya tahsis etme
sini çok isterdim. Şimdi de bu temenniyi izhar
dan kendimi alamıyacağım. 

Arkadaşlar bizi son derece üzen meseleler
den biri de bâzı fırsatcu kimselerin D. P. veya 
Muhterem Başvekilin şahsına intisap fırsat ve 
vesilesi şahsi menfaatlerinin peşinde koşmaları 
ve iktidar partisine mensubiyetinin maalesef va
tandaşlar arasında bir tercih ve himaye sebebi 
oluşudur. Başvekilin namus ve faziletinden şüp
he etmek hiç kimsenin aklından geçmez. Aklın
dan getiren varsa ya delidir ya suiniyet sahi
bidir, Ancak Menderes'in şahsi fazilet ve namu
su hakkında gösterdiği titizliği kendisine inti
sap iddiasına yol açabilecek şekilde iltifat ve 
alâka gösterdiği kimselerin seçiminde de tekrar
lamasını istemek ve beklemek hakkımızdır. Va
tandaşları ruçhanlı bir muameleye ve hiıvu! -pye 
hak kazandıracak yegâne âmil göğüslerindi:i par-
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ti rozetleri değil şahsi meziyetleri ve hak, mâde-
let mefhumu olmalıdır. Sayın Menderes elinde 
bunca imkân ve vasıtalar bulunduğuna göre 
nüfuz simsarlarının kimler olduğunu ve neler 
yapmakta bulunduklarını daima öğrenebilir. Ve 
bunların kötü niyetli faaliyetlerini her an sek
teye uğratabilir. Bunu yaptığı anda - ki vaitleri 
bunu göstermektedir - Hükümet Eeisimiz sı
fatını kendisi için hakikaten canü gönülden ve 
hattâ övünerek kullanabileceğiz. 

Muhterem arkadaşlar Meclis gündemine alın
mış bir kanun tasarısı vardır adı «Genel mah
kemeler kuruluş kanunu» tasarısıdır. Bu tasa
rıdan Başvekâlet Bütçesi münasebetiyle bah
setmem belki yersiz, mevsimsiz ve sadet harici 
sayılabilir. Ama sadedin içindeyim. Tasarı hak
kındaki mütalâalarımı müzakeresi sırasında 
şüpdesiz açıklıyacağım burada üzerinle dunujık 
istediğim nokta Sayın Başvekilin şahsiyle alâka
dardır. Tasarının bâzı hükümleri hâkimlerimiz ve 
binnetice bütün vatandaşlar arasında bir huzur
suzluk yaratmıştır hâkimlerimizin hemen he
men hepsi âtilerinin ne olacağını bihakkin endişe 
etmektedirler. Başvekilin huzursuzluk yaratan 
bu hükümleri yani umumi mahkemelerin ve Mah-
kemei Temyizin lağvını derpiş eden maddeleri 
geri almasını ve geri alacağını şimdide a ifade 
buyurmasını memleket âtisi ve adaletin selâ
meti için zaruri görüyorum ve kendisini bn ha
yırlı yola kemali samimiyetle davet ediyorum. 

Arkadaşlar son zamanlarda Muhterem Başve
kilinizin her halde rabbani bir ilhamla memle
ketin menfaatine ve hayrına olan yolu keş
fettiğini ve o yola doğru yöneldiğini görmekte
yiz. Bu yeni hareket tarzındaki samimiyet ve azim
den şüphe etmek hakkını kendimde bulmuyo
rum. Bu ciheti kendi lehine ve Hükümet reisliği 
sırasında bilerek veya bilmiyerek işlediği hata
ların bir kısmını telâfiye yarıyacak bir keyfiyet 
olarak burada kaydetmeyi bir vazife bilirim. Hü
kümet ve Meclis faaliyetlerini de bu yeni ve ha
yırlı istikamete tevcih ve mesai ve fikir arka
daşlarına aynı istikamette rehberlik edeceği va
itleri karşısında kendisinden şikâyete pek de 
hakkımız kalmadığını tahmin ediyorum. 

Sözlerimi gelecek yıl kendisini yine mesuli-
y3ti kadar ş$refi de yüksek olan bu mevkide ve 
bu mevkie her bakımdan ve her keşten daha 
çok lâyık olarak görmek temennisiyle bitiriyo
rum. 
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REİS — Eefet Aksoy. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK

SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Mehmet 
Kâmil Boran arkadaşımız bütçenin heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşurken isabet oldu ki, gö
rüşmeyi şahsı namına yapacağını tavzih etti. 
Yine isajDet oldu ki, Başbakanlığın resmî vazi
fesi üzerinde bir tenkid ve mütalâada bulunma
yıp münhasıran Başbakanın şahsı üzerinde gö
rüşeceğini tasrih etti. Bu itibarla Başbakanlık 
Bütçesinin raportörü sıfatiyle komisyon namına 
yapacağım mâruzâtta Başbakanın şahsına karşı 
serdettiği mütalâayı, cevap vermek üzere Baş
bakanın şahsına bırakarak ben Başbakanlık Büt
çesi üzerinde mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşımız, tahsisatı mesturenin Başbaka
nın emrinde bulunmasına rağmen Başbakanın 
murakabesinde olmayıp bir mutemet tarafından 
gelişi güzel, gelişi güzel sözünü açık olarak ifa
de etmedi ama, tahtında müstetir hüve buna 
ifade ediyordu. Devlet umurunu üzerine almış 
olan Başbakanın, Başvekâletin emrine bırakı
lan tahsisatı mestureyi kalem be kalem hesap 
edip, onun defterini tutması, kasasının anah
tarını cebinde taşıması bilmem ki mantığın, ak
im alacağı bir şey midir? Elbetteki şahsına 
değil, makamına, mesuliyetine tevdi edilen bu 
parayı Başbakan, gayet tabiî olarak, itimat 
ettiği müsteşarının idaresine bırakmıştır. Bu, 
bugün böyle olduğu gibi, naçizane 17 sene 
Başbakanlıkta vazife görmüş ve hattâ bir za
man tahsisatı mesturenin hesabını tutmuş bir 
arkadaşınız olarak arzedeyim ki ; eskiden de 
usul böyle idi. Bunu arkadaşıma öğretmiş ola
yım. 

