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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Reisicumhur ile birlikte Pakistan'a giden 

Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in dönü
şüne kadar kendisine Devlet Vekili ve Başvekil 
Yardımcısı Fatin Rügtü Zorlu'nun, vekillik ede
ceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okundu. 

1955 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

înikada ara verildi. 
İkinci celse 

1955 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyi
hasının heyeti umumiyesinin müzakeresine de
vam olundu. 

Tahrirî sualler 
1. — Muş Mebusu Gıyasettin Emre'nin, Muş 

vilâyetinin Malazgirt kazası ile Nurettin nahi
yesi arasındaki Murat suyu üzerinde kurulacak 
köprü ile servis yolunun inşaatına 1955 yılında 
başlanıp başlanmıyacağına dair olan tahrirî sual 
takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/76) 

Mazbatalar 
1. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki 

arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Makam ödeneği hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(2/67) (Ruznameye) 

2. — izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve iki 
arkadaşının, Başbakan ve Bakan Makam öde
nekleri hakikmdaki Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (2/68) (Ruznameye) 

Bütçe müzakereleri dolayısiyle pazar gün
leri de dâhil olmak üzere her gün saat (10) 
dan (13) e kadar, öğleden sonraları saat 15 te 
toplanılmasına karar verildi. 

Alman karar mucibince 19 . II . 1955 Cu
martesi günü saat (10) da toplanılmak üzere 
înikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri İstanbul 

F. Apaydın N. Tlabar 
Kâtip 

Antalya 
A. Konuk 

2. — Muş Mebusu Gıyasettin Emre'nin, Muş 
vilâyetinin Varto, Bulanık ve Malazgirt kazala
rında tesis edilecek elektirik santrallerinin inşa
atına 1955 yılı yazında başlanıp başlanmıyaca
ğına dair olan tahrirî sual takriri, Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/77) 

3. — İdare Âmiri İzmir Mebusu Mehmet 
Aldemir ve iki arkadaşının, 1757 sayılı Kanuna 
ek 5142 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve ye
niden bir hüküm tesisine dair kanun teklifi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (2/64) (Ruzname-
ye) 

4. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve 
Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Riyaset Divanı Aza
sına tazminat itasına dair olan 756 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (2/99) (Ruznameye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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B Î R Î N C Î G E L S E 
Açılma saati : 15 

RElS — Reisvekili Tevfik ileri 

KÂTİPLER : ihsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri) 

» 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Diyarbakır mebusluklarına kadar yoklama 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Bitlis vilâyet merkezinin Tatvan'a nakli 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesire, dair 
takriri, (2/93, 4/99) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

18 . II . 1955 
Yüksek Reisliğe 

Bitlis vilâyet merkezinin Tatvan'a nakli 

1. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

REİS — Efendim, bütçenin umumi müza
kerelerine devam ediyoruz. Söz, Cumhuriyetçi 
Millet Partisi adına Osman Bölükbaşı 'nmdır. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ ADI
NA OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; bütçenin üzerinde görüşleri
mizi arza başladığımız şu anda Cumhuriyet 
Millet Partisi Meclis Grupunun ilk temennisi, 
bu bütçenin memleketimiz ve milletimiz için 
hayırlı olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malûınunuz-
dur ki, zamanımızın demokratik anlayışına gö
re bütçe gerekçeleri siyasi maksatlarla süm-
mettedarik kaleme alman bir vesika olmaktan 
çıkmış ve memleket bünyesinin aynası mahiye
tini almıştır. Bu itibarla iktisadi ve malî ha
yatın çeşitli meselelerini, realitelerini objektif 
bir tarzda ele alan, bunların bütçe ile alâka ve 

yapıldı). 
RElS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

hakkındaki kanun teklifimi geri alacağımdan 
gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygıla
rımla rica ederim. 

Diyarbakır Mebusu 
Yusuf Azizoğlu 

REİS — Geriverilmiştir. 

münasebetlerini inceliyen ve bütçenin tanzimin
de hareket noktası teşkil eden prensipleri ve 
bunların rakamlarda ifadesini bulan, tetkikatı-
nı izah ve tahlil eden ve bu suretle millî mura
kabenin müessir bir şekilde işlemesine imkân 
veren bir hüviyet iktisabetmiştir. Bu sebeple 
bütçeyi gerek teklif gerek kabul ve tasdik mev
kiinde bulunanların memleketin iktisadi ve 
malî şartlarına iyice nüfuz etmiş olmaları ica-
beder. Ancak bu nüfuz sayesindedir ki, bir ta
raftan iktisadi realitelere millî gelirin seyir ve 
temayüllerine göre devlet gelirlerini ayarla
mak diğer taraftan âmme hizmetlerinin istilzam 
edeceği masraf yekûnu ile vatandaşların yük
lenmekte olduğu külfetleri göz önünde bulun
durmak mümkün olur. Gerek Devlet bütçesi ile 
gerek mülhak, özel idare, belediye ve köy bütçe
leri ile vatandaşlara yüklenilen külfet ve mü
kellefiyetleri bilmek ve ayrıca Meclisin mura
kabesi dışında işliyen ve memleketin iktisadi 
hayatında çok mühim bir rol oynıyan iktisadi 
devlet teşekküllerinin faaliyetlerini ve bunla-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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rm iktisadi bünye ve vatandaşların geçim ve 
kazanç, şartları üzerindeki tesirlerini beraber 
mütalâa etmek bütçenin tanziminde esaslı bir 
zaruret olarak kabul olunmalıdır. Ancak bütün 
bunlar hakiki mahiyetleri ile bilindikten ve bir 
arada mütalâa edildikten sonradır ki sene için
de sarfı teklif edilen paralarla yapılması düşü
nülen hizmetlerin memleketin hakiki durum ve 
ihtiyacına tekabül edip etmediğini ve bütçenin 
iktisadi zaruretlerin telkin ettiği tedbirlere yer 
verip vermediği hususunun isabetle takdiri ko
laylaşmış olur. 

Bütçe mevzuunda teşriî murakabenin mües
sir bir şekilde îşlemesi geniş ölçüde Hükümetin 
hâdiseleri ve realiteleri tam, objektif bir tarzda 
acı ve tatlı taraflariyle Meclisin takdirine ,arz 
etmesiyle mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; bu umumi mülâhaza
ların ışığı altında kifayetsizliği aşikâr bulunan 
bütçe gerekçesi tetkik edildiği zaman görülü
yor ki, Hükümet hâdiseleri çok zaman yalnız bir 
cephesi ile ele almakta, kendi nikbin görüşüne 
göre mânalandırmakta birçok hakikatlan bilme-
mezlikten gelmekte ve mukayeselerinde objektif 
olmak kaidesine riayet etmemektedir. O kadar ki 
hadislere tanımadıkları mânaları vermek için 
onları zorlamaktadır. Halbuki bir Hükümet için 
mâkul ve mergup olan hareket tarzı hataları ve 
şekilleri gizlemekte' değil bunlara çare bulmak 
mevkiinde olan Büyük Meclis huzurunda her şe
yi olduğu gibi kabul ve itiraftır. 

Bu iddiamızın birçok delillerini içerideki tah
lil ve tenkidlerimizde yüksek, takdirlerinize arz 
edeceğiz. Şimdilik şu kadarını söyliyeyîm ki; 
Hükümet iktisadi ve malî politikasındaki isabeti 
belirtmek için rakamlardaki zahiri şişkinlikleri 
mukayeselerinde esas almakta ve bunların geri
sinde gizlenmiş olan birçok hakikatlan unutmuş 
gözükmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçe lâyihasının 
tahlil ve tenkidine girişmezden önce hükümleri
mizin mesnedini teşkil edecek olan iktisadi du-
rfumumuz hakkında görüşlerimizi açıklamak ve 
Demokrat Parti iktidarı devrinde takibedilen 
iktisadi politikanın türlü meseleleri üzerinde 
durmak ihtiyacını hissetmekteyiz. Ancak; böyle 
bir tahlil ve tenkidin ışığı altındadır ki Hükü
metin iktisadi faaliyetler hakkındaki türlü iddi
aları, bunların zayıf ve kuvvetli tarafları, ha
kikî mânasiyle kıymetlendirilmiş olur. 

, 1085 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar; son yıllarda memleket

lerin iktisadi hayatında bir canlılığın iş ve istih
sal hayatında bir genişlemenin mevcut olduğu 
inkâr olunamaz. Şüphesiz böyle bir müşahade ya
pılan işlerle yapılması mümkün olanlar arasında 
bir mesafenin mevcut bulunduğu ve iktisadi saha
da birçok hataların irtikâbedildiği iddiasına da 
bir mâni teşkil etmez. Bu itibarla, tahlillerimiz ne 
inkarcı ve ne de körü körüne tasdikçi bir zihniye
tin esiri olacak. Sadece idrak ve samimî kanaatle
rimizin çerçivesi içinde ifade edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 yılından bu tara
fa iktisadi kalkınma sahasında yapılan faaliyet
leri mümkün kılan şart ve imkânları göz önünde 
bulundurmak objektif bir mukayesenin ve isabet
li bir hükmün ilk şartıdır kanaatindeyiz. İktisa-
den geri kalmış bir memleketin kalkınması iç ve 
dış birçok şartlara ve imkânlara tâbidir. Türkiye 
İkinci Dünya Harbi sonunda tarihin hemen hiç
bir devrinde görmediği imkânlara ve dış yardım 
ve kredilere mazhar olmuştur. Dünya şartlarının 
eseri olan böyle bir devreyi bu gibi imkânların he
men hiç bulunmadığı bir devre ile mukayese et
mek ve bundan tam bir tefahür payı çıkarmak 
insaf ve samimiyet kaidesine uygun düşmez. Hü
kümetin bu hakikati hiç olmazsa bir unsur ola
rak niçin nazara almadığını ne suretle izah ede
ceği hakikaten bir merak mevzuu olmaya değer. 
Bu cihete bu kadar işaret ettikten sonra Türki
ye'nin son senelerde mazhar olduğu müsait şart 
ve imkânları kısaca ifade edelim. 

a) İkinci Dünya Harbi sonunda infirat si
yasetini katî olarak terkeden dostumuz ve müt
tefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, komünizm 
tehlikesini önliyecek en müessir vasıtanın bu teh
likeye mâruz bulunan memleketleri iktisaden kal
kındırmak veb öylece askerî potensiyellerini yük
seltmek gayesiyle geniş bir yardım politikası ta-
kibetmiştir. Türkiye; dünya sulhunun korunmasın
da ifade ettiği büyük mâna ve iktiham eylediği 
ağır yüklerle mütenasip olmasa bile ehemmiyetli 
bir iktisadi yardıma mazhar olmuştur. 

30 Haziran 1954 tarihine kadar Amerika'nın 
Türkiye'ye yaptığı iktisadi yardım (495 848 000) 
dolardır. Çok daha mühim yekûna baliğ olan ve 
Türkiye'nin askerî sahadaki sarfiyatını azaltan 
esliha yardımı bu yekûndan hariçtir. 

b) İktisadi kalkınmamız için Dünya ve Sa
nayii bankalarından krediler temin edilmiştir. 
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e) Kore Harbinin bir neticesi olan yüksek 

fiyat konjonktürü Türkiye'nin birçok ihraç mal
larının yüksek fiyatlarla satışını sağlamak ve böy
lece istihsali teşvik etmiştir. 

d) Avrupa Tediye Birliği Anlaşması tatbik 
sahasına girmiş milletlerarası ticaret hacmi ge
nişlemiştir. Türkiye de bunun sağladığı imkân
lardan istifade etmiştir. 

e) Üç yıl üstüste devam eden fevkalâde mü
sait iklim şartları iktisadiyatı ziraate dayanan 
memleketimizde büyük bir ferahlık husule getir
miş ve kalkınmak için muhtaç bulunduğumuz dö
viz kaynaklarını genişletmiştir. İklim şartlarının 
bizim için ifade ettiği büyük mânayı 1954 yılın
daki kuraklığın neticeleri izaha kâfidir. İkinci 
Dünya Harbi esnasında ithalât güçûlükleri dola-
yısiyle teraküm eden ve memleketimiz ölçüsünde 
ehemmiyetli bir yekûna baliğ olan altın stoku 
kalkınma hareketlerini desteklemiştir. Nitekim 
yetmiş ton altın tediye muvazenesi açığını karşı
lamak için bugün merhun bulunmaktadır. 

Bu saydığımız şart ve imkânın bir memleketin 
kalkınmasında hiç şüphesiz büyük bir ehemmiyet 
taşır. Yalnız göz önünde bulundurulması icabeden 
bir hakikat vardır ki, bu âmillerin hepsi bir de
vamlılık arz etmekten uzaktır. Bu itibarla basi
retli bir.hükümet; müstesna şartların temin etti
ği imkânlardan âzami derecede istifade ederek 
iktisadi inkişafı ve malî bünyeyi emniyet ve is
tikrara kavuşturacak sağlam bir iktisat politi
kası takibetmek ve gayri müsait şartları ve ihti
malleri derpiş eylemek mevkiinde idi. Hüküme
tin bu sahadaki muvaffakiyet derecesini hâdise
lerin tahlili gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar; iktisadi kalkınmamızı 
sağlıyacak müsait imkânlara yukarda kısaca te
mas ettik. Şimdi bu imkânların tam bir isabetle 
kullanılıp kullanılmadığı meselesiyle alâkalı mev
zulara geçelim. Türkiye gibi malî imkânları mah
dut ve elde ettiği fevkalâde dış imkânları geçici 
olan bir memleketin kalkınması her şeyden evvel 
günlük politika endîşelerinden uzak ve ilmî esas
lara ve ciddî tetkiklere dayanan umumi bir plân 
ve programın çerçevesi içinde gerçekleşebilirdi. 
Gaye ve imkânlar arasında hesaba dayanan tam 
bir ahenk sağlanmadığı takdirde hükümetlerin 
hâdiselere istikamet vermekten ziyade; hâdisele
rin peşinden sürüklenmeleri kaçınılmaz bir neti
cedir. 

.1985 Ö : İ 
Gerçekten bizim gibi malî imkânları mahdut 

bulunan ve bu imkânları yapılacak işler arasında 
en verimlisine harcamaya mecbur olan bir memle
ketin idaresi umumi bir plân ve programdan mah
rum olunca bu en verimli işi tâyin imkânı kal
maz. Şahsi ve indî görüşlere veya günlük politi
ka icaplarına göre daha az verimli işlerle uğraş
mak mukadder olur. 

Hükümetin son zamanlarda plânlı hareket 
ettiği yolundaki iddialarına rağmen yapılacak 
işleri iktisadi ve prim bakımından ölçüye vu
ran, millî geliri mümkün olan âzami haddine çı
karmak hedefine göre işleri sıraya koyan ve 
malî karşılıkları da gösteren ve kalkınma ha
reketlerini ortaya çıkaracağı türlü meseleleri 
ve bunların hal tarzlarım derpiş ve tesbit eden 
umumi bir plânı bulunmadığı hakikati her ve
sile ile tezahür etmektedir. Bu hakikat Bütçe 
Encümeninde bu mevzuda salâhiyet sahibi olan 
birçok milletvekilleri tarafından açıkça ifade 
edilmiştir. Hükümetin muhtelif sahalara ait 
proramları arasında bir kordinasyonun mevcut 
olmadığını ticari ve iktisadi işlerin başında bu
lunmuş olan eski bir vekil arkadaşımızın da yi
ne Bütçe Encümeninde ifade ettiğini burada 
belirtmek isterim. Yerli mütehassısların yanla
rına ilâveten Türkiye'ye gelen veya getirilen 
birçok ecnebi heyet ve mütahassıslarm Hüküme
tin plânsız hareket ettiği ve umumi bir plânı
nın tanziminin zaruri bulunduğu yolundaki be
yanlarını da bu vesile hatırlatırız. 

Hükümet; plânsız hareket edildiği hakkında
ki iddia ve tenkidleri Bütçe Encümeninde ce
vaplandırırken garip bir yol ve taktik takibet-
miş ve plânın mevcut olmadığını iddia edenler 
bunu ispat etsinler - diyerek müspeti ortaya 
koyacak yerde menfi ispata davet etmiştir. 
îddia olunduğu gibi böyle umumi bir kalkınma 
plânı veya programı mevcut bulunsa idi, bunu 
umumi efkârın ve Yüksek Meclisin tasvip ve 
murakabesine arz etmek demokrasinin en basit 
bir icabı olurdu. Milletvekillerinin ve hattâ ve
killik yapmış arkadaşların bilmediği bir umumi 
plânın mevcut olmadığını kabul etmek zarureti, 
Hükümetin iddialarnıa inanmak arzusundan 
daha kuvvetlidir. 

Hükümetin plânlı hareket ettiği yolundaki 
iddiaları eski fikirlerine nazaran bir terakkinin 
ifadesi olarak kabul olunmalıdır. Filhakika 
uzun müddet Hükümet umumi bir kalkınma 

— 253 — 



t : 43 19.2 
plânı veya programını totaliter idarelere has bir 
keyfiyet olduğu iddiası üzerinde ısrar etmişti. 
Halbuki İkinci Cihan Harbinden bu tarafa bir
çok demokrat memleketler iktisadi kalkınmala
rını sağlamak için umumi plânlar tatbik etmiş
ler ve muvaffak da olmuşlardır. Bunlar arasın
da Fransa, Holânda, İskandinav memleketleri 
ve Hindistan'ı sayabiliriz. Bu memleketlerin sırf 
plân sahibi olmaları sıfatiyle birden bire otali-
ter oldukları ne iddia ve ne de müşahede olun
muştur. 

Bugün hemen hemen dünyanın hiçbir tara
fında hiçbir mütefekkir veya devlet adamı mo
dası geçmiş 18 nei asır liberalizmine bel bağla
mamakta ve iktisadi hayatın tanziminin tama-
miyle piyasa kuvvetlerinin başıboş işleyişine ve 
fiyat mekanizmasına bırakılmasını tecviz etme
mektedir. Esasen hükümetimiz de son 4 - 5 se
nelik faaliyeti esnasında kısa bir serbesti dene
mesini mütaakip geniş mikyasta müdahalecili
ğine ve devlet işletmeciliğine başvurmuş bulun
maktadır. Kaldı ki, umumi bir pUânm tanzimi 
yapılacak işlerin bizzat devlet tarafından yapıl
masını da zaruri kılmaz. Devlet alacağı tedbir
lerle türlü sahalara ait yatırımların ferdî teşeb
büs erbabı tarafından yapılmasını da pekâlâ te
min edebilir. Binaenaleyh plancılık ille totali
ter ekonomi nizamlarını aynı şey zannetmemek 
lâzımdır. 

Hükümet geç de olsa bu esası müşahede ve 
kabul eylediğine göre ilmî esaslara dayanan ve 
memleketimizi türlü sıkıntılar ve emrivakilerle 
karşı karşıya bırakmıyacak bir plânın tanzimi
ne teşebbüs etmeli ve bu maksatla «bir pliân ve 
koordinasyon dairesi» kurmalı ve başka millet
lerin tecrübelerinden faydalanmalıdır. Bu ve
sile ile, 10 Amerikan üniversitesi namına Tür
kiye'nin iktisadi, siyasi ve içtimai gelişmelerini 
tetkik etmiş bulunan Bay Rişar Robenson'un 
raporundan şu parçaları zikretmek yerinde olur. 
„ Yatırımları, yani iktisadi tesisleri en verimli 

hale getirmek için bâzı iç tedbirlere başvurmak 
lâzımdır. Bu tedbirlerin başında yüksek bir 
plân komitesinin kurulması gelmektedir. Bu 
komite Türkiye'nin en dirayetti mühendislerin
den, iktisatçılarından, içtimaiyatçılarından ve 
bundan başka iyi seçilmiş bâzı yabancı müte
hassıslardan terekkübetmelidir. Bugün Türki
ye'de Türk ekonomisini planlamakla vazifeli 
bir heyet bulunmadığı gibi, iktisadi plân adı-
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na lâyık bir plân da yoktur. Veya böyle bir 
plân varsa bunu bilecek durumda bulunanların 
bundan haberi yoktur. Bayındırlık, Sağlık ve 
Millî Eğitim bakanlıkları gibi bâzı bakanlıkla
rın birkaç yıllık programları vardır. Fakat 
bunlar arasında hiçbir koordinasyon mevcut 
değildir. Esasen Demokrat Partinin millete 
karşı bir borç senedi mahiyetinde olan progra
mı da bunu âmirdir. Bu ciheti tebarüz ettir
mek için Demokrat Parti programından bâzı 
maddeleri hatırlatmak yerinde olur. 

Program : Madde 22. — (Devlet hayatında 
bütün idari şubelerimiz için siyasi tesirlerimiz 
dışında ihtisas heyetlerince umumi pliân ve 
programlar hazırlanmasını ve bunların usul da
iresinde kanunlaştırılmasını lüzumlu görmek
teyiz.) 

Madde 43. — (özel teşebbüs ve sermayenin 
istikrarı ve güvenle çalışması bakımından dev
let iktisadi faaliyetlerinin hudutları kesin ola
rak belirtilmelidir. Bunun için: 

a) Devletin eline alacağı işlerin uzun va
deli umumi bir plâna bağlanmak suretiyle ön
ceden herkesçe bilinmesi imkânının temini; 

b) Devletin iktisadi hayatı tanzim yolun
da alacağı tedbirler ile gümrük ve tekel ve pa
ra politikası gibi iktisadi haaytla sıkı sıkıya 
ilgili konularda takibedilecek ana istikametle
rin yine herkesçe bilinmek üzere önceden tâyin 
ve ifadesini lüzumlu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi hayatta em
niyet ve istikrarı sağlamak ve teşebbüsün is
tikbal hakkında hüküm vermesini kolaylaştır
mak maksadiyle Demokrat Parti programında 
yer alan bu hükümlerin derpiş ettiği umumi 
plânm ve iktisadi hayatla sıkı sıkıya alâkalı 
konularda takibedilecek umumi istikametlerin, 
herkesçe bilinmesinden vazgeçtik. Bizler tara
fından dahi bilinmediği üzüntü ile ifade oluna
cak bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi kalkınma sahasında takibedilecek 

yolun memleketin esas gaye ve ihtiyaçlarını 
ışığı altında tesbit etmek icabedeceği tabiîdir. 
Bu gaye ve ihtiyaçlar hem iktisadi ve hem de 
içtimai mülâhazalara yer vermek suretiyle iki 
noktada toplanabilir. 

1. Memleket kaynaklarının ve dışardan te
min edilen yardımın müsaadesi nispetinde 
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mümkün olduğu kadar hızlı bir iktisadi kalkın
mayı gerçekleştirmek, 

2. Bu kalkınma hareketi esnasında iktisa
di istikrarı ve iktisadi mekanizmanın normal 
işlemesini haleldar etmemek, 

Halbuki; Demokrat Parti hükümetlerinin 
takibettiği iktisadi politika; maalesef iktisadi 
istikrarı bozan bir neticeye müncer olmuştur. 

Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle ta-
kibedilmek istenilen liberalizm siyasetinin baş
lıca hedefi iktisadi hayatı devlet kırtasiyecili
ğinden ve tazyikinden kurtararak daha seyyar 
bir şekle koymak, emniyet ve istikrara kavuş
turmaktı. 

Bu politikanın, muvaffak olamayışının en 
ehemmiyetli sebebi; hükümetin birbiriyle telifi 
mümkün olmıyan hedefleri aynı zamanda ta
hakkuk ettirmek hususunda sarfettiği gayret
tir. Hükümet bir taraftan ithalât tahditlerini 
kaldırarak ithal eşyası mevzuunda normal bir 
piyasanın teessüsüne çalışırken diğer taraftan 
gayet hızlı, plân ve koordinasyondan mahrum 
bir yatırım politikası ve geniş kitlelerin iştira 
gücünü istihsal artışından daha süratli bir şe
kilde artırmaya matuf bir fiyat ve kredi politi
kası takibetmiştir. Bu iki gayenin yekdiğe
riyle telifi mümkün olamadığı için kısa zaman
da mukadder netice ile karşılaşılmıştır. Tediye 
muvazenesinde hâsıl olan çok tehlikeli vaziyet 
dolayısiyle liberasyon rejiminden fiilen 22 Ey
lül 1952 de vazgeçilmiştir. Bu tarihten itibaren 
de takibedilen dahilî iktisadi politikanın tesiri 
altında ilerde üzerinde ısrarla duracağımız enf
lâsyon baş göstermiş ve fiyatlar seviyesinde 
hızlı artışlar vukubulmuştur. Bu suretle de tat
bik edilmek istenilen liberalizm tecrübesi kısa 
bir zaman içinde iflâs etmiş ve yerini son za
manlarda gittikçe artan çeşitli müdahale tah
dit ve kontrol tedbirlerine bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek malûmunuzdur ki, bir memleket

teki iktisadi faaliyetler bütün diğer faaliyetler
den daha fazla istikrar ve emniyet şartlarına 
muhtaçtır. İktisadi hayat; ancak çeşitli istikrar 
unsurlarının bir arada bulunduğu bir iklimde 
gelişir ve inkişaf eder. iktisadi hayatın baş düş
manı istikrarsızlıktır. Bir memleket ekonomi
sinin kararlı ve bir teviye gitmesi o memleket
te fertlerin alacakları kararların ve yapacakla-
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rı tercihlerin daha rasyonel ve daha iktisadi 
olmasını temin bakımından çok mühimdir. Gün
lük veya çok kısa ömürlü kararlara tâbi olan 
bir ekonomide fertlerin istikbal hakkında isa
betli tahminlerde bulunmaları ve huzur içinde 
çalışabilmeleri elbetteki mümkün değildir. 

istikrarsızlığın tevlidedebileceği bütün mah
zurlar bugün memleketimiz için fazlasiyle va
rittir. Bizdeki başlıca istikrarsızlık unsurlarını 
ve bunların mahzurlarını şöylece ifade ede
biliriz. 

1. Fiyat istikrarsızlığı : 
Bütçe gerekçesinde kabul ve ifade edildiği üze

re dünya fiyatları müstekar kaldığı ve hattâ düş
me temayülü gösterdiği halde bizde bilhassa 
1953 sonlarından beri gittikçe artan enflâsyon 
tazyiki karşısında fiyat istikrarı bozulmuş ve 
çeşitli fiyatlar farklı nispetlerde olmak üzere 
yükselmeye başlamıştır. Şimdilik bunun başlı
ca iki mahzurunu zikredebiliriz: 

Biri; enfilâsyonun memleketteki istihsal ve 
* yatırımların tabiî istikamet ve seyrini bozması 

bâzı sahalarda anormal derecede fazla ve diğer
lerinde daha az yatırım yapılmasına sebep olma
sıdır: Diğeri ise gelirlerini umumi fiyat seviye
sine uyduramıyan sabit ve dar gelirli geniş bir 
zümrenin satmalma gücünü azaltmak suretiyle 
hayat seviyesini düşürmesidir. 

2. Kredi imkân ve kolaylıklarında istikrar
sızlık : 

Birkaç seneden beri devamlı olarak genişli-
yen kredi hacmi ve çeşitli iş erbabına gösterilen 
kredi kolaylıkları 1954 yılı içinde mütaaddit de-
falar kısılmak istenilmiş sonradan tekrar vaz
geçilmiştir. Her seferinde ticari çeşitli güçlük
ler içerisinde bırakan bu hareketler piyasada 
mühim bir istikrarsızlık âmili olmuştur. 

3. Dış ticaret rejimindeki istikrarsızlık da 
numune olarak gösterilecek istikrarsızlıklardan
dır. Dış ticaret mevzuu ile alâkalı bulunan Ti
caret ve Ekonomi Vekâletinin gerek kadro kifa
yetsizliği ve gerekse nâzmı bir plândan mahrum 
olmak dolayısiyle memleket ekonomisini günlük 
kararlarla idare ettiği hakikati Bütçe Encüme
ninde açıkça ifade edilmiştir. 

Nitekim dış ticaret rejiminin, vasati olarak 
senede veya on ayda bir baştan aşağı değiştiril-

' diği yetmiyormuş gibi arada da çeşitli tamimler, 
emirler ve tahsis kararları çıkarılarak işler günü 
gününe idare edilmedikte ve ileride ne olacağı 
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ftususünda kimsenin doğru bir tahminde bulun
masına imkân kalmamaktadır. 

Yakın zamanlara kadar lisans verilmesi dö
viz verilmesi demek değildir. Lisans verilen bir 
malın memlekete ithalinde ve hattâ satılıp bit
mesinden sonra bile dövizinin transfer edilmedi
ği umumi bir hal. teşkil etmekte idi. Kredili itha
lât için verilen müsaadelerde (Transfer yapılın
caya kadar döviz fiyatında bir değişiklik yapı
lırsa ona göre tediye yapılması şartı) da kondu
ğuna göre bu nevi muamelelere girişmiş olan îş 
adamlarımızın ne kadar gayrimuayyen ve istik
rarsız bir durum içinde bulunduklarını tahmin 
etmek güç değildir. 

îşin eh garip tarafı Türk parasının dış kıy
metini düşürmiyeceği hakkında mütemadiyen te
minat veren bir Hükümetin iş erbabını huzur
suzluğa sevk eden bir devalüasyon yapılacağı his
sini veren böyle bir kaydın muhafazasına müsa
ade etmesidir. 

4. İktisadi hayatımızı düzenlemeye çalışan 
diğer mevzuat ve kararların da sık sık değiştiril
mesi bir gün tatbik edilip ertesi gün kaldırılma
sı daha ertesi gün tekrar yürürlüğe konulması 
iktisadi hayatımızda son derecede istikrarsız bir 
durumun yaratılmasına seb«p olmuşutr. 

Gerek Hükümet ve gerek parti programların
da - piyasalarda emniyet ve istikrarın sağlan
ması şaratır. Katı zaruret olmadıkça piyasalara 
karışılmamalıdır - diyen bir iktidarın iktisadi 
istikrarı bozan bu tedbirlerden son derece kaçın
ması icabederdi. 

Bütün bu müdahaleler gösteriyor ki; Hükü
met başlangıçta istemediği ve niyet etmediği 
şeyleri bugün yapmak mecburiyetinde kalmak
tadır. Böylece evdeki hesap çarşıya uymıyan Hü
kümetin baştan beri plânsız hareket ettiği bir 
kere daha anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; basiretli ve hesaplı 
bir. hükümetin bile önceden derpişi mümkün 
olmıyan hâdiselerin eseri olan birçok güçlük
lerle karşılaşması mümkündür. Bundan dolabı 
bir kimseyi mesul tutmak elbette jki hatıra gel
mez . Fakat • bizim karşılaştığımız bütün güç
lükleri bu nevi fevkalâde sebeplerle izaha im
kân olmadığı kanâatindeyiz. Filhakika iktisadi 
hayati yakından tâkibedenleri endişeye düşüren 
birçok güçlükleri hükümet mühimsememii ve 
nikbin tâhMnlerin Mimi içinde işleri idare 
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etmek yolunu tercih etmiştir. Böyle bir zih
niyetle hareket ettiği müşahede edilen bir hü
kümetin karşılaşılan müşküllerde bir mesuliyet 
hissesi vardır, demek tabiîdir. Bu mevzuda 
vereceğimiz bâzı misaller hem iddialarımızı te
yit ve hem de Yüksek Heyetinizin dikkatini çe
kecek mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti ikti
darının ilk iki senesi, ithalâtın tahdidedilmiye-
ceği yolunda resmî şahsiyetlerin verdikleri mü
kerrer teminatlariyle, son üç senesi de, ithalâtın 
tahdidi ve liberasyon sisteminin fiilen meriyet
ten kaldırılmasiyle geçmiştir. Hiç şüphesiz bu 
hâdise bir hükümet için muvaffakiyet işareti 
sayılamaz. 

Dış tediye imkânları mahdut ve fakat ihti
yaçları hudutsuz olan bir memleketin uzun 
müddet liberasyon sistemine tahammül edemi-
yeceği elbette ki hükümetin meçhulü değildi. Te
diye muvazenesindeki tehlikeli açık dolayısiyle 
bizzarure liberasyon sisteminden ayrılan hükü
met; bunun çok muvakkat bir tedbir olduğunu 
iddiaya devam etmiştir. Filhakika, Sayın Hü
kümet Reisi 30 Ocak 1953 tarihli basın toplan
tısında şu beyanatı vermiştir : «Liberasyondaki 
tahditler çok muvakkattir, hattâ belki on, on 
beş güne kadar eski sisteme tam olarak rücu 
edilecektir.» Bu beyanatın verildiğinden bu
güne kadar iki seneden fazla bir zaman geçtiği 
halde liberasyona dönmek mümkün olamamış, 
dış tediye güçlükleri devam etmiş ve ithal ve 
istihlâk edilen mallardan doğan borçlar, ancak 
son günlerde yapılan ve yapılmakta olan ticari 
anlaşmalarla tasfiye edilmek yoluna gidilmiş
tir. Yıllardan beri devam eden güçlüklerin, on 
beş, yirmi gün içinde bertaraf edilerek serbest 
ticaret rejimine tam olarak avdet edileceğini 
bir hükümet reisinin beyan etmesi ve hâdise
lerin tabiî olarak kendisini tekzibeylemesi üze
rinde dikkatle durulacak bir keyfiyettir. Bu du
rum iki suretle izah olunabilir. Ya Hükümet; 
hâdiselere nüfuz etmek imkânını bulamamış 
veyahut da hakikati olduğu gibi umumi efkâra 
bildirmek cesaretini gösterememiştir.. Her iki 
ihtimalin de lehe kaydedilecek tarafı yoktur. 