Müsteşar keyfemayeşa bu paraya mutasar
rıf değildir. Mukannen bir miktar, yani 100 
lirayı geçmemek şartiyle re'sen sarf edip Baş
bakana malûmat vermekle mükelleftir. 100 li
radan yukarısının sarfı için mutlaka Başvekile 
malûmat verir. Ancak onun emriyle sarf ede
bilir. Bu itibarla Başvekilin, tahsisatı mestu
renin sarfı için . tâyin etmiş olduğu mutemedi
ni burada sarf edilen bir sözle töhmet, altında 
bırakmak doğru değildir. İşin. mahiyetini öğ
renmeleri lâzımdır. Kendilerini tenvir sadedin
de bu malûmatı vermiş bulunuyorum. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Sayın söz
cüden bir sual sormak istiyorum. Evvelki baş- | 
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bakanların şahıslarına hususi tahsis yapılabi
lir miydi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK
SOY (Ordu) —- O, bendenizin zamanımda şah
sıma ait bir sırdır, ifşa etmeye vicdanım kail 
değildir. 

REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
var mı? 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) — İtimatsız
lık kelimesini kullandılar. Ben bu maksatla söy
lemedim. Her halde sözlerimi yanlış anlamış
lardır. 

REİS — Zapta geçmiştir efendim. 
'Tümü üzerinde başka söz istiyen yok. Bö

lümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
101 Tahsisatlar 20 400 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 439 501 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 143 700 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 95 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar % 18 200 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ecnebi 
dil para mükâfatı 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 32 077 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
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P. Lira 

yenler... Kabul edilmiştir. 
210 Temsil tahsisatı 3 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 68 137 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 700 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

804 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 63 800 
REÎS — Kabul edenjer... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Millî Savunma Yüksek Kurulu 
için kira bedeli 8 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 13 750 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 56 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 28 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi masrafları 318 230 
REÎS—Kabul edenler... Etmi
yenler.^. Kabul edilmiştir. 

403 Konuk ağırlama masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

406 örtülü tahsisat 1 750 000 
REÎS— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Arşivler genel masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
gereğince verilecek İnönü Ar
mağanı 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
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451 

501 

711 

751 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevinde mevcut makina, 
alet ve gereçler onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi için almacak makina, 
alât ve gereçler 
REÎS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 000 

4 000 

8 500 

E — Şûrayı Devlet Reisliği Bütçesi 

REÎS — Şûrayi Devlet Bütçesine geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen yok, bölümlere ge

çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmiştir. 

F. 
201 

202 

206 

207 

209 

210 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
-REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
857 076 

47 400 

23 800 

49 746 

3 000 
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F. 
301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

451 

>01 

502 
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Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

18.2 
Lira j 
13 000 I 

2 500 i 

12 100 

3 500 

1 250 

2 000 

3 000 

10 000 

F — Basın - Tayın VB Turizm Umum Müdür
lüğü Bütçesi. 

REÎS — Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz Sırrı Atalay'indir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 1. Basın, radyo 

ve ajasnlar fikir ve havadis bakımından okuyu
cu ve dinleyicilerini itina ve titizlikle daima 
göz önünde bulundurmaya mecburdurlar. 

2. Fikir ve havadis vasıtaları olarak basın, 
a.ians ve radyolarla geniş halk kütlesi ve Dev
let faaliyetleri çeşitli cephelerden ilgilidirler. 

3. Bir hükümetin icraatının objektif ve 
gerçek ölçüsünü yaptığı idari işlerle her türlü 
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imkân ve şerait dairesinde vatandaşlara temin 
ettiği hizmetlerin yapılma tarzıdır. 

4. Bu tarz ve zihniyet demokratik bir hü
kümetin esaslı prensipleridir. Bu prensip bir
çok sağlam ve muvazeneli temellere dayanır. Bu 
temel kaidelerin biri de, belki birincisi de hü-
riyet ve demokrasinin nimetlerinden iktidar ve 
muhalefetin eşit şart ve derecede istifade etme
sidir. 

5. Geniş vatandaş kütlesine hitap eden 
radyo, haber ve havadis olarak geniş dinleyici 
kütlelerini tamamen bitaraf bir şekilde tatmin
le vazifeli Anadolu Ajansı, Artırma ve Eksiltme 
Kanununun sarih maksadına göre, herşeyden 
önce Hazine menfaatini gözeten ve koruyan res
mî ilân sistemi, iktidarın görüş ve anlayışına 
ve menfaatine uygun bir zihniyetle sevk ve ida
re edilirse bu esaslı prensiplerden bahsetmek 
mümkün olamaz. 

6. Resmî ilân, radyo ve ajans bakımından 
Hükümetin takip ettiği yolun demokratik, bi
taraf, muhik ve samimî olduğunu turizm ve 
memleketi tanıtmada bir programı bulunduğu
nu iddia etmek mümkün müdür?. 

7. Bütün vaitlere, geçmiş yıllarda serdedilen 
teminatlara, tekâmül yolundadır, düzeliyor, dü
zelecek tesellilerine rağmen iyiye gidildiğine, 
kanuni teminata dayanan, demokratik bir zih
niyetle meselelerin ele alındığına dair bir işaret, 
yahut teşebbüsün şahidi olmadığımızı, üzülerek 
beyan etmek mecburiyetindeyiz. 