Hükümetin mevcut güçlükleri mühimseme-
diğini veya öyle gözüktüğünü ifade eden şu 
misali de vermeden geçemiyeceğiz. 

Sayın Hükümet Reisi 6 Aralık 1952 tarihli 
Adana nutkunda aynen şöyle diyordu : «Mil-
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yonluk istihsal stoklarımızın paraya kalbi ile I 
milletçe hiçbir sarsıntı his olunmadan altın ve 
döviz darlığı da pek yakında muhakkak surette 
giderilecektir.» 

Bu görüşün de ne dereeeye kadar tahakkuk 
ettiğini takdirlerinize arzla iktifa ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin, ihracat 
mevzuunda çok nikbin tahminlere yer verdiği
ni gösteren bir, iki misal arz etmek isteriz. 

1951 - 1952 devresinde bir milyon tonluk 
* hububat ıhracedileeeğinden bahsedildiği halde 

bu tahminin yarısı bile tahakkuk etmemiş ve 
ihracat ancak 491 bin tonu bulabilmiştir. 

Sayın Cumhur Başkanı 1 Kasım 1952 tarih
li Meclis açış nutkunda, hükümetten aldığı ma
lûmata dayanarak 1952 - 1953 devresinde bir 
buçuk milyon ton hububat ihracedeceğimizi j 
memlekete ilân etmiştir. Halbuki bu devredeki 
ihracat ancak 871 bin tondan ibaret kalmıştır. 

Son olarak bir misal daha vermek isteriz. 
Hükümet; 1954 bütçe kanunu lâyihası gerek
çesinde 1953 - 1954 devresinde ihracatımızın 
4,5 milyon tonu bulacağını ve ihracat gelirleri
mizin de bir milyar 400 milyon lirayı aşacağı
nı tahmin etmekte idi. Halbuki fiilî ihracatı
mız iki milyon 397 bin tonu ve ihraç gelirleri
miz de 990 milyonu geçememiştir. * 

ihraç gelirlerimizdeki 410 milyon liralık 
tahmin farkını kısmen dünya şartlariyle izah 
mümkün olsa bile, 4,5 milyon tonluk tahmin 
ile 2 milyon 397 bin tonluk fiilî ihracat arasın
daki 2 milyon 100 bin tonluk azîm fark ne ile 
izah edilecektir. 1 Bu miktar bir stokun yeni 
ihraç mevsimine devredilmediği de bir vakıa
dır. Bu cihet Ekonomi ve Ticaret Bakanına 
Bütçe Encümeninde tevcih ettiğimiz bir suaıe 
verilen cevapla anlaşılmış bulunmaktadır. Tah
min ile tahakkuk arasındaki bu büyük farkın 
en mühim sebebi Sayın Cumhurbaşkanının 1 
Kasım 1953 Meclis açış nutkunda ifade ettiği 
üzere, Hükümetin 2 milyon 700 bin ton hubu
bat ihracedeceğimizi tahmin etmesidir, hakikatta 
1953 - 1954 devresinde 1 milyon 183 bin ton 
hububat ihracedilebilmiştir. 

Hükümet; bütçe gerekçesini hazırladığı za
man ofis 1954 Ekim devresinde yapabileceği 
mubayaanın kısmı âzamini yapmış bulunuyor
du. Bu itibarla ofisin ne miktar hububat ih-
racedebileceğini isabetle takdir etmek ve böyle-
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ce 1 milyon 500 bin tonluk azîm bir hataya düş
memek mümkün idi. Esasen 2 milyon 700 bin 
ton hububatı fiilen ihracetmemize limanlarımı
zın kapasitesi müsait değildi. Temennileri bu 
derecede mübalâğalı olan bir hükümetin birçok 
güçlüklerle karşılanması kadar tabiî bir şey ola
maz. Kısa vadeli görüş ve temennileri böylece 
tahakkuk etmiyen bir hükümetin uzun vadeli 
görüş ve temennilerine inanmaktaki güçlüğü 
yüksek takdirlerinize arzetmekle iktifa edece
ğiz-

Muhterem arkadaşlar; 
i Şimdiye kadar alan maruzatımızla hüküme-
I tin plânsız ve programsız hareket ettiğini ve bu 

yüzden iktisadi istikrarı bozan bir durumun 
hâsıl olduğunu ifadeye çalıştık. Bundan sonra
ki tahlil ve tenkidlerimiz; Demokrat Partinin 
takibettiği ve evvelce kısaca temas ettiğimiz 
iktisadi politikanın ana istikametlerine, para, 
kredi ve fiyat politikasına ve bunların netice
lerine taallûk edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim gibi iktisaden geri kalmış bir mem

leketin süratle kalkınabilmesi için her sene bü
yük mikyasta yatırımların yapılabilmesi ve 
bunların tevlidedeceği çeşitli meselelerin de 
gereği gibi halledilmesi lâzımdır, iktisadi kal
kınmanın hızlı ve devamlılığı şüphesiz sadece 
her sene yapılan yatırımların mecmu miktarına 
değil; aynı zamanda bu yatırımların terkip 
tarzına da bağlıdır. Aynı miktar senelik yatı
rımla temin edilebilecek millî gelir artışı bu 
yatırımların muhtelif sahalara tevzi şekline ve 
aralarında koordinasyon bulunup bulunmadı
ğına göre değişebilecektir. 

Son senelerde memleketimizde yapılan ikti
sadi faaliyetler yakından tetkik edildiği zaman 

I görülür k i ; son dört beş sene içinde yapılan 
yatırımlar, oldukça mühim yekûnlara' baliğ ol
makla beraber aralarında iyi bir koordinasyon 
temin ve plânlı hareket edilmediği için ortaya 
halli zor çeşitli meseleler çıkmış ve bu arada 
memleketin iktisadi cihazlanması ve istihsal 
kapasitesinin artırılması mümkün olan seviye
nin dununda kalmıştır. Bilhassa 1952 ve 1953 
yıllarında yapılmış yatırımların nev'i tetkik 
edilince görülüyor k i ; stok artışları ve bina 
inşaatı şeklinde tezahür eden gayrimüsmir ya
tırımların miktarı diğer müstahsil yatırımlar 
yanında mühim bir mevki işgal etmektedir. 
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Halbuki : Mahdut olan imkânlarımızın ve ta
sarruf gücümüzün gayrimüstahsıl yatırımlara 
inkilâbetmesine mümkün olduğu kadar mâni 
olunarak müstahsil yatırımlara gitmesini te
mine çalışmak icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî ekonomisinin temeli ziraat olan bir 

memleketin iktisadi kalkınma mevzuunda bü
tün kudret ve imkânlarını birinci derecede zi-
raate, ziraatin yardımcısı olan işlere ve zirai 
sanayiin inkişafına tahsis etmesi kadar tabiî 
bir şey olamazdı. Nitekim Demokrat Parti de 
iktidara gelir gelmez kalkınma gayretlerinin 
sıklet merkezini devlet sanayiciliğinden ziraa-
te intikal ettirmiştir. 

Bu politika icabı olarak mahsul fiyatları 
kurutulmuş, kredi hacmi genişletilmiş ve ziraa
tin makineleşmesi yoluna gidilmiştir. 

Bünyemizin hazım kabiliyeti nazara alın
madan girişilen bu plânsız ve kesif makineleş
me hareketi yüzlerce çeşit makinenin memleke
te ithaline yol açmış ve bunların yedek parça
larını ucuzca ve kolaylıkla tedarik edilememesi, 
kifayetli eleman yokluğu, tamir atelyelerinin 
azlığı yüzünden 100 milyonlarca liralık servet 
çok çabuk yıpranmış ve böylece beklenilen 
randıman alınamamıştır. Bugün birçok ziraat 
makineleri metruk bir hale gelmiştir. Bu şartlar • 
altında işletilen vasıtaların masrafı ancak be
reketli mahsul yıllarında karşılanabilmektedir. 
Mahsulün az olması halinde motorlu vasıtala
rın masrafına dayanamıyan ve taksitlerini ödi-
yemiyen ziraatçiler; bunları kendileri için bir 
büyük külfet saymaya başlamışlardır. İşletile
cek arazisi olmadığı veyahut çok küçük bir ara
zisi bulunduğu halde birçok kimselere traktör 
ve biçer - döğer verilmesi bu işi bir macera hali
ne getirmiş bulunmaktadır. Bu maceranın ıstıra
bı ise bilhassa 1954 yılında fazlasiyle hissedil
miştir. 

istihsali artırmak için verilen krediler; 
bütçe gerekçesinde de belirtildiği üzere 1949 yı
lma nazaran 30 Haziran 1954 te % 500 e yakın 
bir artış kaydettiği ve hava şartları üç yıl ardı 
ardına çok müsait gittiği halde istihsal maale
sef bu artış temposunu çok uzaktan takibedebil-
miştir. Bunun mühim bir sebebi, istihsal için 
verilen kredilerin bilhassa küçük çiftçilerle is
tihlâk maksadiyle kullanılmış olmasıdır. Birbi-
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rini takibeden iyi yılların verdiği cesaretle ala
bildiğine borçlanan ve gelirlerini tasarruf et-
miyen * çiftçilerin bu seneki kuraklık dolayısiy-
le bu hareketlerinden ne kadar nadim oldukla
rını ifade etmek isteriz. İstihsal için verilen kre
dilerin maksada uygun bir şekilde kullanılması 
mevzuunda hükümetin çok hassas davranması 
ve siyasi mülâhazalara tâbi olarak bu işi başı
boş bırakmaması icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar; ilerde üzerinde ay
rıca duracağımız fiyat, kredi hızlı yatırım poli-
tikasiyle memlekette istihsal artışını aşan geniş 
bir iştira gücü yaratılmıştır. Bunun neticesi ola
rak istihlâk temayülü kuvvetlenmiş ve ithalât 
eşyasına karşı olan talep de fazlalaşmıştır. Bu 
da dışardan fazla miktarda mal getirilmesini 
intacetmiştir. Bankaların vermiş olduğu bol 
kredi; aynı zamanda ilerde ithalâtın tıkanması 
ihtimali stokların takviyesine sebep olmuştur. 
Döviz mevcudumuz ve hariçten temin ettiğimiz 
krediler ithalât talebini karşılamaya kâfi gel
meyince de, ithalâtın tahdidi yoluna gidilmiş
tir. 

Bütün bu hâdiselerin tesiri altında hükümetin 
iktisadi siyasetinin yeni bir istikamet aldığını ve 
kalkınma gayretlerinin tekrar sınai mevzulara 
yönetildiğini görmekteyiz. 

Muhtaç olduğumuz birçok malların dâhilde 
imali suretiyle döviz sarfiyatını azaltmak hedefi
ni güden bu yeni politikanın bir neticesi olarak 
1950 ve 1953 arasında hızlandırılmış olan zirai 
kalkınma ile alâkalı malzeme ithalâtı azalmaya 
başlamıştır. Filhakika memlekete giren zirai istih
sal malzemesinin bedeli 1952 yılında 210 milyon 
lira tuttuğu halde bu miktar 1953 yılında 114 mil
yona ve 1954 senesinin on aylık devresinde de 69 
milyona düşmüştür. Evvelce ithal edilen birçok 
makinelerin çok kısa zamanda yıprandıkları ve ye
dek parça ihtiyacının çok şiddetlendiği nazara 
alınırsa^ bu azalıştaki isabetsizlik ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin sanayileş
mek mecburiyetinde bulunduğuna şüphe yoktur. 
Bu sanayileşme için hariçten ithal edeceğimiz 
makine ve hammaddesi hariçten getirilen sanayi
in ihtiyacı için lüzumlu dövizin temini de şüphe
siz ihracatımızın gelişmesine ve dış gelirimizin 
artmasına ve dışardan uzun vadeli kredi, yabancı 
sermaye yatırımları ve yardım şeklinde munzam 
kaynaklar sağlanmasına bağlıdır. Uuntmamak lâ
zımdır ki, bir memlekete yabancı sermayenin ge-
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tirilmesi, kredi açılması veya kredili satış yapıl
ması mevzuunda aranan en mühim şart o memle
ketin borçlarını ödiyecek ve taahhütlerini yerine 
getirecek bir tediye kabiliyetine sahip bulunma
sıdır. Binaenaleyh sanayileşme hareketinin hız
lanması ihracatın artmasiyle mümkündür. Bu iti
barla sanayileşme hareketi en zengin döviz kay
nağımız olan ziraat ve maden ishtihsali için lü
zumlu makine ve malzemenin ithalini daraltacak 
bir istikamet takibetmemelidir. Aksi takdirde ih
racatın azalması mukadder olur. Bütün Türkiye'
de adam başına ihracat miktarının Mısır ve Su
riye'den daha aşağı bulunması ve son üç yıl için
deki ihracatımızın 2,5 milyon ton civarında âdeta 
sabit kalması istihsal mevzularının inkişafı üzerin
de gereken ehemmiyetle < durulmadığmı göster
mektedir. Türkiye'de nüfus başına isabet eden 
ihracat miktarı sanayi memleketleriyle mukayese 
edilecek kadar azdır. Son yıllar içinde Türkiye'nin 
en çok ihracat yaptığı 1953 yılında İktisadi îş Bir
liği Teşkilâtına dâhil bâzı memleketlerin nüfusu 
başına ihracatını gösterir şu rakamlar ihracatımı
zın kifayetsizliği hakkında iddiamızı teyideder. 

Adam başına 

Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
îsveç 
Holânda 
Büyük Beritanya 
Federal Almanya 
Fransa 
İtalya 
Türkiye 
İktisadi kalkınmaları geri kalmış 

dolar 

248 
231 
209 
202 
147 
89 
87 
31 
17 

olan kom-
şu memleketlerle Türkiye'nin vaziyeti muka
yese edildiği vakitte dikkate şayan neticelerle 
karşılaşılmaktadır. 

Komşu memleketlerin 1953 yılında nüfus ba
şına düşen ihracatı şöyledir. 

Kıbrıs 
Irak (petrol dâhil) 
Suriye 
Mısır 
Türkiye 
Yunanistan 

dolar 

83 
43 
39 

- 18 
17 
14 
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Yunanistan'ın; döviz ihtiyacının büyük bir 

kısmını, ihracat rakamları dışında kalan deniz 
ticaretinden temin ettiği malûmdur. 

Görülüyoor ki; Yunanistan hariç diğer kom
şu memleketlerde nüfus başına isabet eden ihra
cat Türkiye'den fazladır. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesini tetkik 
eden raportör arkadaşlarımızın da belirttikleri 
bu hakikatlara şunu da ilâve edelim ki bâzı Garp 
memleketlerinde bir tek hususi şirket tarafından 
dış piyasalara yapılan satışların Türkiye'nin 

I mecmu ihracatını aştığı görülmektedir. 
Muhterem arkadaşlar; yukardaki mâruzâtı

mızla kalkınma gayretlerini başlangıçta Devlet 
sanayiciliğinden ziraate intikal ettiren Demok
rat Parti iktidarının son zamanlarda gayretleri
ni tekrar sınai mevzulara yönelttiğini ifadeye 
çalıştık. Şimdi bu sanayileşme politikası üzerin-

| de görüş ve temennilerimizi arza çalışacağım. 
Muhterem arkadalar; sanayileşme mevzuun

da Devletin takibedeceği politikanın ana isti
kametleri şüphesiz bir teşviki sanayi kanununun 
hükümleri içinde yer almış olmak icabeder. 
Sanayiin kuruluşunda ve işleyişinde (en iyiyi, 
en ucuza maletmek) hedefini daima göz önün
de bulunduracağını, dünya piyasalarına göre de 
rantabl olan sanayiin korunması icabettiğini 
programına alan Demokrat Parti bu maksadı 
sağlıyacak bir teşviki sanayi kanunu projesini 
Yüksek Meclise sunmak kararında olduğunu 
daha kurulduğu zaman ilân etmişti. 5 yıllık ik
tidarı zarfında kendisinin lüzumunu ilân ettiği 
bir esası gerçekleştirmek yoluna gitmeden han
gi esasa göre cereyan ettiğini kimsenin sarih 
olarak bilmediği bir sanayileşme yoluna gir
miştir. Hangi sanayinin hangilerinden evvel 
veya sonra gerçekleştirilmesi icabettiği husu
sunda bir iktisadi plân veya program da mev
cut değildir. 