8. Demokratik bir rejim bünyesinde, fikir 
hürriyeti, haber ve havadis ihtiyaç ve hürriye
ti, ferdin tabiî haklarının başında gelir. Bu fi
kir ve hak hürriyetlerinin, Basın - Yayın Bütçe
sinde bir manzume teşkil ettiği, Devlet radyosu, 
turizm ve tanıtma - Anadolu Ajansı - resmî ilân
lar meseleleri üzerinde ayrı, ayrı bir nebze dur
mayı faideli görürüz. 

I - Devlet Radyosu. 
1. Demokratik memleketlerde, iç politika 

ile ilgili yayınlar bakımından, radyolar üç 
•kısma ayrılırlar. 

a) Radyoları tamamen serbest olan mem
leketlerde, siyasi partiler ve şahıslar ücret mu
kabilinde istifade ederler. Buna rağmen Dev
let, hususi teşebbüs elindeki radyoların eşitlik 
kaidesini ihlâl etmemeleri için müdahale ve 
murakabe hakkım daima kullanır. Muazzam 
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halk kütleleri karşısında siyası partilerin gö- ı 
rüşlerini açıklamaya bu derece dikkat ve itina I 
gösterilir. 

b) Bâzı memleketler, radyolarda siyasi ya
yımı tamamen menetmiştir. Hükümet icraatı 
bir haber ve havadis olarak verilir, iktidar 
için bir propaganda vasıtası, muhaliflerini zem 
için bir husumet organı olmasına asla müsaade 
edilmez. 

c) Radyonun Devlet idare ve inhisarında 
olduğu memleketlerde ise, radyodan siyasi 
partiler eşit derecede istifade ederler. Bu 
eşitlik ve bitaraflığı temin için hükümler ve 
»konseyler mevcuttur. 

2. Bizde Devlet radyosu bu katagorilerden 
hiçbirisine uymaz ve benzemez. Radyo Hükü
metin idare ve inhisarmdadır. Fakat siyasi 
partilerin bu vasıta ve tesislerden istifade ha'k 
ve imkânları yoktur. Hattâ siyasi partilerin 
cevap hakkı dahi tanınmamıştır. I 

Devlet Radyosu iktidar partisinin sadık bir 
organı durumundadır. 

3. İç politika meseleleri, vatandaş toplu
luklarına tek taraflı aksetmektedir. Son bâzı 
istisnalar esas zihniyeti değiştiremez. 

4. Radyoda tek taraflı yaym yapılmıya-
cağı hususunda Başbakanın şifahi teminatını 
elbettöki memnuniyetle 'karşılarız. Bu teminat 
şüphesiz ki, iyi bir jesttir. Fakat yarının da
ha ağır hücumlara gebe olmadığını kim temin 
edebilir1? 

5. Genç demokrasimizin gelişmesi yolunda 
vatandaş hak ve hürriyetlerini temin eden va
sıta ve tesisleri sağlam kanuni esaslara bağla
mak zorundayız. 

6. Demokratik rejim şahısların vaitleri ile, 
zihniyeti eriyle, kanun ve kaidelerin objektif ola
rak tedvin ve tatbiki ile mümkündür ve bu sa
yede payidar oılabilir. 

7. Radyodan siyasi partilerin eşit derece 
ve şartlarla istifadesi esası kabul ve bunun temini 
va'di şifahen yapıldığına göre, kanuni esaslara 
bağlanmaması için mâkul ve ciddî bir sebep 
görmüyoruz. 

8. Tecrübeli ve muvazeneli demokrasilerde 
memleket meseleleri doldurulmuş bir plâk gibi sa
dece iktidar zaviyesinden vatandaşa ulaştırılmaz. 
Vatandaş memleket meselelerinde salim ve sağlam 
bir kanaate kavuşmak için iktidar kadar muha- I 
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lefetin de görüşünü öğrenmek imkânına sahip 
olmalıdır. 

9. Radyomuz iktidar partisinin propagan
dasını yapmak için her türlü fırsata başvur
maktadır. Radyo, iktidarla muhalefet arası mü
nasebetlerin sanki barometresidir. 

Bu münasebetlerin derecesine göre radyo
nun hücumları ayarlanır, hafifler, veya bir ara 
kesilir. Fikir hürriyeti, konuşma, münakaşa ve 
tenkid haklarının kaderleri, böyle sübjektif ha
reket ve telâkkilere bağlanamaz. Onun için 
kanuni esas ve teminat istemeyi haklı göırüyo-
ruz. 

10. Hakikatları olduğu gibi vatandaşlara aç
ma ve duyurma rejimi olan demokraside, tek 
taraflı yayın, tek taraflı propaganda, mütema
diyen medhü sena, artık mazi olmuştur. 

1.1. Radyoda, muhalif partilere istifade im
kânı vermemiştir. Tek taraflı yayınlara karşı 
siyasi partilere ve vatandaşa cevap hakkı tanı
manın artık zamanı gelmiştir ve geçmektedir. 

12. Tekâmül ettirmek azminde ve yolunda 
okluğumuzu her vesile ile tekrar ettiğimiz, id
dia ettiğimiz demokrasimizin sağlam esasların
dan biri de bu olmalıdır. 

13. Radyolarımızda memleket zevk ve ihti
yacını (Müzik, temsil, konuşma ve çeşitli yayın
lar olarak) gözeten ve tatmin eden bir prog
ram takip ve tatbik edildiğini, neşriyatın ge
rek cazibe, gerek üslûp bakımından geniş halk 
kütlelerine gidebildiğini ve ihtiyaçlara cevap 
verebildiğini iddia etmek elbette ki, yersizdir. 

14. Kâfi elemanı, kâfi vasıtası bulunan 
radyolarımızın geniş halk kütlelerinin zevkleri
ne ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir zihni
yetle ıslahı zaruridir. 

15. Yurdun, uzak bölgelerinde huzur ve ra
hat içinde radyo dinlemek mümkün değildir... 
Fennî imkânlar cevaz vermez... Bu sebeple .yur
dun uzak bölgelerinde yeni istasyonların sü
ratle yapılması icap eder. 

16. Büyük şehirlerde aynı saatte ayrı ay
rı yayın yapan, değişik program temin eden, 
okul, tarım, üniversite, eğitim gibi topluluk ve 
büyük ihtiyaçlara cevap veren yeni ilâve istas
yonların yapılması yerinde olur. 

17. Devlet radyosu giderinden çok gelir 
temin eder. Bu gelir kaynağını teşkil eden 
600.000 e yakın radyo alıcısının huzursuzluk ve 
asabiyet içinde düğmelerinin çevrilip kapanma-
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ması için, tesisat ve teknik, öte yandan cazibe I 
ve üslûp bakımından, ihtiyaçların karşılanması 
icap ettiği gibi, bilhassa iç politika bakımın
dan iyiye müteveccih olan zihniyetin kanuni 
esaslara bağlanması zaruridir. 

I I - Anadolu Ajansı 
1. Anadolu Ajansı bir anonim şirket vazi

yetinde ise de Hükümetin idaresi altındadır. Bu 
sebeple âmme hizmeti görmektedir. Memleketin 
haber ve havadis ihtiyacını, dünya piyasaları 
durumunu memleket içinde, yerinde ifa ettiği, 
memleket haber ve havadislerini dışarı memle
ketlere aksettirdiği iddia edilemez. 

• 2. Ajans memleket içinde bir haber ve ha
vadis vasıtası karakterinden ziyade, Hükümetin 
tebliğlerini neşreden, iktidar partisi zaviyesin
den havadisleri aksettiren bir propaganda organı 
sıfatiyle göze çarpmaktadır. 

3. Ajansın mahallî mümessilleri ve muha
birleri, vali yahut kaymakamın tâyin ettiği me
mur vatandaşlardır. Bu zihniyet ve usulün fi
kir hürriyeti, haber ve havadis ihtiyacı ile te
lifi, modern ve demokratik ajans telâkkisi ile 
izah ve mukayesesi güçtür. 

Bu şerait tahtında memleket ihtiyaç ve dâ
valarının, yerinde, zamanında ve olduğu gibi 
duyulduğu mümkün olur mu? 

4. Ajans Devletten para yardımı görmek
tedir. Devlet yardımı ile yaşamaktadır. 

Bu sebeple kendisine tevdi edilen haber ve 
havadis verme ve almayı bitaraf ve doğru bir 
şökilde yapmaya mecburdur. 

5. Bu haber ve havadislerin hakikat ve va
kıaların ifadesi olduğuna vatandaş toplulukla
rı daima inanmalı, bu haber ve havadislerin, 
günlük politika icabı propaganda mahsulü ol
madığına, her çeşit siyasi akide sahipleri inan
malı, bu kâinatı sarsıcı hareketlerden âmme 
hizmeti gören ajans ve dolâyısiyle radyo sa
kınmalıdır. 

6. Muhabirleri Devlet memuru olan ajan
sın, bugünkü durumu ile hizmetlerini lâyıkı 
ile ifa edememesi tabiîdir. Muhabir, gazete
ci değildir. Haber ve havadisin şümul ve ehem
miyetini çok kereler kendisi takdir edemez. 
tdare âmiri direktif verir. 

Haber .ve havadisin kaç kelime verileceğini 
de bilmez, böylelikle millet parası heba, me
mur vatandaşın zamanı heder olur, | 
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7. Hükümet • icraatının haber ve havadis 

olarak vatandaşa duyurulması demokrasinin en 
tabiî icabı olduğu kadar, bu haber ve havadi
sin kisvesine, ' propaganda, itham ve hücum
ların bürünmemesi, demokrasinin o derece şar
tıdır. 

8. Gazete ve diğer neşir vasıtalarındaki 
başmakalelerin, tanınmamış muhabirlerin ya
zılarının ve diğer vasıtalarla temin edilen ha
ber ve havadislerin ajans ve Devlet Radyosu 
vasıtasiyle münakaşa, tenkid ve tavzih olu
nur şekilde rey sahibi vatandaşa ulaştırılması, 
vatandaşın geçmiş ve gelecek işler ve hâdise
ler hakkında tam ve mükemmel bir fikir sa
hibi olmasının objektif şekilde temini, demok
rasinin kutsal şartlarmdandır. 

9. Ajansın, haber alma ve verme hizme
tinin, millî, iktisadi ve spor servislerinin do
yurucu, bitaraf ve faydalı olmadığı, geçen 
bütçelerde ileri sürülmüş, Hükümet, ajansın 
bünye ve idare şeklinin ıslaha muhtaç olduğu
nu kabul etmişti. 

10. Hükümet adına yapılan bu taahhüt ve 
vaitlerde hiçbiri yerine getirilmemiş ve tutul
mamıştır. Anadolu Ajansının bünye ve idare 
şeklinin süratle ıslahı ve kanuni esaslara bağ
lanması lâzımdır. 

III - Turizm ve tanıtma 
1. Birçok memleketlerde turizm bir sana

yi, bir gelir kaynağı haline gelmiştir.# Dünya
yı görüp tanımak istiyen meraklı kimselere, is
tirahat ve dinlenme yerleri arıyanlara, her tür
lü cazip kolaylık ve imkânlar sağlanmıştır. Tu
rizm, dünya nimetlerini tanıma ve istifade et
me vesilesidir. 

2. Bizim, programlı bir turizm sanayiimiz 
olduğunu söylemek faydasız olur. Bizi asker, 
bizi kahraman, bizi tarihte imparatorluklar 
kurmuş olarak tanıyan dünyanın, içtimai ha
yatımız, günlük yaşayışımız, örfü âdetimiz, 
millet ve insan olarak kabiliyet ve karakterimiz, 
ananelerimiz hakkında hakikata uygun, hattâ 
hakikata yakın malûmatı olduğunu iddia etmer 
miz yersiz olur. 