Muhterem arkadaşlar; sanayileşen bir mem
leketin halletmek mecburiyetinde bulunduğu 
birçok meseleler vardır. Bu meselelerin başlı-
caları (sermaye, döviz ve enerji) meseleleridir. 
Sanayileşme hareketini bu meselelerle muvazi 
yürütmek mümkün olamadığı takdirde ortaya 
halli müşkül birçok meselelerin çıkması ve mil
lî servetin heder olması kaçınılmaz bir netice 
olur. Bu acı neticenin birçok misallerine mem-

I leketimizde tesadüf etmek mümkündür. Bu 
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mevzudaki ıstırabın ne kadar derin olduğunu 
İstanbul Tüccarlar Derneği idare Heyeti birkaç 
gün evvel kongrelerine sunduğu rapordan alı
nan şu parçalar göstermeye kâfidir: (ithalât 
müşkülâtı yüzünden birçok ticarethanelerimiz 
faaliyetlerini hemen hemen tatil etmişlerdir. 
Birçok fabrikalarımız hammadde ve yedek par
ça bulamadıklarından çalışamamaktadırlar. 
1953 senesine ait lisansların kuvertürleri temin 
edilememiştir. 1954 senesi mahsûl durumu yü
zünden önümüzdeki aylarda durumun daha da 
müşkülât arz edeceği muhakkaktır.) 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan hızlı bir 
sanayileşme politikası güdülürken diğer taraf
tan mevcut sanayinin tam randımanla işlemesi 
için lüzumlu hammadde, yedek parça, malzeme 
ve kömür temin edilememekte, böylece de ik
tisadi ve içtimai birçok zararlara memleket mâ
ruz bırakılmaktadır. Aylardan beri gazeteler
de hammadde, malzeme ve kömürsüzlük yüzün
den birçok fabrikaların faaliyetlerini zayıflat
tıklarını veya durdurduklarını okuyan vatan
daşlar, yeniden fabrika temelleri atmanın ne 
dereceye kadar mâkul ve iktisadi bir hareket 
olduğunu düşünmektedirler. Bu iddialarımızı 
teyideden misaller arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; mevcut fabrikaların 
tam randımanla çalışmalarının temin edileme
mesi elbette ki, milî servetin zıyaı demektir. 
Hükümet; her sene bütçe gerekçelerinde birçok 
rakamlar vermekte ve fakat istihsal ile kapa
sitenin aynı şey olmadığını unutur gözükerek 
mukayeselerinde hemen daima kapasiteyi mal
zeme olarak kullanmayı kendi politikasına da
ha uygun görmektedir. Meselâ 1954 bütçe ge
rekçesinde memleketimizin 1950 senesindeki 
pamuklu istihsalinin 152 milyon metre olduğu
nu ve bu miktarın 1952 senesinde 177 milyon 
metreye çıktığını söylemekte ve buna göre iki 
sene zarfında istihsal artışının % 12 olduğunu 
tesbit etmektedir. Bu artışı kifayetsiz bulduğu 
anlaşılan hükümet, 1952 senesinde 260 bin olan 
iğ adedini gerekçenin tanzim edildiği sırada 
545 bine çıktığını bildirmekte ve kuruluşları 
tamamlanmış olup da işletmeye açılmak üzere 
olan fabrikalarımızla iğ adedinin 700 bine çı
kacağını söylemektedir. Böylece de pamuklu 
mensucat sahasında kapasitenin 1950 senesine 
nazaran % 270 nispetinde artmış olduğunu ifade 
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etmektedir, 1955 gerekçesinde de yünlü ve pamuk
lu mensucat iğ sayısının 1950 senesinde 300 bin 
olduğu halde inşa edilmekte olanlarla beraber 
bu miktarın bir milyon iğe yaklaştığı söylen
mektedir. Buna rağmen bu kapasite artışına 
uygun bir istihsal yapıldığına dair her hangi 
bir malûmat verilmemektedir. Böyle bir artış 
olisa idi hükümet bunu Meclise bildirmek zev
kinden kendini mahrum etmezdi. Bu da gös
teriyor ki, kapasite ile istihsal arasında büyük 
bir mesafe bulunmaktadır. Bununla beraber 
hükümetin 1953 ve 1954 yıllarına ait istihsal 
miktarını açıklamasını ve hammaddesi memle
ketimizde çıkan pamuklu sanayiin neden tam 
randımanla çalışmadığının izahını istirham ede
ceğiz. 

Hükümetin rakam şişkinliklerinin arkasında 
bulunan birçok hakikatları unutur gözüktüğü 
yolunda ileri sürdüğümüz iddianın şimdilik bir 
deMli böylece tezahür etmiş oluyor. 

Yine hükümet, 1954 bütçe gerekçesinde 
1953 yılında çimento fabrikalarımızın kapasite
lerinin bir milyon 25 bin tona yükselmiş oldu
ğunu ve 1954 yılı içinde çalışmaya başlıyacak-
larla beraber kapasitenin bir milyon 270 bin 
ton olacağını söylemektedir. Konjonktür der
gisinin Temmuz - Eylül 1954 devresine ait nüs
hasında; Ocak-Eylül 1954 devresi çimento 
istihsal rakamlarının aylık vasatisinin 60 bin 
ton olduğunu hesaplamak mümkündür. Şu ha
le göre, çimento fabrikaları da memleketin bü
yük ihtiyacına rağmen pamuklu sanayiinde ol
duğu gibi tam randımanla çalışmaktan çok 
uzaktır. Bu durum karşısında yeni çimento fab
rikaları kurmaktansa mevcudun tam kapasite 
ile işletilmesinin teminine çalışılmasının daha 
mâkul bir hareket olacağını düşünmesinden va
tandaşın kendisini kurtarması şüphesiz müm
kün değildir. 

Bütçe gerekçesinde de ifade edildiği üzere 
1950 senesinde mevcut fabrikaların kapasitele
ri 400 bin ton gibi mütevazı bir rakam ise de 
istihsalleri 395 ton idi. Bu suretle tam randı
manla çalışıyorlardı. Bu iki misal mevcut sa
nayiin tam randımanla çalışmadığını göster
mek için kâfidir kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, sanayiin muhtaç ol
duğu enerji memleketimizin bugünkü realitele
rine göre kömürden elde edilmektedir. Bu iti
barla kömür istihsali ile sanayileşmeyi ahenk-

-m-
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li yürütmek bir zarurettir. Böyle bir koordi
nasyon temin edilemediği takdirde fabrikalar 
kurmak iktisadi ve mâkul bir hareket olmaz. 
Bu sene mevcut fabrikaların kömürsüzlükten 
ne kadar sıkıntı çektiğini ifade eden bir misal 
üzerinde durmak isteriz. 

9 Ekim 1954 tarihli Vatan gazetesinde şöy
le bir ilân görüyoruz : (Kömürsüzlük yüzünden 
6 Eylül sabahı tatil edilmiş olan deniz sevkiya-
tı kömür durumunun müsaadesi nispetinde de
vam etmek üzere 15 Ekim sabahından itibaren 
tekarar başlıyacaktır.) Arslan ve Eskihisar su 
kireci ve çimento fabrikalarına ait bulunan bu 
ilân fazla bir söz söylemeye lüzum bırakma
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketin artan 
kömür ihtiyacını karşılamak, sanayileşmesine 
imkân vermek üzere kömür istihsalini artır
mak mevzuunda bir amenajman programının 
mevcut olduğu malûmdur. Bunun tatbikatı üze
rinde kısaca durmak böylece mevcut sıkıntıla
ra parmak basmak ihtiyacını hissetmekteyiz. 
Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetinin Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Müessesesinin 1953 yılı fa
aliyetine ait hazırladığı raporun 19 ncu sayfa
sını okuyalım : (Tatbikat seyrindeki bu gecik
meler bâzı ünitelerde o kadar bariz olmakta
dır ki, aradan bir yıl geçmesine rağmen tesis 
durumları evvelki yıldakinin hemen hemen ay
nı kalmaktadır. Bu gecikmelerin âmilleri ara
sında inşaat mütaahhitlerinin taahhüdettikle-
ri işleri zamanında yapamamaları, yabancı fir
manın malzeme ve teçhizat temininde güçlük 
çekmeleri ve bunları geç teslim etmeleri, 

Bir kısım mukavelelerin döviz transferi ya
pılmadığı için uzun müddet meriyete girmeme
si gibi hususlar vardır. Bu gecikmeleri amenaj-
manda derpiş edilen senelik istihsal miktarla
rının tahakkukunu güçleştirdiği gibi meyda
na getirilen tesisler maliyetinin mühim ölçüde 
artmasına da âmil olmaktadır. 

Döviz sağlanamadığı için geri kalan işler 
meyanında, Ereğli Limanı, tahmil, tahliye te
sisleri, Ereği - Zonguldak - Çatalağzı transfor
matör tesisleri, Zonguldak Limanı, Çatalağzı 
ve Zonguldak lâvvarları ve karadon tâli trafo 
merkezleri su isale malzeme ve teçhizatı, de
miryollarının makaslan ve ufak aksamı zikir 
olunabilir.) Rapordaki bu hakikatlarm belâga-
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tine yeni bir şey ilâve etmeyi lüzumsuz adde
deriz. 

Muhterem arkadaşlar; bu hakikatlar da gös
teriyor ki, hükümet, sanayileşme mevzuunda 
(Sermaye, döviz ve enerji) imkânlarımızı naza
ra alan plânlı ve programlı bir çalışma yoluna 
girmek, bir derlenmek ve toplanmak zarureti 
karşısmdadır. Sanayileşme hareketinin müspet 
netice verebilmesi için yıllardan beri yapılan 
vaitlere rağmen bir türlü halledilemiyen Mua
mele Vergisiyle sanayiin emin ve kifayetli bir 
tarzda finansmanı mevzuunun ele alınmasını 
ve bir teşviki sanayi rejiminin ihdasını lüzum
lu addetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bundan sonraki tahlil
lerimizde Hükümetin takibettiği para ve kredi 
politikasının iktisadi şartlara ve icaplara uygun 
olup olmadığını ifade ve tesbite çalışacağız. 

Memleketimizde paranın kıymetinin azalma
sı, artması veya sabit kalması piyasaya sürülen 
kâğıt para ve bankaların verdiği kredi miktarı
nın iktisadi şartlara uygun olup olmaması île 
yakından alâkalıdır. Hükümet, arzu ettiği tak
dirde hem kâğıt para miktarını ve hem de ban
ka kredilerini istediği miktarda artırabileceği ve
ya azaltabileceği cihetle fiyatları ve dolayısiyle 
paramızın kıymetini tâyinde geniş salâhiyet 
ve imkânlara sahiptir. Bizde, Devletin para üze
rindeki hâkimiyeti iktisaden ileri gitmiş birçok 
Garp memleketlerine nispetle fazladır. Fakat; 
Devletin hangi gayeleri gerçekleştirmek için bu 
salâhiyetini kullanacağı sarih değildir. Hükü
metin ne gibi şartlar altında ne sebeplerle ve ne 
şekillerde paraya müdahale edeceğini gösteren 
bir para siyaseti de tesbit olunmamıştır. 

Demokrat Parti programının 44 ncü madde
siyle para politikasında takibedilecek ana isti
kametlerin herkesçe bilinmek üzere önceden tâ
yin ve ifadesini lüzumlu gördüğünü ilân ettiği 
halde bu vecibeyi bugüne kadar yerine getirme
miştir. 

îşte bu sebepledir ki, paramızın yarınki kıy
meti hakkında isabetli bir hüküm vermek müm
kün olamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; zamanımızda bütün ik
tisadi faaliyetler para denilen bir kanaldan geç
mektedir. Bu itibarla para ve kredi hacmındaki 
tahavvüllerin bir memleket ekonomisi üzerinde 
büyük tesirler yaratması da tabiîdir. İktisadi du
raklama, işsizlik ve fiyat sukutu zamanlarında 

— 261 — 



t : 43 19 .2 
kredi haemınm genişletilmesi teşebbüslere faali
yetlerini artırmak imkânını verir. Böylece de 
ekonomik hayat canlanır. Diğer taraftarı fiyat 
artışları ve enflâsyon tehlikelerinin mevcut ol
duğu zamanlarda kredi hacminin da daraltılması 
teşebbüslerin aşırı sarfiyatını Önliyerek istikrar 
ve muvazenenin avdetini sağlar. Bununla bera
ber kredi artışı istihsali teşvik ediyor, diye ban
kalarımızın kredilerini hudutsuz bir şekilde 
artırmaları da tabiî görülemez. Kredi artışı 
memleket dâhilinde âtıl bulunan kaynakların 
işletilmesine tahsis ve sarf edildiği zaman da 
kredi gelirleri ve harcama gücünü artırmasiyle 
mütenasip olarak istihsal hacmini artırdığı 
takdirde mahzursuz sayılabilir. Uzun vadeli ya
tırımlar kredi veya emisyonla gelir tasarrufu
nun bir neticesi olmadan yapıldığı takdirde in-
tihsalin artması için geçecek zaman zarfında 
istihsal faktörlerinin artan iştira gücü ister is
temez enflâsyonist bir tazyik yaratır. Kredi 
politikasını hakiki tasarruf imkânlarına göre 
ayarlamıyan bir Hükümetin takibettiği politi
kanın enflâsyonist olacağı mantıki bir zaruret
tir. 

Muhterem arkadaşlar; yukardaki ana fikir
lerin ışığı altında bizdeki kredi artışlarını ik
tisadi şartlarla muvazi olarak tetkik edeceğiz. 
Bir memlekette takibedilen kredi politikası baş
lıca iki noktadan mütalâa edilebilir. Biri; kre
dilerin mecmuuna taallûk eder, yani kredi hac
minin ekonomik ihtiyaçlarına göre ayarlanıp 
ayarlanmadığını, tesirlerinin enflâsyonist veya 
deflâsyonist olup olmadığı meselelerini ihtiva 
eder. Diğeri ise; mecmu kredi hacminin muhtelif 
faaliyet sektörlerine tevzii ile ilgilidir. Yani 
hangi sahalara daha fazla kredi tahsis edilerek 
istihsalin teşvik edildiği ve hangilerine daha 
az kredi verilerek bâzı aşırı temayüllerin ön
lenmek istendiği hususlarını ihtiva eder. Mem
leketimizde mecmu kredi miktarı 1950 den iti
baren daimî bir gelişme kaydetmiştir. Bütçe 
gerekç;esindeki rakamlara göre kredi hacmi 
şöyle bir seyir takibetmiştir : 

Yekûn krediler (Sene 
Seneler sonlarına göre) 

1950 
1951 
1952 
1953 

1 ,588 471 938 
2 210 031 749 
3 094 442 031 
3 990 953 527 
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1954 yılının 30 Eylülünde ise 
Maliye Vekilinin encümende verdiği rakama 
göre 4 772 000 000 liradır. 

Seneler arasındaki artışlar ise: 
1950 den 1951 e 621 milyon 
1951 » 1952 ye 884 » 
1952 » 1953 e 896 » 
1953 » 1954 e 782 » liradır. (30 eylül ta

rihine kadar) 

Artış 1950 senesi İ00 itibar edilmek üzere 
artışlar nispeti ise şöyledir • 
1950 100 
1951 139 olup artış 39 
1952 194 » » 94 
1953 251 » » 151 
1954 300 » » 200 dür. (30 eylül tari

hine kadar) 

Kredi hacmmdaki bu süratli artışın iktisadi 
icaplara uygunluk derecesini tâyin için bütün 
iktisadi faaliyetlerin istihsal artışının müş'iri 
ve hulâsası olan millî gelir rakamlarının seyri
ni tetkik etmek yerinde olur. Bütçe gerekçe-
sindeki millî gelir rakamlarına ilâve olarak Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı bütçesini tetkik 
eden raportör arkadaşlarımız da millî gelirimi
zin son dört senede % 60 arttığını tesbit etmiş
lerdir. Memleketimizde, millî gelir rakamları
nın hakikatini ne dereceye kadar aksettirdik
leri meselesi üzerinde durmadan hükümlerimizi 
bu rakamlara istinadettireceğiz. 