3. Memleketimizde görülecek, gezilecek, me
rak, heyecan ve bilgiye cevap verip tatmin ede
cek tabiî tarihi güzellik ve hususiyetler çoktur. 
Daha doğrusu eşsizdir. Tabiat güzellikleri, tari
hî eserler, coğrafi mevki, çeşitli ikl'im şartlan, 
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yeraltı, yerüstü servetleri ile turistleri celbede- I 
cek hususiyet ve imkânları fazlasiyle mevcut ol
duğu halde, bunlardan istifade edilememesi ya* 
zıktır. 

4. Turizm sanayii ve gefir haline kendili
ğinde gelemez. 

İçtimai, iktisadi propaganda tarafları olan 
mühim bir dâvadır. 

5. Bu memleket nasıl bir turist memleketi 
olabilir? Bu meselenin bütün icap ve veçheleri 
tahlil ve tetkik edilmeli, turist gezdirmek, izaz 
etmek, rahat ettirmek imnânlan 'için sistemli bir 
program, ehemmiyetli bir dâva olarak ele alın
malıdır, mütehassıs yahut mütehassısların hazır
ladığı bir plâna şiddetle ihtiyaç vardır. Böyle 
şümullü bir plân, hazırlanmamışsa bütün söyle
nenler cazip hayaller hududunu aşamaz. 

Memleketin istisnai cazibelerinin bir gelir 
kaynağı haline getirilmesi ve memleketin tanıtıl
ması için yapılacak bütün masraf ve emekler, 
çalışma ve teşebbüsler çok yerinde ve faydalı ola
caktır. 

Resmi ilânlar 
1. Resmî ilânlar meselesi defalarca huzuru

nuza geldi. Mevcut zihniyet ve usul devam ettik
çe de gelecektir. Umumi ve devamlı şikâyetler, 
huzursuzluklar, mâkul ve ciddî bir deva bulma
dan dinemez. 

2. 2490 sayılı Kanun, âmme hizmeti olarak 
yapılacak? alınacak, görülecek şey ve hizmetle
rin, millet işi ve eşyasının, Hazineden menfaati
ne en uygun ve en iyi şekilde yapılmasını temin 
için, muayyen bir meblağdan sonra keyfiyetin 
ilân edilmesini şart koşmuştur. 

3. İlânların verilme şekli bir kararname ile 
tesbit edilir, tik kararnamede o tarihte Ankara'
da yalnız çıkmakta olan bir gazetenin ismi tas
rih edilerek ilânların bu gazeteye, İstanbul'da ve 
diğer yerlerde mevkutelerin aralarında imtiyaz 
TC istisna gözetilmeden eşit külfet, eşit ücret 
esasına göre resmî ilân gazetelere verilirdi. 

4. İktidar değişmesi üzerine kısa ömürlü, 
değişik muhtevalı imtiyaz ve istisnalar dolu, 
kararnameler seri halinde çıktı. Bâzı gazete ve 
mecmunlara geniş mikyasta ilân ve reklâm pa
rası verildi. 

5. Hiçbir ölçü, hiçbir esas olmadan milyon
larca millet parası, sürümü pek az olan, okun-
mıyan, bilinmryen, mevkutalara dağıtıldı. Millet | 
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I parasının kanunun hedef ve gayesi dışında bu 

şekilde tevzii şekline demokratik dünyada bir 
benzer bulmaya asla imkân yoktur. 

I, 6. Hükümet resmî ilânların sureti tevziin-
de sarih ve samimî bir sebep,objektif ve mantıki 
bir usul, kanunun sarih mâna ve ruhuna uygun 
bir misal verememiş ve gösterememiştir. 

7. Hükümet kâh, rotatif makinaların hi
mayesinin âdilâne olacağını, tevziatın buna da
yandığını kâh, sürümü az gazetelerin himaye
sinin fikir ve neşir hayatımıza hizmeti göz önün
de tutularak bu nevi gazetelere daha çok resmî 
ilân verilmesinin doğru olduğunu ileri sürmüş 
ve hiçbir zaman bu taahhütlerini de objektif bir 
samimiyetle yerine getirmemiştir. 

8. Mevkutelere resmî ilân parasının, ikti
darı destekleme ve tenkid etme derecesine göre 
tevzi edildiği maalesef bir vakıadır. İnkârı 
gayrikabil acı bir hakikattir. Çeşitli misalleri or
tadadır. 

9. Geçen yılki bütçe konuşmaları sırasında 
23 . Tl. 1952 günü Başbakan yardımcısı (Türki

ye'de Hükümet, kendisine verilmiş bulunan res
mî ilânlar üzerindeki salâhiyetini siyasi mülâ
hazalara dayanarak kullanmıyor ve kullanmıya-
caktır) demişti. Gerek bu resmî beyanat ve te
minattan önce, gerek sonra siyasi mülâhaza
larla resmî ilân tevziatı yapıldığı herkesin bil
diği bit* şeydir ve yapılan tevziat listesi ile bu 
cihet sabittir. 

10. Bugün üzerinde durduğumuz mesele şu 
veya bu gazetenin çok yahnt az resmî ilân alıp al
maması değildir. 

Bizim bir prensip iddia ve dâvamız vardır. 
Bu dâca, çoğunluğu temin edip iktidara gelen 
siyasi bir partinin, hürriyet ve demokrasinin 
nimetlerini, siyasi mülâhaza ve mahsus kasıt
larla keyfî bir tarzda tevzi zihniyeti gibi tehli
keli bir vadiye gitmenin, demokratik rejimin 
icabı olmadığı gibi, eşitlik esaslarını yıkıp, ze
deleyici temayül ve usullerin demokratik zihni
yetin normal yolu sayılmadığıdır. 