Kredi artışı ile millî gelir artışı mukayese 
edildiği takdirde görülüyor ki, kredi millî ge
lirden daha çok süratli bir tempo ile artmak
tadır. 

1949 senesine nazaran nominal millî geliri
mizin % 100 e yakın bir artış kaydettiğini ve ' 
banka kredilerinin aynı devrede % 243 arttı
ğını bütçe gerekçesinde belirten Hükümet de 
bu ciheti teyidetmektedir. 

Sene sonlarındaki kredi miktarları ile ge
rekçede bulunan ve piyasa fiyatlarına göre he
saplanmış olan gayrisâfi millî gelir rakamları 
birbirine nispet edildiği zaman bu iddiayı te-
yideden şu rakamlar elde edilir. 

1950 de nispet % 16 
1951 » ». % 18 
1952 » » % 22 
1953 te » % 24 
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1954 te millî gelirin azalmadığı ve 1953 ün ı 

aynı olduğu kabul edilerek 30 Eylül 1954 teki 
kredi miktarı buna nispet edildiği zaman elde 
edilen rakam % 29 dur. 1954 sonundaki kredi 
miktarı nazara alınırsa bu nispet daha da arta
caktır. 

1950 den itibaren fiyatlar devamlı olarak 
arttığına göre, reel millî gelir nazara alınarak 
hesap yapıldığı takdirde bu nispetlerin yıldan 
yıla daha fazla tezayüdettikleri görülecektir. 

Bu artan nispetler, istihsal artışı ile karşı-
lanamıyan bîr iştira gücünün kredi kanaliyle ya
ratıldığı hakikatim ortaya koymaktadır. 1952 
Eylülünden itibaren ithalâtın daraldığı da na
zara alınırsa kredi artışının enflâsyonist bir 
tazyik yaratacağı ve fiyatları yükselteceği ko
laylıkla anlaşılır. Nitekim Birleşmiş Milletler I 
tarafından (Avrupa için iktisadi bülten) adiy
le neşredilen 3 aylık bültenin Teşrinievvel 1954 
tarihli nüshasında, Türk ekonomisinin iki sene
den beri enflâsyonist bir tazyik altında bulun
duğu ifade olunmakta ve bunun bir sebebi ola
rak da bol kredi gösterilmektedir. 

1950 de başlıyan kesif yatırımların ve kal
kınma faaliyetlerinin yardımcı unsuru olarak 
kredilerin de bir miktar artırılması bilhassa bu 
kredi artışının o zaman mühim bir kısmının, ih
racatı artırmak üzere ziraat sektörüne tahsis 
edilmiş olması tasvip olunabilir. Fakat 1953 ba
şından itibaren hem de daha hızlı bir tempo ile 
devam eden kredi artışı iktisadi icaplara tama
men aykırıdır. 1953 te kredi artışının 896 ve 
1954 ün 9 aylık devresinde ise 782 milyon lira
ya baliğ olduğunu yukarda gördük. Ekonomimiz-
deki enflâsyonist temayüllerin 1953 ve 1954 
senelerinde açıkça belirdiği de malûmdur. 

Binaenaleyh bu temayülleri bertaraf etmek 
için kredi hacminin daraltılması veya hiç ol
mazsa arttırılmaması lâzımdı. Halbuki rakam
ların da açıkça .gösterdiği gibi, bu devrede kre
di hemı büyük mikyasta genişletilmiş ve bu hal 
mevcut enflâsyonu büsbütün körüklemiştir. 
Kredi artışının enflâsyonist olmadığını göster
mek için bunun mevduat artışı ile muvazi oldu
ğunu iddia edenler ve mevduat artışını da hal
kın gelirinin ve dolayısiyle tasarrufunun art
masına bağlıyanlar başlıca iki noktada yanıl
maktadırlar : 

1. Bankalara yapılan mevduatın 1950 den 
bu yana artışı tamamen tasarruf artışı ile izah | 
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i edilemez. Bu artış büyük bir kısmı itibariyle, 

banka ikramiyelerinin ve reklâmlarının artışı 
ile, bankacılığın inkişafı ve halkın parasını 
bankada saklamak itiyadının kuvvetlenmesiyle 
izah olunabilir. 

Tasarruf mevduatı, yani cari masraf ve te-
diyeelri yapmak için kullanma maksadiyle ban
kaya verilmiyen vadeli mevduat mânasına ge
lir, konjonktür dergisinin Temmuz - Eylül İ954-
devresine ait olan nüshasında, bu cins mevdua
tın sene sonları itibariyle 1950 de 114, 1951 de 
105, 1952 de 94, 1953 te 99, 1954 ün ilk sekiz 
ayında da 104 milyon civarında olduğu ve böy
lece âdeta sabit kaldığı görülmektedir. Bu da, 
hakiki tasarruf mevduatının millî gelir artışı 
ile mütenasip olarak artmadığı hakikatini orta-

I ya koymaktadır. Bu itibarla vadesiz mevduat
taki artış tasarrufun bir müş'iri sayılamaz. 

2. Mevduat artışının mühim bir kısmı, ta
sarruf mevduatında değil ticari ve sair mevdu
atta yani «diğer mevduat» adı altındaki mevduat
ta görülmektedir. Bu nevi mevduat ise bankaların 
resmî veya gayri resmî müesseselere gösterdikle
ri kredi kolaylıklarına bağlı olarak artar veya ek
silir. «Kredi mevduat yaratır.» sözü de bu haki
kati ifade için söylenir. Mevduatın vadesiz kısmı 
bankaların kredi makanizması ile yarattığı ka
yıtlı bir paradır. Tıpkı Merkez Bankası emisyo
nuna benzer. Servetin bir müşiri telâkki edile
mez. 

Mevduattaki artışın çok büyük bir kısmının 
kredi artışının bir neticesi olduğunu ifade için, 
memleketimizde gittikçe artan çek tedavülü üze
rinde durmak kâfidir. Filhakika son senelerde ta
kas odası muameleleri çok genişlemiştir. 1950 de 
takas edilen senetlerin tutarı iki milyar üç yüz 
kırk yedi milyon lira olduğu halde 1953 te bu 
miktar yedi milyara yaklaşmıştır. Bu ise banka
ların kredi yaratma imkânlarının artığını ve mev
duatın krediye imkân vermediğini bilâkis kredi
nin mevduatı doğurduğunu gösterir. 

Mevduata ait gerekçedeki rakamların tetkiki 
de gösteriyor ki, mecmu mevduattaki artışa na
zaran alelûmum tasarruf mevduatının artışı da
ha düşüşk nispetlerde olmakta ve bu da iddiamı-
zı teyidetmektedir. 

Hükümet bütçe gerekçesinde kredi artışının 
enflâsyonist olmadığı ve kredinin tasarruf mahsu-

[ lü bulunduğu hissini verebilmek için mevduat 
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yekûnuna işaretle, «bu rakamların tetkiki sonun
da, bankalarımızın umumi ikrazat yekûnu ile ban
kalarımıza yapılan umumi mevduat yekûnu ara
sındaki ahenkli seyrin kayıt ve müşahede edil
miş olacağına eminiz. 

Memlekette iş ve istihsal hacminin ve serma
ye yatırımlarının hacmi ile mütenasip bir mevdu
at ve ikrazat hacmi artışı kaydedilmektedir. Bu 
iki artışın nispet ve tenazuru iptidadan beri 
ahenkli ve sıhhatli bir bünyenin ifadesini teşkil 
etmektedir.» diyor. 

Halbuki yukarda verdiğimiz izahat mevduat 
yekûnu ile kredi arasındaki tenazurun bir mu
hasebe meselesi olduğunu ve bunun sıhhatli bün
ye ile bir alâka ve münasebeti olmadığını göster
miştir. Bu hakikati herkes kadar bilmesi icabe-
den hükümetin böyle bir iddiada bulunması, hâdi
selere, taşımadıkları mânaları vermek, onları zor
ladığı hissini vermektedir. 

Esasen mevduat hacmındaki artış, tamamen 
tasarruf mevduatının artışından ileri gelseydi, 
kredi artışı da tamamen bu mevduat artışına da-
yansaydı bile, böyle bir kredi politikası, sadece 
kendisi enflâsyonist sayılamazdı. Fakat başka 
kaynaklardan enflâsyonist tesirlere mâruz kal
mış bir ekonomide böyle bir kredi politikası yine 
de isabetli sayılamazdı. 

Muhterem arkadaşlar; mutelif sebeplerle enf
lâsyonist tazyika mâruz bulunan bir ekonomide 
bu tazyik ile mücadeleyi düşünen bir hükümetin, 
para ve kredi politikasında şartların zaruri kıl
dığı tadilâtı yapması icabederdi. Hükümet bu yaz 
enflâsyon tehlikesinin mevcudiyetini zımni de olsa 
kabul ederek, kredi hacmini daraltmak veya hiç 
olmazsa kredideki mütemadi genişlemeyi durdur
mak için bâzı tedbirler almak lüzumunu hisset
miştir. Böylece hükümet ithalâtçıların, ithalât 
mukabilinde ticaret bankalarına yatırmış olduk
ları ve.henüz Merkez Bankasınca harice trans
fer edilemiyen meblâğların, Merkez Bankasına 
devrini sağlıyan bir karar almıştır. Bu kararların 
hedefi, ticari bankaların elindeki nakdî ihtiyat
ları azaltmak ve bu suretle de banka kredileri
nin hacmini daraltmaya doğru bir adım atmaktı. 
Bundan sonra da ilân edilen yeni dış ticaret reji
mi ile, lisans talebi anında yatırılacak yüzde dört
lerin, yüzde ona çıkarılması ve lisans verildiği an
da da lisans bedelinin yüzde yüzünün derhal pe
şin olarak ödenmesi esasının kabulü hem iş âle-
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minin hem de bankaların nakdî imkânlarını daralt
mak ve böylece de, son senelerin aşırı talep hac
mini, para politikası vasıtasiyle bir hayli düşür
mek hedefini gütmekte idi. Bu tedbir, başka ka
nallarla ifna edilmediği takdirde, hem para hac
mi, hem de bankaların kredi imkânları daralacak 
veb öylece de iç piyasamızdaki fiyat seviyelerini 
yükselten tazyik azalacaktı. Ayrıca ithalât talep
leri de daha ciddî bir mahiyet alacaktı. Memleke
timizin şartlarına göre hükümetin aldığı bu ted
bir ekonominin ve bankalarımızın likiditesini azal
tacak müessir ve isabetli bir tedbirdi. 

Nitekim Merkez Bankasının bu çeşit mevdu
atı muhafaza ettiği, bankalar mevduatı hanesi 
Haziran sonunda 229 milyon lira iken 13 Kasım 
1954 de takriben 546 milyon liraya çıktı. Yani 
bu politika ile 317 milyon Türk lirası tedavül
den çekilerek Merkez Bankasının kasalarına 
hapsedilmiş oldu. Buna rağmen ne fiyat hareket
lerinde ve ne de dış ticaretimizde her hangi bir 
salâh belirmedi. Böyle bir tedbirin müspet neti
ce vermesi, Merkez Bankasının bir elden aldığı
nı, öbür elden vermek şeklinde bir reeskont poli
tikası temin etmemesi ile mümkündü. Halbuki 
Merkez Bankası daha cömert bir reeskont politi
kası . takibederek ekonominin ve bankaların liki
ditesini artırmış oldu. Filhakika 1954 Haziran 
sonunda 689 milyon lira olan ticari ve zirai se
netler portföyü 13 Kasım 1954 de 1 milyar 55 
milyon liraya yükselmiştir. 

Bu yüzden tedavüldeki bankmot miktarı Ocak 
ayından Kasım ayma kadar 123 milyon artmış 
bulunmaktadır. Halbuki aynı devre esnasında 
bu artış 1951 de 97, 1952 de 128, 1953 te 174 
milyon idi. Geçen yıllardaki emisyon artışını 
temin eden kalem Hazine kefaletini haiz bonolar 
içinde Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarının art
ması idi. Bu bonoların miktarı 1950 senesinde 
196 milyon Türk lirasından 1953 sonunda "757 
milyon Türk lirasına yükselmişti. Buna mukabil 
ticari ve zirai senetler portföyü 248 milyondan 
549 milyona çıkmıştı. Bu sene ise kuraklık dola-
yısiyle ofis geçen seneye nazaran çok daha az 
mubayaa yapabildiğine göre emisyondaki artışı 
bununla izah etmeye imkân yoktur. 

Bütçe gerekçesindekî malûmata göre 31.X. 
1953 ten 31 . X . 1954 arasında ticari senetlerin 
445 milyon ve zirai senetlerin 138 milyon lira
lık ve aynı devre içinde emisyonun da 80 mil
yon liralık bir artış kayıt ettiği zikredilmekte-
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dır. Ticari senetlerdeki 445 milyon liralık artışa 
bilhassa dikkati çekmek isteriz. Gerekçenin iddi
asına göre emisyondaki bu artış ticari ve zirai 
senetlerdeki" inkişafın, dolayısiyle iş hacmmdaki 
genişlemenin bir ifadesi ve sıhhatli bir ameliye 
mahiyetindedir. Halbuki 1954 yılı içinde ithalât 
ve ihracat son üç yıl içindeki en düşük seviyeye 
inmiş ve daralmış, kuraklık dolayısiyle zirai sek
törde millî gelir çok ehemmiyetli bir surette düş
müş sanayi hammadde, yedek parça, malzeme ve 
kömürsüzlük yüzünden tam randımanla çalışa-
mamıştır. Buna rağmen iş hacmmda bir geniş
leme iddia etmek ve emisyonu da bununla izaha 
kalkışmak cidden garip bir hareket teşkil etmek
tedir, 

Bizce zirai ve ticari senetler portföyündeki 
bu artış, iş hacmmdaki genişlemeden ziyade 
hükümetin yukarda bahsettiğimiz tedbirlerini 

. ifna edici cömert bir reeskont .politikası takib -
edildiğinin en açık bir delilidir. 

G-örülüyor ki, emisyon ve kredi artışları 
içinde bulunduğumuz yılın şart ve icaplarına 
asla uygun değildir. Bizde fiyatlar artarken 
dış ticaret daralırken türlü güçlükler yüzünden 
fabrikalar çalışmazken kredi genişlemektedir. 
Amerika gibi iktisadi bünyesi çok kuvvetli olan 
bir memlekette fiyatların artma tema'yülü gös
termesi üzerine hükümet krediyi tahdidedici 
tedbirler almaktadır. Filhakika geçen Ocak 
ayında fiyatların artış temayülü göstermesi üze
rine Amerikan Hükümeti, borsalardaki kredili 
muameleleri tahdidetmiş ve daha evvel bu nevi 
muamelelerde bedelin yüzde ellisinin peşin 
ödenmesi icabetiği halde, bu miktarı yüzde alt
mışa çıkarmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; millî gelirdeki artış 
ve iktisadi. bünyedeki tahavvüller gibi, daha 
yüksek hacımda emisyon ve krediyi zaruri kı
lan unsurlar yanında, iktisadi hayatımızda pa
radan tasarrufu temin edecek bâzı müesseseler 
de gelişmiştir. Bunların başında münakale sis
temi gibi mmtakalar, köy ve şehirler arasında
ki münasebetleri artıran ve tecerrüdü azaltan 
ve bu sebeplerle muayyen bir para stokunun 
ekonominin bir köşesinde hapis olmasını önli-
yen inkişaflar da tahakkuk etmiştir. Bundan 
başka bankacılığınuzdaki gelişmeler, banka 
muamelelerinin yapılması ve kesinleşmesi bize 
muayyen bir para stokunu daha idareli ve ta- i 
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sarruflu kullanmayı temin eden imkânlar ver
miştir. Bütçe Encümeni raporunda da belirtil
diği üzere, 1950 de 46 banka mevcut olduğu 
halde, bugün bunların miktarı 54 e, şubelerinin 
515 e, ajanslarının da 510 a çıktığını görmek
teyiz. Daha evvel de belirttiğimiz gibi, banka 
parası adı verilen mevduatın tedavül süratini 
artıran ve banka parasından daha iktisadi bîr 
şekilde istifadeyi mümkün kılan çek tedavülü 
memleketimizde süratle genişlemiştir. Kanaa
timiz odur ki, para politikamız iktisadi geliş
memizin devamı için zaruri olan hududu aşmış 
ve bu yüzden diğer sektörlerden ekonomimize 
yapılan enfilâsyonist kuvvetlerin tesirlerini ic
ra etmesine imkân veren bir yol takibetmiş-
tir. 

Kredi politikamızın iktisadi icapları ihmal 
eden ve enfilâsyonist tazyiki artıran bir geniş
leme yoluna yitiğini yukarda belirtmiştik. Bu 
kredi artışını frenlemek için de memleketimizde 
banknotun mevduatı çoğaltma gücü gittikçe 
arttığına göre, her şeyden evvel Merkez Banka
sı emisyon miktarı üzerinde durmak lâzımdır. 
İktisadi şartlar emisyon ve kredinin dâhilde 
istihlâkin artmasına,, maliyet ve fiyatların yük
selmesine, ticaret muvazenesinin bozulmasına 
mahal bırakılmamasını emretmektedir. Dış ti
caret hacmi ile, dahilî piyasadaki iştira kuvve
ti arasında bir muvazene tesisi zaruridir. Bu da 
kredi ve emisyon sahalarında bir dezenflâsyon 
siyaseti takibedilmesiyle mümkün olur. 

Kredilerin kompozisyonu tetkik edildiği za
man görülüyor ki„ ticari krediler, istihsale ma
tuf olan zirai ve sınai kredilerden daha fazla 
artmış bulunmaktadır. Filhakika 1950 de bir 
milyar lirayı aşan ticari krediler 1954 te üç 
milyara varmıştır. Bu nevi kredilerin kısmen 
spekülatif maksatlar için, meselâ emtia iddiha-
rı, arsa ve bina iktisabı gibi maksatlar uğrunda 
kullanıldığı müşahade edilmektedir. Bu hare
ketlerin fiyatlar üzerindeki tesiri de aşikârdır. 
Bu itibarla kredilerin kompozisyonu ve mak
sada uygun bir şekilde kullanılmaları çok mü
him bir mesele olarak ele alınmalıdır. Daha ev
vel zirai kredilerin mühim bir kısmının küçük 
çiftçilerce istihlâk maksadiyle kullanıldığına 
işaret eylemiştik. 

Bütçe Encümeni raporunda belirtildiği üze
re, 31 . X . 1954 tarihinde umumi yekûnu 4 
milyar 876' milyon lirayı bulan kredi hacmi 
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içinde sanayi sektörüne ait olan miktar 130 mil- I 
yon civarındadır. Sanayi Kalkınma Bankasının 
açacağı bu kredi dışında ve diğer bankalar ti
cari kredilerinden bir kısmını sanayie tahsis et
mekte iseler de sanayiin böyle kısa vadeli kre
dilerle finanse edilmesi mahzurlu ve tehlikeli
dir. Buna da bir çare bulunması âcil bir zaru
rettir. 

Muhterem arkadaşlar, para ve kredi mevzu
undaki tenkit ve temennilerimizi ifadeye çalış
tık. Kredi mevzuunda bir derlenmek, toplan
mak zaruretini Hükümet de hissetmiş olacak ki, 
son zamanlarda bir Kredi Tevzi ve Kontrol Ko
mitesi kurmuş bulunmaktadır. Geç de kalmış 
olsalar, Hükümetin bu hareketini memnuniyetle 
karşıladığımızı ve muvaffakiyet temenni ettiği
mizi belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, bundan sonraki maru
zatımızla Hükümetin fiyat politikası ve bunun 
neticeleri üzerinde duracağız. 

İktisadi kalkınmamız için lüzumlu dövizi te
min edecek bütün istihsal şubelerini müstakar 
bir fiyat politikası ile korumak elbetteki ye
rinde bir, hareket olur_ Fakat Hükümetimizin 
takibettiği fiyat politikası, bütün istihsal şube
lerini içine almaktan uzaktır. Hükümet daha 
ziyade hububat müstahsilini koruyan bir politi
ka takibetmekte ve diğer mevzulardaki fiyat 
desteklemeleri müstakar ve kifayetli bulunma
maktadır. 

Kanada müstesna dünyanın başlıca buğday 
müstahsılları, buğday istihsaline daima bir prim 
veregelmişlerdir. Yani müstahsıla ödenen fi
yatlar ekseriya satış fiyatlarının üstünde ol
muştur. Bunun iktisadi bakımdan en mühim 
sebebi, hububat gibi büyük bir halk kitlesinin 
en mühim gelir kaynağını teşkil eden bir mah
sulün büyük fiyat dalgalanmalarına mâruz bı-
rakalmamasıdır. Bu yüzden buğday yetiştiren 
memleketler müstahsıllarından daima sabit bir 
fiyattan mahsul satmalmayı dahilî fiyat ve' ge
lir istikran bakımından en mühim bir tedbir 
olarak mütalâa etmişlerdir. Binaenaleyh Hükü
metimizin de Türk köylüsünün en mühim bir 
gelir kaynağını teşkil eden buğday ve hububat 
fiyatları bahsinde cesaretli bir politika takibet-
mesinde ve karşılanılacak zararı önceden kabul
lenmesinde, istikrar prensibi bakımından esas ] 
itibariyle bir hatâ yoktur. Bu politikada ikti- ; 

sadi mülâhazalar kadar içtimai mülâhazaların 
da yeri elbette olacaktır. Geniş ve fakir bir 
kitlenin hayat seviyesinin yükseltilmesi, aynı 
zamanda içtimai bir zarurettir. Fakat esasında 
mutabık olduğumuz bu politikanın tatbikatına 
taallûk eden meselelerde bilhassa Ofisin finans
manı mevzuunda Hükümetten ayrılıyoruz. 

Dünya piyasalarında buğday fiyatları bi
zimkinden umumiyetle çok düşüktür. Aradaki 
farktan tahassül edecek zarazm bugünkü gibi, 
Merkez Bankası emisyonlariyle karşılanması 
memleketteki enflâsyonun ve fiyat yükselmele
rinin en mühim âmillerinden biridir. 

Buğday fiyatları düştükçe Ofis kanalı ile 
halkın eline geçen iştira kuvvetinin yarattığı 
talepler; buğday satışı sayesinde elde edilen 
malların arasındaki mesafe, gittikçe açılmış ve 
bu açık enflâsyonu ve fiyat yükselmelerini kö
rüklemiştir. îlk senelerde Ofis zararının düşük 
olması yüzünden bu enflâsyon tazyiki o kadar 
şiddetle hissedilmemişti. 

Bilhassa memleketteki fiyat yükselişinin Ofi
sin en çok zarar tfttiği 1953 ve 1954 yıllarında 
şiddetlenmiş olmasına dikkati çekmeik yerinde 
olur. Başvekâlet Yüksek Murakabe Heyetinin 
Toprak Mahsulleri Ofisi faaliyetine ait 1953 
yılı raporuna göre, 1953 deki zarar 48 milyon 
liradır. Daha evvelki zararlarla bu miktar 
94 700 000 liraya baliğ olmuştur. Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı bütçesini tetkik eden arka
daşlarımızın raporuna göre de 1953 yılından 
1954 yılma devredilen ve Ekim 1954 sonuna 
kadar ihraç edilmiş bulunan 993 100 ton buğ
dayın ihraç bedeli 185 milyon liradır. Takriben 
35 kuruşa malettiğimiz ve fakat 18 - 19 kuruşa 
sattığımız bu buğdayın maliyeti 347 milyon 
lira tutmaktadır. Aradaki fark olan 162 milyon 
lira zararı ifade etmektedir. Bu suretle Ekim 
1954 sonunda Ofisin evvelkilerle mecmu zararı 
en az 256 milyon lirayı bulmaktadır. Bu zarar 
bütçe ile değil, Merkez Bankasının bastığı ban-
kmotlarla karşılanmaktadır. 

Devlet borçlarını tetkik eden raportör .arka
daşımızın verdiği bilgiye göre, 31 Aralık 1953 
tarihinde Ofisin Merkez Bankasına olan borcu 
756 milyon ve 31 Aralık 1954 de ise 692 mil
yon liradır. Aradaki fark 64 milyondur. 

Ofisin, 1953 sonunda 1 578 000 tonluk buğ
day ve 131 000 tonluk arpa, yulaf ve çavdar 
stoku bulunduğunu, 1954 sonunda ise bu mik-
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tarm çok dununda bir stoka sahip olduğu na
zara alınırsa, 1953 ve 1954 yılları sonunda 
ofisin Merkez Bankasına olan borçları arasın
da yalnız 64 milyon liralık bir farkın bulunma
sı zararın büyüklüğünü göstermeye kâfidir. 
Ofis elindeki bütün hububatı satsa Merkez Ban
kasına olan borcunun üçte birini ödiyemez. Bu 
hakikatlara rağmen ofisin Merkez Bankasına 
olan borcunu, hükümetin bütçe gerekçe
siyle «mevsimlik bir ticari kredi» olarak Mecli
se göstermesi samimiyet kaidesine uygun düş
mez kanaatindeyiz. Ofis zararlarının bütçe ile 
değil de, Merkez Bankası emisyonlariyle karşı
lanmasını mahzursuz sayıp saymadıkları husu
sunda Maliye Bakanına encümende tevcih etti
ğimiz sualin cevapsız kaldığını da burada ifade 
etmek isteriz. Bu vesile ile ofisin dünya hubu
bat fiyatları nazara alınarak hesaplanacak 
mevcudu ile, borçüarı arasındaki farkı ve bu
günkü finansman usulüne devam edip etmiye-
ceklerini Yüksek Medlise açıklamasını hükü
metten istirham edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu mâruzâtımızla, hü
kümetin hububat müstahsilini içtimai ve ikti-
sadi mülâhazalarla korumak için takibettiği 
politikanın bilhassa tatbik şekli bakımından 
tevlidettiği mahzurlara dikkatinizi çekmek is
tedik. Bu politikanın bir neticesi olarak en
flâsyon körüklenmekte ve iktisadi istikrar bo
zulmaktadır. 

Bu himaye politikasının yükünü emisyon 
kanaliyle köylüler de dâhil bütün vatandaşla
ra yüklemek belki.en kol'ay ve fakat en zararlı 
yoldur. Bilindiği gibi, enflâsyon türlü iktisadi 
mahsurları bir tarafa, vergilerin en adaletsiz 
ve en zalimidir. Enflâsyonun yükü daha ziya
de gelirlerini fiyatlar nispetinde artıramıyan 
zümrelerin omuzlarında kalmakta, yani bu hi
maye politikasının badelini dar ve değişmez ge-
Mrliler, yani memur, müstahdem, işçi ve saire 
gibi esasen fakir olan zümreler ödemektedir. 
Bu ise, içtimai mülâhazalar ile tutulan bir yo
lun, yine içtimai mahzurlar tevlidetmesine se
bep olmaktadır. Normal olan yol, fakir bir 
zümrenin himayesi için güdülen bir politikanın 
yükünü daha zengin zümrelere intikâl ettirmek 
ve böylece içtimai adalet ölçülerine göre, bir 
gelir transferi temin etmektir. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda ofisin za
rarlarına tema» ettik. Haddizatında bu zarar 
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hesabedilenden daha yüksektir. Dünya piya
salarına göre satamadığımız bir miktar hubu
batımızı iki taraflı anlaşmalarla satmak ve bu
nun neticesi olarak da pahalıya mal ithal et
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun ifade 
ettiği zarar ve fiyatları körükleyiei tesir de ay
rıca dikkatle üzerinde durulacak bir mevzudur. 
Bütün bu tahlillerimiz gösteriyor ki, hükümet 
ofisin finansmanına iktisadi icaplara uygun bir 
şekil vermek ve tevellüdeden zararları bütçeye 
almak ve karşılığını da temin etmek mevkiin
dedir. 

Muhterem arkadaşlar, Ofis zararlarının büt
çeden karşılanması esasen kanuni bir zaruret
tir. Vâzıı kanun bu işlerin bankmot basmak su
retiyle idaresini doğru bulmamış ve Ofis Ku
ruluş Kanununun 13 ve 14 ncü maddeleri ile za
rarların bütçeden karşılanmasını emretmiştir. 
Bu kanuni vecibeye rağmen Ofisin yüz milyon
larca liralık zararını bütçeye koymıyan hükü
met* denk bütçe getirdiği iddiasını tereddüt
süzce tekrarlıyabilmektedir. Esasen hüküme
tin kendi iktisadi politikasının tevlidettiği za
rarları bütçeye aksettirmesi, en tabiî ve normal 
bir yoldur. Hükümetin fiyat politikası icabı 
tarım satış kooperatiflerinin 100 milyon lirayı 
bulan zararı da henüz tasfiye edilmemiştir. Bu 
cihet ve mahzurları Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı bütçesi raportörleri tarafından da tesbit ve 
ifade edilmiştir. 

Bütün bu mâruzâtımız, hükümetin «bütçe 
için emisyona baş vurmuyoruz» iddiasının ha
kikatlere uymadığını göstermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar olan 
mâruzâtımızla, Demokrat Parti iktidarının ta
kibettiği iktisadi politikanın türlü meselelerine 
temas ettik ve tenkit ve temennilerimizi ifa
deye çalıştık. Şimdi bu iktisadi politikanın ne
ticesi olan enflâsyon ve hayat pahalılığı ile 1954 
yılının millî geliri mevzuları üzerinde durarak 
1955 yılı bütçesinin istinadettiği iktisadi zemini 
bütün hususiyetleriyle yüksek nazarlarınıza 
sermiş olacağız ve bu zemine göre de 1955 büt» 
çesinin iktisadi icaplara ne dereceye kadar ce
vap verdiğini tesbite çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, tahlillerimizde, enf
lâsyonu, fiyatlar seviyesindeki süratli ve umu
mi bir artış olarak . anlamaktayız. Sebep ve 

İ âmilleri ne olursa olsun bir ekonomide umumi 



î : 43 19.! 
talep, umumi arzdan yani arz edilen mal ve 
hizmetler yekûnundan fazla olunca fiyatları 
artırıcı bir tazyik meydana gelir. Müessir bir 
fiyat kontrolü veya diğer bâzı tedbirlerle buna 
mâni olunduğu zamanda gizli enflâsyon hali 
mevcut demektir. Baskı altına alınmış enflâsyon
ların da ekonomide tahripkâr tesirleri olabilir. 
Bu itibarla aşırı talebi de enflâsyon sayacağız. 

Şimdi bizde enflâsyon olup olmadığını tetkik 
edelim : 1948 100 itibariyle toptan eşya fiyat
ları Maliye Bakanlığı bütçesi raporundaki ra
kamlara ve Birleşmiş Milletler Aylık İstatistik 
Bülteninin Teşrinievvel 1954 tarihli nüshasına 
göre şu seyri takibetmiştir : 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1954 
1954 
1954 

Temmuz 
Ocak 
Aralık 
Vasati 

100 
107,69 
96,9 
103,4 
140,2 
106,6 
103 
115 
121,1 
117,9 

Bu rakamların seyri gösteriyor ki, 1950 den 
itibaren toptan .eşya fiyatları devamlı olarak 
yükselmiştir. Bilhassa bu yükseliş 1953 sonunda 
hızlanmıştır. 1953 Temmuzu ile 1954 Aralık ayı 
arasında endeks 18,1 artış kaydetmiştir. Verdi
ğimiz rakamlara göre fiyatlar, 1954 Aralık ayın
da, 1950 vasatisine göre % 25 ve 1953 Temmuzu
na nazaran ise % 17 artmış bulunmaktadır. 

1948 vasatisi 100 itibariyle Ankara geçinme 
•ndeksi de şu seyri takibetmiştir : 

1950 102,8 
1951 101,8 
1952 107 
1953 112,1 
1954 Aralık 127,2 
1951 • vasatisi hariç Ankara geçinme endeksi 

de daimî bir artış kaydetmiş ve bu artış 1953 so
nunda şiddetlenerek devam etmiştir. 1953 vasa
tisine göre Aralık 1954 te % 15. ten fazla bir 
artış vardır. İstanbul geçinme endeksi de bu artış 
seyrini takibeylemiştir. 1950 ile 1954 Aralığı 
arasındaki artış % 25 civarındadır. 