Bu memleketin kurtuluş, mücadelelesinde. de
mokratik gelişmesinde, cidden cesur ve feda
kâr payı büyük olan Türk basınını resmî ilân 
şaibesi altında bulundurmak çok acı ve-ağırdır. 

12. Asil bir seciye, engin bir vatanperverli
ğin mümtaz örneklerini comtrtçe veren basına, 
şükranla meşbu minnettarlığımızın karşılığı 

I malî tazyik ve mânevi baskı olmamak idi. 
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13. Bu usulün bir benzeri bulunduğunun, 

gazetelerin resmî ilân tahsisatlarının ̂ ktidar ba
şındakilerin takdirine bağlı bir rejimin mevcut 
olduğunun, son kararnamede tasrih edildiği gibi 
(Hükümet lüzum gSrdüğü takdirde tahsislerde 
değişiklik yapabilir;) kaydi ile hür basının malî 
\e mânevi bir baskıya tâbi tutulduğunun baş
ka bir örneği gösterilmez. 

15. Resmî ilânların kanunun sarih mana ve 
ruhuna, âmir ve kesin hükümlerine göre bir 
usule tâbi tutulmaması, meselâ ilânların Resmî 
Gazetede neşri, yahut başka bir şekil bulun
ması yoluna gidilmemesi için, mevkutelerin hi
mayesi tek esbabı mucibe ise, siyasi mülâhaza 
ve başka kasıt yoksa, mevkutelerin himayesi 
için neden başka bir usul aranmıyor? Objektif 
bir usul bulmak mümkündür 

16. 2490 sayılı Kanunun açık mâna ve he
defi aleniyettir. Fazla okuyucusu bulunan ga
zetelere ilân verilmek suretiyle çok talibin celbi 
böylelikle Hazine menfaatini temindir. Bu ka
nun, mevkutelerin himaye ve korunması, geliş
tirilmesi için vaz'edilmemiştir. 

Mevkutelerin himayesi için daha âdil, daha 
sarih, daha samimî hüküm ve kaide bulunabilir. 
Kanun vâzıınm kasdmı değiştirmeye hakkı
mız yoktur, olmamalıdır. 

17. Hukuki nizam tesis edilmiş demokratik 
memleketlerede milletin milyonlarca lirası, bir 
kanun maddesinin yanlış tefsir ve tatbiki ile 
dağıtılamaz ve dağılmamalı. 

18. Resmî ilân tevziatı, vatandaşın haysi
yet ve şerefini zan altında tutan, zedeleyen 
bir sistem olarak maşeri vicdan önünde mahkûm 
olmuştur. Bu usulde ısrar doğru değildir. 

19. Hükümet : Kendisine has bir takdirle, 
meçhul ölçülerle mevkutelere tatbik ettiği bu 
usulün âdilâne olduğunu iddia edemez. 

20. Bu usulüiı, Artırma, ve Eksiltme Kanu
nunun maksat ve ruhuna uygun olduğunu iddia 
edilemez. 

21. Tevziatın demokraöînin ve hürriyetin 
nimetlerinden eşit derecede istifade etmek esas
larına uyduğuna gerçek kanaat getirmek müş
küldür. 

22. Bu usulün, ahlâk ve fazilet duygula-
riyle kabili telif olduğunu ileri sürebilirler mi? 

23. Hükümetin dilediği gazeteye, istediği 
miktarda ve takdir ettiği zamanda ve derhal 
değiştirme kaydiyle resmî ilân dağıtımı metodu

nun, iftihar edilecek ve dört elle sarılacak bir 
zihniyet olduğu iddia edilebilir mi? 

24. Bu hususların tashihi ve açıkça ortaya 
konması lâzımdır. 

25. Demokrasiyi, faziletlerimizin, iyi me
ziyetlerimizin, demokratik ümitlerimizin mâ
nevi harabesi haline getirmeye matuf her teşeb
büs ve her usul, şiddetli ve azimli bir mukave
met görmeli. 

26. Resmî ilân, ahlâk salâbetiyetine, siyasi 
akide istikrararma ve hür basma çekilmiş bir 
silâh olmasın. 

27. Demokratik idealimizin, rejimin, bu
günü ve yarını için beslediğimiz iyi ümitlerimi
zin hüsnü telâkkiye mazhar olmasını temenni 
ederiz. 

Başbakanın son konuşmasını kanuni teminat 
ve esasların tesisi için hayırlı ve esaslı bir baş
langıç sayarız. 

REİS — C. H. P. si Meclis Grupu adına ko
nuşan Sırrı Atalay'dan sonra söz Ziya Termen'-
indir. 

Ziya Termen... (Yok sesleri) 
Baha Akşit, buradalar mı efend'im? (Burada 

sesleri). Buyurun. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar; bu saatten «sonra huzurunuza çıkmaktan 
hakikaten üzüntü duymaktayım. Birkaç kelime 
'ile görüşlerimi arz ile iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Basın - Yayın ve Tu
rizmin, en önde gelen mevzulardan birini teşkil 
ettiği, artık şüphe götürmez bir hakikattir. Bu
na rağmen henüz bu mesele üzerinde arzuladığı
mız neticeleri almaktan çok uzak bulundulumu-
za kaani bulunuyorum. Üç ayrı bölüme ayrılmış 
olan bu mevzuu ayrı ayrı tetkik edelim. 

1. Turizm : 
Turizm, hepinizin malûmu olduğu veçhile, bi

zim gibi zengin bir tarih hazinesi üzerinde otu
ran bir millet ve memleket için bir servet kay
nağı olabilecek vaziyettedir. Bahusus Avrupa'
nın her tarafı birçok seyyahlar tarafından birçok 
defalar görülmüş bulunmaktadır ki bu husus bi
zim için üzerinde durulmaya değer. 