Gerek geçinme endekslerinin ve gerekse top
tan eşya fiyatları endekslerinin hakiki artışı ifa
de ödemiyecek kadar kifayetsizliği ise öteden beri 
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malûmdur. Diğer taraftan ithal malları hattâ Sü-
merbank mumûlleri üzerinde teşekkül eden ka
raborsa fiyatlarını bu endeksler elbette ki, akset-
tirememektedirler. Bahsettiğimiz endekslerden 

| gayri, paramızın kıymetini süratle kaybettiğini 
gösteren mühim bir işaret de, gayrimenkul fiyat
larının 1953 senesi sonunda ve 1954 te her türlü 
ölçüyü aşacak şekilde artmış olmasıdır. Bu ar
tışları şehir ve kasabaların normal genişlemeleriy-
le izaha imkân yoktur. Altın fiyatları ise müte
madiyen. yükselmekte ve bu yükselişin temposu 
hızlanmaktadır. Evvelki senelerde altın fiyatların
daki yükseliş, geliri artan köylünün altın muba
yaa etmesiyle izah edilmekte idi. 1954 te kuraklık 
dolayısiyle köylünün geliri geniş ölçüde azaldığı
na göre bu seneki aşırı artış, bununla da izah edi
lemez. Diğer taraftan serbest piyasada döviz fi
yatları da çok yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu hâdiseler pa
ramızın iştira kuvvetini kaybettiğini ve halkın 
paraya karşı olan itimadının tehlikeli bir şekilde 
sarsıldığını göstermektedir. Bu ruhi âmilin de te
siriyle fiyatlar daimî bir yükselme kaydetmekte
dir. Fiyat kontrolleri, kira tahdidiatı ve sair se
bepler dolayısiyle aşırı talep gücü kısmen gizli 
enflâsyon şeklinde kalmakta ve fiyat artışı ola
rak tezahür edememektedir. Bu itibarla endeks
lere göre enflâsyonist tazyiki ölçmeye ve para 
kıymetindeki düşüşü tam olarak tesbite de imkân 
yoktur. Şu kadarı söylenebilir ki, paramızın kıy
meti 1950 ye nazaran % 25 ten daha fazla düş
müş telâkki olunabilir. Gerekçenin de kabul et
tiği üzere dünya fiyatlarının müstekar kaldığı 
ve hattâ düşme temayülü gösterdiği bir zamanda 
bizde fiyatların süratli bir şekilde yükselmesine 
bilhassa dikkatinizi çekmek isterim. Evvelce de 
kısmen temas ettiğimiz üzere, bu enflâsyonun 
türlü âmilleri vardır. Bunları nakdî ve gayri-
nakdî olarak ayırmak mümkündür. Nakdî âmil
ler, şöylece ifade olunabilir: 

1. Son seneler zarfında para ve kredi hac-
mımızdaki artışlar, iş hacmmdaki ve millî gelir
deki artışlara nazaran daha fazla olmuş ve gelir 
artışı ile telifi mümkün bu tedavül hacmi artışı 
karşılığı bulunmıyan bir iştira gücü fazlalığı 
yaratmıştır. Bunun da başlıca sebebi şunlardır: 

a) Daha evvel mufassalan temas ettiğimiz 
üzere Ofisin Merkez Bankası emisyonlariyle fi
nanse edilmesi ve zararlarının bütçeden karşılan-
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b) Umumi kredi hacminin çok fazla geniş

letilmiş olması, 
c) Geçen senelerin bütçe açıkları ve bütçe 

yoliyle girişilen bâzı yatırımların finansman şekli 
dolayısiyle, memlekette para ve kredi hacminin 
artışı ve binnetice aşırı iştira gücünün piyasaya 
çıkması. 

Bu nakdî âmiller yanında diğer bâzı sebep
ler de, mecmuu talep ile mecmuu arz arasında
ki muvazenesizliği şiddetlendirmiştir. Bunların 
da başlıcaları şöylece hulâsa olunabilir: 

a) Döviz kıtlığı, bir taraftan kâfi ithalâtı 
imkânsız kılarak, ithal eşyası arzını azaltırken, 
diğer taraftan da ham madde ve yatırım malları 
fıkdanına yol açtığı için istihsalin azalmasına 
sebep olmakta ve dolayısiyle mecmuu arz, mec
muu talebin dununda kalmaktadır. 

b) Uzun vadeli yatırımlara girişilmiş ol
ması ve yatırımlar arasında koordinasyon bu
lunmaması gibi sebepler istihsal artışının tahak
kuk etmemesi veya sekteye uğraması da mec
muu arzın kifayetsizliği cephesinden enflâsyo-
nist tesirler yaratmıştır. 

c) Bilhassa 1954 mahsulünün kıt oluşu do
layısiyle reel millî gelir de mühimce bir azalma 
kaydedildiği halde, para ve kredi hacminin 
daraltılmamış olması, yani para miktarının iş 
hacmma göre ayarlanması prensibine uyulma
mış olması da son zamanlarda enflâsyonu artı
ran mühim bir âmil olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, enflâsyonun iktisadi 
ve içtimai büyük mahzurları bulunduğu malûm
dur. Enflâsyonun en mühim mahzurları arasın
da, piyasada yarattığı sahte canlılık dolayısiyle 
kredilerin alacakları kararların ve yapacakları 
tercihlerin daha rasyonel olmasını önlemesi, 
istihsal ve yatırımların tabiî seyrini bozması, 
.elde mevcut kaynakları istihsalden ziyade gay
rimenkul ve stok spekülâsyonuna sevk etmesi, 
ihraç malları fiyatlarını yükseltmesi dolayısiyle 
dış ticaret güçlükleri yaratması, hususi ve 
âmme sektörüne ait yatırımların finansmanını 
güçleştirmesi, tasarrufu baltalaması sabit ve dar 
gelirlilerin hayat seviyesini düşürmesi müstehli
ki daimî bir endişe içinde yaşatması, kolay ve 
bol kazanan ve hesabsız sarf eden bir zümrenin tü
remesi ve kolay kazanmak haleti ruhiyesini yarat
mak suretiyle de mânevi ve ahlâkı sahada tahri
bat yapması, israf ve mesuliyetsizlik zihniyetini 
doğurması zikir olunabilir. 
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Muhterem arkadalar, memleketimiz, baçlıo» 

mahzurlarını yukarda saydığımız bir enfilâsyoa. 
ile karşı karşıya bulunmaktadır. İçtimai ve ikti
sadi bakımdan çok tahripkâr olan bu durunu* 
mücadelenin ilk şartı bunun mevcudiyetini in
kâr değil, cesaretle ve açıkça kabul etmektir. 
Millî gelir artışı hakkındaki iddialarla, bu reali
teyi küçümsemek isabetli bir hareket olmaz ka
naatindeyiz. 

Enfilâsyonu yaratan sebeplere yukarda te
mas ettik. Bu sebepleri tamamen yok etmeye im
kân olmadığı aşikârdır. Enfilâsyonun bir sebebi 
olan yatırımlardan tamamen vazgeçmek mümkün 
olmadığına göre, bunların enfilâsyonist tesirleri
ni asgariye indirecek şekilde plânlaştırılması v« 
koordine edilmesi lâzımdır. Yeni yatırımlara gi-
dilmektense noksan kalmış yatırımların ikmali 
ve tamamlanmış yatırımların istihsale geçmesi 
için lüzumlu ham madde ve malzemenin temini 
daha makul olur. 

Uzun vadeli ve bilhassa gayrimüstahsıl olan 
yatırımların iktisadi istikrarı temin pahasına da
ha müsait zamana bırakılması da bu arada dü
şünülebilir. Nitekim Hükümet g^çen sene aldığı 
bâzı tahsisatı sarf etmemiş ve iktisadi kıymeti 
olmıyan bir kısım binaları yapmamıştır. Bu 
yılın şartları nazara alınarak bu nevi binaların 
inşasından yine sarfınazar edilebilir. 

Devletçe yapılacak yatırımların âzami dö
viz tasarrufunu sağlıyacak şekilde bir revizyo
na tâbi tutulması, ithalât kifayetsizliğinden do
ğan enfilâsyonist tazyiki azaltabilir. 

Enfilâsyonla mücadele için, para ve kredi 
hacmi üzerinde doğrudan doğruya müessir ol
mak ve tedavül hacmini, iktisadi hayatın 
icaplarına göre ayarlamak imkânları da 
mevcuttur. Merkez Bankasının kalitatif bir 
kredi kontrolü politikası takib etmesi v« 
bankalara tanınan reeskont marjlarının 
daraltılması, Hazine tahvillerinin Merkez 
Bankası yoliyle derhal paraya tahvil kabi
liyetinin kaldırılması da tedavül hacmindeki 
azalışı temine yarıyaeak tedbirlerdendir. Ofisin 
finansman tarzına, iktisadi icaplara uygun bir 
veçhe yermek ve bu suretle sebep olduğu enfi
lâsyonist tazyiki bertaraf etmek de mühim bir 
tedbir teşkil edecektir. Devlet bütçesi de bu ted
birlere ilâve olarak enfilâsyonla mücadelede 
mühim bir silâh olarak kullanılabilirdi, ilerde 
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üzerinde duracağımız üzere 1955 bütçesi, maal-' 
esef enfilâsyon temayüllerini azaltıcı bir gaye 
ile hazırlanmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, enfilâsyonun mevcu
diyetine, sebeplerine, mahzur ve tehlikelerine 
ve bununla mücadeleye ait görüşlerimizi kısaca 
arz ettik. Şimdi de hayat pahalılığı mevzuu 
üzerinde duracağız. 

Hükümet, bütçe gerekçesinde kendi görüşüne 
göre, «piyasada bâzı maddelerin arızi olarak 
miktarlarının azalmasından mütevellit münferit 
fiyat dalgalanmalarının ele alınarak, bir hayat 
pahalılığı ve fiyat yükselişinden bahsedenlerden/) 
şikâyet etmektedir. Halbuki kifayetsizliği malûm 
olan ve Devletçe tesbit olunan toptan eşya en
deksi, Temmuz 1953 ten Aralık 1954 tarihine 
kadar fiyatların % 17 bir artış kaydettiğini 
göstermektedir. Ve aynı devrede Ankara'da 
geçinme endeksi de, hayatın % 15 pahalandığı
nı ifade etmektedir. Gazetelerde bir karikatür 
mevzuu olan geçinme endekslerimizin hakiki 
hayattan ne kadar uzak bulunduğunu anlamak 
için, radyoda verilen fiyatların pazarda bir ke
re karşılaştırılması kâfidir. Bu hakikat Bütçe 
Encümeninde bâzı milletvekillerince de ifade 
edilmiştir. 

Hükümetin hayat pahalılığını hafife almak 
için millî gelir rakamlarındaki artışı ele alması 
da isabetli bir hareket olamaz. Filhakika bir 
memlekette umumi refah seviyesi, sadece millî 
gelirin mutlak rakamlarına değil, aynı zaman
da bu gelirin inkısam şekline de bağlıdır. Gün
lük müşahedelerimizde gösteriyor ki, kısmen 
iktisadi kalkınma hareketlerinin verdiği imkân 
ve fırsatlar dolayısiyle, kısmen de enflâsyonist 
fiyat tereffillerinden \ faydalanarak muayyen 
bir zümre gelirini kanuni veya gayrikanuni 
yollarla büyük mikyasta arttırmış ve muazzam 
servet sahibi olmuştur. Buna mukabil sabit ve 
dar gelirlilerin, yani gelirlerinin fiyat artışları
na göre ayarlamak imkânını bulamıyan memur, 
müstahdem, işçi, mütekait ve saire her gün bi
raz daha sıkıntıya düşmüştür. Millî gelir artı-
şiyle mütenasip olarak herkes gelirini artırabil-
seydi hükümetin iddiası doğru olurdu. Halbuki 
enflâsyon zamanında pahalılığa intibak husu
sunda en ziyade geciken fiyat nevi emek bede
lidir. Mâruf bir iktisatçının dediği gibi «fiyat
lar asansörle yükselirken ücretler merdivenden 
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ağır ağır çıkmaktadır.» Başka memleketlerde 
de millî gelir arttığı halde hükümetler ufak fi
yat tereffüleri karşısında bile derhal ciddî ted
birler almak lüzumunu hissediyorlar ve müs
tehlikleri millî gelir rakamlariyle teselli ve tat
min yoluna gitmiyorlar. Bu mevzuda bir misal 
vermek isteriz.: 27 Ocak 1954 tarihli Gazete de 
Lausanne'a göre İsviçre'de 9 ay zarfında hayat 
pahalılığı % 2,1 artmıştır. Bunun üzerine işçi-

• ler ücretlerinin artırılmasını istemişler, müsteh
likler endişe izhar etmeye başlamışlardır. İsviç
re İktisat Nazırı muhtelif cemiyetlerin ve fede
rasyonların mümessillerini kabul etmiştir. Bu 
arada İsviçre millî gelirinin arttığından bahse
dildiğine dair gazetede bir malûmat yoktur. 
İsviçre İktisat Nezareti şu tebliği neşretmiştir : 
«Geçinme endeksinin birtakım müstehlikleri 
endişeye sevk eden hali hazır yükselişi üzerin
de resmî makamlar dikkatle durmaktadırlar. 
İktisat Nezaretinin talebi üzerine, Federal Fi
yat Kontrolü Komisyonu Şubatın başında bu 
yükselmenin sebeplerini ve bunların bertaraf 
edilmesi çarelerini tetkik edecektir. Bununla 
beraber şimdiden önümüzdeki aylarda geçinme 
endeksinde hafif bir düşme ümit edilebilir.» 

Bu misal iki zihniyet ve anlayış arasındaki 
farkı çok bariz bir şekilde göstermektedir. 

İsviçre'de dokuz ayda hayatın % 2 paha
lanması hükümeti yukardaki tebliği neşre sevk 
ederken, bizde İstanbul'da Ticaret Odası tara
fından neşredilen geçinme endeksine göre, Ka
sım ayma nazaran Aralık ayında yani bir ayda 
hayat pahalılığı % 7,11 artmıştır ve bu da hü
kümetimizi hayat pahalılığını kabul etmemek 
kararından çevirememiştir. Bir ayda İstanbullu 
vatandaşlarımızın hepsinin gelirlerinin % 7,11 
arttığına dair bir malûmat da yoktur. 

Pahalılıktan halkın ne kadar şikâyet ettiği
ni günlük müşahadeler göstermeye kâfidir. Bu 
husustaki iddiaları bütçe gerekçesinde «mese
lenin vehleten aldatıcı tarafları ele alınarak 
muayyen rakamların hususi maksatlar için is
tismar edilmesi» şeklinde göstermek, bir hükü
met için doğru bir hareket sayılamaz. Teşhis, 
tedavinin yarısı olduğuna göre, hükümetin ha
kikati kabul etmesini, yukarda arz ettiğimiz ik
tisadi ve malî tedbirlere ilâve olarak idari ted
birler almasını, hayat güçlüğünü hiç olmazsa 

| olduğu yerde durdurmasını temenni ederiz. 
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Muhterem arkadaşlar, şimdi de 1954 yılının 

reel millî geliri üzerinde duracağız. Bilindiği 
üzere, bu yıl içinde millî geliri azaltıcı muhtelif 
faktörler rol oynamıştır. Kuraklık dolayısiyle 
millî gelirimizin yarısından fazlası olan zirai 
sektörde mühim azalmalar kaydedilmiştir. 
Gerekçenin verdiği malûmata göre yalnız hubu
bat mahsulü 5 milyon tona yakın bir düşüş kay
detmiştir. Bu ise bir milyar 400 milyon lira 
civarında bir gelir azalışı ifade eder. Kuraklı
ğın umumiyetle ziraatin diğer sektörlerinde yap-
ttığı menfi tesirler de bu azalışı telâfi edecek bir 
artışa imkân vermemiştir. Filhakika pamukta, 
tütünde ve bakliyatta da miktar itibariyle aza
lışlar vardır. Zirai sektörde müşahede edilen bu 
mühim gelir azalışının, ticaret ve nakliye gelir
leri üzerinde de azaltıcı bir tesir yapacağı mu
hakkaktır. Esasen ithalât, ihracat da son üç yıl 
içinde en düşük seviyeyi göstermiştir. Daha ev
vel de temas ettiğimiz üzere, 1954 yılı içinde 
sanayiimiz hammadde, mahrukat ve yedek parça 
sıkıntısı yüzünden kapasitelerinin çok altında 
çalışmışlardır. Gerekçedeki, 1954 yılına ait 9 ay
lık sınai istihsal muvakkat genel endeksi de he
men hemen geçen senenin aynı olmakla bu iddi
amızı teyidetmektedir. Son aylarda dış ticaretin 
daha da daraldığı nazara alınırsa, sınai gelirle
rimizin zirai sektörde ve bunun neticesi olarak 
diğer sektörlerdeki gelir azalışını telâfi etmek
ten uzak bulunduğu anlaşılır. Daha evvel temas 
ettiğimiz İstanbul Tüccar Derneği Kongresine su
nulan İdare Heyeti raporu da ticari ve sınai ge
lirlerin azaldığını ifade edecek mahiyettedir. 
Bütün bu âmillerin neticesi olarak 1954 senesi 
reel millî gelirimizin 1953 e nazaran en az % 10 
azaldığını kabul etmek mübalağalı bir görüş ol
maz kanaatindeyiz. 