Evvel emirde turizm işini pek yeni bir zihni
yetle ele almaya mecbur olduğumuza kaani bu
lunanlardanım. Turizmi Teşvik Kanununun bi
ze bu hususlarda bir şeyler kazandırabileceğini 
ümit edenlerden bulunuyorum. Memleketimiz iç 
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ve dış turist için daima caziptir. Tabiî manzara
larımızın fevkalâde güzelliğine tarih hazineleri
ni eklediğimiz zaman, hayalimizde teressüm ede
cek olan zarif manzara turist eliyle memleketi
mize hazineleri getirebilecek vaziyettedir. Evvelâ 
iç turizmi ele alalım : 

a) îç turizm - şunu itiraf etmek mecburiye
tindeyiz ki - henüz memleketimizi lâyıkı veçhile 
kendimiz dahi tanımış vaziyette değiliz. Halbuki 
memleketimizi'ne kadar yakından tanımak fırsat 
ve imkânını bulursak o kadar, o memleketin top
rağına bağlanırız. Ecdadımızın asırlar boyunca 
toprağına kanının karıştığı yurdumuzu evlâtla
rımıza göstermek, mevcut olduğunda hiçbir za
man tereddüdümüzün bulunmadığı vatanperver
lik duygularının büsbütün kuvvetlenmesine me
dar olacaktır. Her fırsattan istifade ederek mem
leketimize girmek istiyen muzır propagandaları 
önliyecek en kuvvetli silâh iç turizmi teşviktir. 

Memleket sınırlarını aşan ve topraklarına 
kendi kaniyle medeniyeti ve harsını işlemiş olan 
bir ecdadın torunları olduğumuzu gözlerimizle 
görürsek her türlü ayırıcı cereyanlarla mücade
lemiz daha çetin ve müessir olacaktır. 

izmir'i, Ege'yi, Antalya'yı, Diyarbakır'ı, Er
zurum'u, Kars'ı gören ve tarihî, manzarası, ta
biî güzelliği ananesi ve giyinişleri tetkik eden 
bir insanın bu yurdun nasıl birbirinden ayrılmaz 
ve bölünmez bir vatan parçası olduğunu, tarih 
boyunca nasıl bağlandığını görmemesine imkân 
yoktur. 

Bir misal olmak üzere arzedeceğim, Erzurum'
un sert iklimi içinde birer inci kadar kıymetli 
ecdat yadigârı eserleri gördükten sonra Trabzon'a 
inen, Mersin'den Silifke'ye doğru portakal bah
çelerinin, zeytinliklerin arasından geçerken hara
beleri beraberce mütalâa eden, nihayet eski An
talya'yı Belkis harabelerini seyrederken palmiye
ler arasında Akdenizin koyu mavi sularını gören 
Hiyarapolis harabelerini de seyredip Pamukkale'-
nin en yüksek bir mimar ve güzel sanatlar üsta
dının çizdiği hendesi şekillerini seyrederken kap
lıcasında yıkanan Ege'yi, Bergama'sı; Meryem-
Ana'sı Selçuk harabeleriyle, Bursa'yi, İstanbul'u 
velhâsıl Türkiye'nin her tarafını bu ölçüyle gö
rebilen bir vatan evlâdının her halde Türkiye 
toprağı mevzuubahis- olunca duyduğu his bam
başka olacaktır. 

Bu maksatla ilk, orta ve üniversite tahsili 
yapılırken tahsil ve yaş arttıkça genişliyen 
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i daireler halinde memleketin her tarafını gös-
I terecek toplu programlar yapmak, iç tu

rizmi teşvik için halka vesaiti nakliyede bâzı 
I kolaylıklar göstermek elzemdir kanaatindeyim. 

Eskiden Devlet Demiryolları tarafından 15 
! ve 30 günlük seyahat biletleri tertip etmesinin 

geniş faydaları olduğu hepinizce malûmdur. 
Bu hususu alâkalıların nazarî dikkatine ar-

zederim. 
Dış turizm; memleketimize bol döviz geti

recek ve bizim kalkınmamıza yardım edeek-
tir. Bugün birçok yerlerimizde, henüz yol işi 
halledilemediği hele otel, lokanta mevzuu bile 
halledilemediği haîde birçok turisti celbede-
bilmektedir. Bu itibarla bizim için büyük bir 
gelir kaynağı olan turizim dâvasının bir an 
önce hallolunmasını candan temenni ediyorum. 
Turizim Teşvik Kanununun huzurunuza gelmiş 
bulunması bu mevzuda kalblerimize ferahlık ve
recek bir vakıadır. . - . 

Tanıtma bürosu : 
Türkçe ve yabancı dillerde memleketimiz 

hakkında neşriyat yapmak, filimlerle ve büro-
şürlerle bunu göstermekle vazifelidir. Bu hu
susta şükranla yâdedilmeye değer ilerleme 
mevcut ise de içte ve dışta memleketi tanıtma 
işimizin yeter derecede olduğunu henüz iddia 
edecek durumda değiliz. 

Bu mevzuda ne kadar fedakârlık yapsak az 
olur kanaatmdayım. Yabancılara bütün husu
siyetlerimizi ancak bu suretle tanıtıp onları 
memleketimize turistik olarak celbedebiliriz. 
kendimize de memleketimizi tanıtmaya mecbu-

, ruz bu meyanda bir îstanbul gazetesinin mem
leket ilâvelerinin bile - ki kendine göre ve dar 
imkânlarla, hazırlanmıştır .* büyük, alâka topla
dığını zikredebiliriz. 

Bu meyanda Denizli'nin dünyada rakipsiz 
güzelliğe malik Pamukkalesini dahi henüz, ta
nımış, bilmiş vaziyette olmadığını üzüntü ile 
arza mecburum. Neşriyatın bi/i tatmin ettiğini 
iddia etmek şüphesjz hakikati ifade etmekten 
çok uzak olur. 

Radyo . : . . . . 
Şayanı şükrandır ki, bugün yurdumuzun her 

I köyünde mütaaddit radyo görmek mümkündür. 
Artık radyo lüks eşya olmaktan çıkmış ihti

yaç metaı haline gelmiştir ki, bu bizim iktidarı
mız için çok iyi bir neticedir. Çünkü bu hal 

I memlekette refah seviyesindeki yükselmenin en 
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bariz delilini teşkil eder. Badyo istasyonlarımız 
bu durum muvacehesinde ihtiyaçlarımızı karşıla 
maktan uzaktır. 

îkisi tam birisi tamamlanmak üzere bulunan 
üç radyo istsayonumuz iihtiyacımızı tatmin et
miyor. Bahusus istanbul radyosunu dahi An
kara'da dinliyemediğimiz, hele İzmir Radyosu
nu Ankara'dan dinlemenin imkânını bulamadı
ğımız hepimizce malûmdur. 

Her köyde mütaaddit radyoların bulunduğu 
bir devirde mevcıt radyo istasyolarınm kuvvet-
lendirilmesinin, yeniden Orta ve Doğu Anado
lu'da radyo istasyonlarının kurulmasının bir 
zaruret olduğu muhakkaktır. Kendi radyomuzda 
aradığını bulamıyan bir insanın ecnebi radyo
larını dinlemek ihtiyacını duymasının ne kadar 
büyük mahzur tevlit ettiğini söylemeye bile ha
cet yoktur. 

Mevcut radyolarımızın programlarının üze
rinde de geniş ıslahat yapılmasına zaruret oldu
ğuna kaani bulunuyorum. Müzik, konuşma, pi
yes üzerinde ayrı ayrı durulmaya değer. Her 
köyümüzde radyonun bulunduğu malûmunuz 
olduğuna göre; ahlâka, imana, itikada mütaallik 
haftada iki defa onar dakikalık konferanslar 
tertip edilmesi, muhakkak ki, çok faydalı ola
caktır. Zaten inkılâbı anlamış, geniş kültür sa
hibi âlimlerimiz mahdut olduğuna göre, bu, en 
emin ve yerinde hareket olur. Çünkü halk dikkat 
ve iştiyakla radyolarımızı takip etmektedir. Şim
diye kadar bu hususun ele alımf> faaliyete ge
çilmiş olmasını çok arzu ederdim. Bunun önü
müzdeki günlerde bir program ilâvesi olarak 
karşımıza çıkmasını canü günülden temenni 
ederim. 

Şu ve bu neşriyatın yaptığı muzır neşriyat 
üzerinde titizlikle durduğumuz malûmdur. Lâ
iklik anlayışımıza uygun dnî, içimai, ahlâki mev 
zular üzerinde kontrol altında olmak üzere bu 
konferansları köylerimize kadar götürmemiz lâ
zımdır. Bu bizim için büyük fayda temin eder 
kanaatindeyim. Hükümetin bu hususta nazarı 
dikkatini celbetmeyi vazife telâkki ederim. 

Bir noktayı daha arzetmek isterim. Radyo 
temsilleri çok dkkatle dinlenmektedir. Köylerde 
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dahi aynı titizlikle dinlediklerini görttyorus. 
Radyo temsillerinin dinlendiğini görüyoruz. Fa
kat temsillerin birçokları (şüphesiz hepsi değil) 
dinlenebilecek vasıfta değildir. Nasıl oluyor da 

[ bu temsilleri seçtiklerine ben şahsan hayret du
yanlardanım. Hele geçenlerde Milli Korunma 

I Kanununun 30 cu maddesinin tadili vesilesiyle 
i bir temsil verildi. Daha bu kanun huzurunuza 
i gelmeden önce verilen bu temsil ev sahibi ve 
E kiracı hakkında idi. Netice itibariyle kiracının 

ne kadar kötü olduğu elden geldiği kadar belir
tilmişti. Bunun Devlet radyosunda bir temsil 
olarak verilmesinden üzüntü duyduğumu arzet-

I meden geçemiyeceğim. Biz bu iki sınıfın birini 
diğeri kadar düşünürken radyoda verilen bu 
temsilde böyle bir sınıfın haksız olarak belirtil
mesi hakikaten doğru bir şey değildir. 

Kiracı ve mülk sahibi meselesini en kolay en 
güzel şekilde hallini düşünürken radyonun ev 
sahipleri lehinde propaganda yapar gekilde tem-

I sil vermesinin iyi karşılanamıyacağmın huzuru
nuzda arzını zaruri gördüm. Netice olarak rad
yo programlarının hakikaten dikkatle ele alın
ması lâzımgelmektedir. Birçok hususlarda bun
lardan istifade etmeyi düşünelim. Bugün rad
yo her köyümüzde vardır. Bunu faydalı kılmak 
vazifemizdir. 

Ajans işi düzelme safhasındadır. Fakat bâzı 
yerlerden verilen haberler, nasıl bir düşünce 
mahsulü olduğu bilinmez bir zihniyetle tutul
maktadır. Bir kısmı verilmemektedir. Sayın ar
kadaşımız iş başına geldikten sonra salâha doğru 
gitmektedir. Yalnız, daha evvel olmuş olsa dahi 
böyle hâdiselerin vukuunu da gözleri önüne ser
meyi bir vazife telâkki ettim. 

Huzurunuzdan ayrılırken özür dilerim, geç 
vakit bu kadar zamanınızı işgal ettim. 

RBÎS — Efendim, Basın - Yayın ve Turizm 
Bütçesi üzerinde Kâzım Arar, Ahmet Gürkan, 
Burhanettin Onat ve Ferid Melen arkadaşları
mız söz almış bulunmaktadırlar. Vakit geçmiş
tir yarın sabah saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 
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