Hükümet Bütçe Encümeninde, durumumuzu, 
rakamların konuştuğu bir devir olarak vasıflan-
dırmıştı ve millî gelirdeki azalmayı kabul etme
mişti. Hükümet, devrimizin farikasına uygun 
bir şekilde, rakamlarla azaltıcı faktörleri telâfi 
eden faktörlerin neler olduğunu ifade ve endişe
lerimizi izale etmedikçe, kanaatimizi muhafaza 
ve ilerdeki hükümlerimizi bu müşahedeye istinad-
ettirmekte devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan sonraki mâ
ruzâtımız 1955 bütçesine taallûk edecektir. Bi
lindiği üzere bütçe, zamanımızda para politika-
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siyle birlikte iktisadî politikanın en mühim vası
talarından biri haline gelmiştir. Bizim gibi, mil
lî gelirinin mühim bir kısmı Devlet eliyle harca
nan bir memlekette, bütçenin iktisadi hayat üze- » 
rinde en kuvvetli tesirler icra etmesi tabiîdir. 
Devlet takibettiği gelir politikasiyle muayyen 
sektörlerin kazançlarından, alacağı payları artır
mak veya eksiltmek suretiyle, bunların masraf 
hacımlarmı ayarlamak imkânına sahip olduğu 
gibi, kendi masraf politikasiyle de mal ve hiz
metlere karşı olan umumi talebin azalması veya 
çoğalması üzerinde müessir olabilir. 

Bu itibarla isabetli bir Devlet bütçesinin bün
yesi ve hacmi millî iktisadın zaruretlerine millî 
gelirin seyir ve temayüllerine göre ayarlanmış 
olmak îcabeder. Daha evvelki izahlarımızla be
lirttiğimiz üzere, bugün ekonomimizin en bariz 
realiteleri, enfilâsyon, 1954 te reel millî gelirin 
düşmüş olması ve dış ticaret güçlüklerinin de
vam etmesidir. 

Bundan sonraki mâruzâtımız, bütçenin bu 
realitelerin zaruri kıldığı bir bünyeye sahip olup 
olmadığını gösterecektir. 

Enfilâsyonist tazyika mâruz bulunan bir 
memlekette, Devlet bütçesine düşen vazife mec
mu talebi azaltacak tedbirlere yer vermesidir. 
Masrafları daha fazla kabaran bir bütçe denk 
dahi olsa, enflâsyonla mücadelede vazifesini 
tam yapmış olmaz. Zira bir bütçenin enflâs-
yonist olmaması için denk olması da kâfi değil
dir. Yani denk bir bütçe her zaman nötr bir 
bütçe olamaz. Bütçe yoliylle millî gelirden alı
nan payın arttığı bir devrede, denk bir bütçe 
dahi enflâsyonist olabilir. 1955 bütçesinde âm
me masraflarının artışı piyasada mecmu talebi 
artıracak mahiyettedir. Devlet millî gelirden 
eskisine nazaran daha büyük bir pay almayı ve 
bunu tamamen harcamayı düşünmektedir. Dev
lete giden bu pay artışı fertlerde kaldığı tak
dirde, kısmen tasarruf edilmesi ve böylece de 
aynı nispette bir talep fazlalığı yaratmaması 
mümkündü. 

Enflâsyonla mücadele için, devlet masrafı
nı kısmak hattâ bütçeyi fazla verecek şekilde 
tanzim etmek ve bütçe fazlasiyle devlettin Mer
kez Bankasına olan borçlarından bir kısmını 
ödiyerek tedavül haemmda gereken daralma
nın teminine çalışmak yerinde bir tedbir olur
du. Bu itibarla enflâsyonlla mücadele mevzuun
da 1955 bütçesinden müspet bir tesir beklemek 
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§öyle dursun, aksine intizar etmek daha mâkul 
olur. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe üzerindeki ma
ruzatımıza devam ederken, bir noktayı belirt
mek isteriz. Hükümet 1955 bütçe gerekçesinde 
rakamların zahirî şişkinliklerini daima muka
yeselerine esas almaktadır. Para kıymetinin 
devamlı olarak düştüğü bir memlekette rakam
ların gerisinde bulunan hakikatlar ihmali edile
rek yapılan mukayeseler, samimiyet kaidesine 
uygun düşmez ve isabetli hükümlere götürmez. 

Evvelki izahlarımızda toptan eşya fiyatları
nın 1950 den 1954 sonuna kadar % 25 ve 1953 
ortasından 1954 sonuna kadar ise % 17 bir ar
tış kaydettiğini belirtmiştik. Mukayeseler bu 
hakikatlarm ışığı altında yapıldığı takdirde ka
barık olan nispetler hayli düşecektir. 

1955 bütçesindeki 2 milyar 976 millyon lira
lık tahsisatın, 1950 deki Türk lirasına göre kıy
meti, en fazla iki milyar 360 milyon liradır. 
1954 sonundaki fiyatlara göre hesaplanan bu 
miktarın, fiyatlar artmakta devam ettikçe da
ha da düşeceği tbiîdir. Bununla beraber bu ar
tışı küçümsediğimiz zannedilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçesi varidat 
tahminleri üzerinde durmadan evvel 1954 büt
çesi varidat tahakkukları üzerinde durmak is
teriz. Bütçe Encümeni raporunda da belirtildi
ği üzere 1954 tahsilatının 2 milyar 231 milyonu 
bulacağı tahmin edilmektedir. Bu duruma gö
re varidat tahmini 57 milyon lira noksaniyle 
tahakkuk edecektir. 

Unutmamak lâzımdır ki bu tahsilatın içinde 
1954 Bütçesi ile derpiş edilmiyen memur ikra
miyelerinden kesilen gelir vergisi de dahildir. 

Evvelce arz ve izah ettiğimiz üzere zirai ge
lirlerdeki azalışın senayiin tam randımanla çalışa
mamasının, dış ticaretin daralmasının mübadele 
hacmma ve dolayısiyle ekonomimizin diğer sek
törlerine yaptığı menfi tesirler de nazara alınır
sa 1954 Bütçe yılında iş ve istihsal hacmmda ve 
vatandaş gelilerinde bir gelişme şöyle dursun 
bilâkis 1953 e nazaran mühim bir azalış olduğu
nu kabul etmek mantıki bir zaruret olur. 

Devlet gelirlerinin çok büyük bir kısmı bu 
arada muamele ve istiklâk vergileri hasılatı yıl 
içindeki vatandaş gelirleri ve mübadele hacmi 
ile çok yakından alâkalı bulunduğuna göre dev
let gelirlerinin bu gurupunda bir düşüklük 
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kaydedilmesi ve bu düşüklüğün 1952 ye nazaran 
iktisadi bakımdan daha canlı bir yıl olan 1953 
yılı kazançlarından alınan gelir ve kurumlar ver
gisi hasılatmdaki artış fazlası ile karşılaması 
beklenirdi. Memur ikramiyelerinden alman ver
gi hariç tutulduğu takdirde 1954 hasılatı arasın
da 270 milyon liralık lehe bir fark vardır. 1954 
te millî gelir yüzde on azaldığı halde devlet va-
ridatmdaki bu artış ne ile izah edilecektir? 

Bizce bu artışın en büyük sebebi ekonomi
miz üzerinde baskısını her gün biraz daha ar
tıran ve yukarda üzerinde ısrarla durduğumuz 
enfilasyonun tesiri altında eşya ve hizmet bedel
lerinin yükselişidir. Binaenaleyh devlet varida-
tmdaki bu artışı iktisadi gelişme ile izah etmek 
madalyanın bir yüzünü göstermektir. 

Muterem arkadaşlar : 1955 bütçesinin gelir 
tahminleri 1954 e nazaran 687 milyon küsur li
ra fazlası ile ve iki milyar dokuz yüz yetmiş al
tı milyon küsur liradır. Şu hale göre geçen se
neye nazaran artış yüzde otuz civarındadır. 

1951 yılından bu tarafa devlet varidatmdaki 
artışın bir evvelki yıla nispetleri yüzde 16, yüz
de 18 ve yüzde on beş olarak seyrettiğine göre 
bu seneki tahmin artışların vasatisini çok geç
mektedir. Bu seneki gerekçede gelir tahminleri
ni haklı gösterecek etraflı izahata ve mukayeseli 
tablolara raslanmamaktadır. Bu itibarla mün
ferit gelir tahminleri hakkında mütalâa beyan 
etmek güçleşmeytcdir. Henüz Meclisçe müzake
re ve kabul edilmemiş bulunan kanun tasarıları 
ile arazi, bina, buhran ve gelir vergisi hasıla
tından elde edilecek 187 milyon liralık varidat 
ile Musul petrollerindeki hissemizden elde edile
ceği kabul edilen 100 milyon lira 1954 üu ta
hakkuk edeceği kabul edilen iki milyar iki yüz 
otuz bir milyon liralık hasılatından çıkarıldığı 
takdirde diğer vergi membalarından 1954 e naza
ran 1955 de 468 milyon liralık bir hasılat fazla
sı tahmin edilmiş olduğu görülür. 1955 varida
tının bir kısmı 1954 ün kazanç ve iratlarından 
alman gelir ve kurumlar vergisinden mürekkep
tir. Gelir bütçesi raporuna göre 1954 irat ve ka
zançlarından alınacak olan gelir vergisi 1954 ha
sılatına nazaran 75 milyon lira fazla tahmin edil
miştir. Halbuki 1954 yılında ithalat 150 mil
yon ihracat 170 milyon lira azalmış sanayi, ham
madde, yedek parça ve kömür sıkıntısı yüzün
den tam randımanla çalışamamıstır. Kuraklık 
dolayısiyle zirai sektörde de millî gelir azalmış-
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tır. Bütün bu menfi âmillerin tesiri ile 1954 ka- I 
zanç ve iratlarının iş hacmi bakımından çok mü
sait bir yıl olan 1953 ten ehemmiyetli nispette 
düşük olacağı tabiîdir. Bu itibarla bu varidat ka
leminde 75 milyon lira artış değil, en az 50 milyon 
lira bir azalış kabul etmek daha mâkul olur. Aynı 
sebeblerle kurumlar vergisi için de bir artıştan zi
yade bir azalış kabul etmeli içabeder. Bu sebeple I 
gelir ve kurumlar vergisinin 150 milyon lira faz- ] 
la tahmin edildiği kanaatindeyiz. 

Vasıtalı vergilere gelince : Dış ticarette bir 
genişleme, ferahlama olacağına dair elde henüz 
bir müspet, delil yoktur. Esasen dış ticaretle I 
alâkalı gelirler 1955 senesinde dış ticaret hac
mim 1954 ten farklı olmıyacağı esasına göre 
tesbit edilmiştir. Bu itibarla hammadde ve ye
dek parça ithalindeki zorluklar göz önünde tu
tulursa 1955 yılını iş ve mübadele hacmmda 
büyük ölçüde bir artış olacağını kabul etmek 
mümkün değildir. 

İklim şartlarının ne suretle tecelli edeceği 
de şimdiden kestirilemez. 1954 ün menfi şart
larının 1955 teki devlet varidatı üzerinde bir 
müddet menfi tesir yapacağı da tabiîdir. Ge
çen yılın menfi tesirleri malûm olduğu halde 
1955 in müspet tesirleri henüz meçhuldür. Bu 
şartlar altında 1955 varidatının yukarda bah
settiğimiz "artışı kaydetmiyeceğini kabul etmek 
daha mâkul bir hareket olmak içabeder. Fiyat
ların yükselmeye devam etmesi halinde varida
tın zahiren artması mümkün olur. öyle görülü
yor ki, hükümet de tahminlerini bu fiyat artı
şına göre ayarlamıştır. Bu umumi izahattan 
sonra varidat tahminindeki isabetsizliğe bir mi
sal daha vermek isteriz. 

Yeni 3 şeker fabrikası faaliyete geçtiği 
halde bu seneki şeker istihsalimiz 178 bin ton 
olmuştur. Geçen seneki istihsal ise 174 bin ton 
idi. Şeker istihlâk Vergisi tahmini 260 bin tona 
göre yapılmıştır. Bu hesaba nazaran ayda 22 
bin tona yakın şekerin istihlâki içabeder. Bu 
miktarın mübalâğalı olduğu bir yana elde mev
cut şeker yeni kampanyaya kadar ancak ayda 
14 bin ton şeker istihlâkine müsaittir. Bu cihet 
Bütçe Encümeninde alâkalılarea açıklanmıştır. 

Evvelce 1 Eylül olarak kabul edilen kam
panya başlangıcı 1 Ağustos olarak kabul edil
se bile bir Marttan Ağustos başına kadar 5 ay
lık zaman vardır. Ağustostan sonra her ay yir̂ - | 
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mi iki bin ton şeker istihlâk edileceğini kabul 
etsek dahi Mart - Ağustos arası istihlâk ayda 
ancak 14 bin tonu geçemiyeeeğine göre 38 bin 
tona tekabül eden İstihlâk Vergisi olan 29 mil
yon liranın varidat tahmininden düşülmesi 
içabeder ki, bu ciheti Encümende kabul ettir
meye muvaffak olamadık. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet, tahsili mümkün olan alacaklarını 

varidat bütçesine kor, nitekim mülga kanun
lara göre tahakkuk etmiş bâzı yergi bakaya
sından hepsi değil, ancak bir miktarı «Tahsili 
mümkün» kaydı ile bu seneki bütçeye konmuş
tur. Musul petrollerindeki hissemiz karşılığı 
olan ve yıllardan beri tahsil edilemiyen müte
rakim alacağımız, tahsili mümkünmüş gibi büt
çeye konmuştur. Bütçe Encümeninde Hariciye 
Vekilinin verdiği izahata göre bu paranın tah
sili için dostumuz Irak Hükümetiyle yapılan 
müzakerelerden bugüne kadar müspet bir ne
tice alınamadığı ve muahedeye verilen mâna 
bakımından arada bir anlayış ihtilâfının mev
cut olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen tahsil 
edilemiyecek yüz milyon liranın bütçeye kon
ması yerinde bir hareket olmaz. 

Bu mâruzâtımız gösteriyor ki, varidat tah
minleri lüzumundan fazla şişkindir. Ve iddia 
edildiği gibi bütçe denk değildir. Bunun mik
tarını masrafları tetkik ettikten sonra ifadeye 
çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçesi masraf 
yekûnu 1954 bütçesine nazaran 428 milyon li
rası cari masraflarda, 259 milyon lirası yatırım 
masraflarında olmak üzere 687 milyon küsur 
lira bir fazlalık arz etmektedir. Umumiyetle 
gider rakamlarındaki artışlar hakiki ve zahirî 
olmak üzere ikiye ayrılabilir. Hakiki artışlar; 
hizmet genişlemesinin neticesi olan artışlardır. 
Paranın iştira gücünün azalmasından doğan ar
tışlar ise zahirî artışlardır. 

1955 bütçesindeki artışların ne miktarının 
yeni hizmetlere taallûk ettiğini gösterecek ra
kam ve malûmat maalesef mevcut değildir. 
Cari giderlerdeki artışın mühim bir kısmı; 
1954 bütçesi kabul edilirken bütçeyi denk gös
termek endişesi ile bütçe dışı bırakılan yılda 
3 maaş nispetindeki memur ikramiyeleri, 
emekli, dul ve yetim maaşlarına yapılan zam 
gibi masrafların bu defa bizzarure bütçeye gir
mesinden ileri gelmiştir. Zaruri hizmet genişle-
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-meleri ile fiyat yükselmelerinden mütevellit 
artışlara bir şey denemezse de bütün artışların 
bu mahiyette olduğu da iddia edilemez. 

İdare teşkilâtının yıldan yıla genişletilmesi 
hareketinin devam ettiğini söylemek yerinde 
olur. Hükümet 1951 bütçesindeki açığı mazur 
göstermek için bütçe giderlerinin yüzde 84 
ünün dondurulmuş bulunduğunu ve cari mas-. 
raflardaki artış seyrini durdurmaktan başka 
bir tasarruf yolu bulamadığını ve tasarrufu 
mümkün kılmak için esaslı ve kanuni tedbirle
re başvuracağını ifade etmiş idi. Hatırladığımı
za göre devlet hizmetlerinin rasyonelleştiril
mesi için İsviçre'den bir de mütehassıs getiril
miş idi. 

Esasen hükümet, programında «devlet ci
hazımızın bugünün ihtiyaçlarına cevap "vere- % 
bilecek hale getirilebilmesi için bilûmum dev
let hizmetlerinin rasyonel olarak yeni baştan 
tanziminin zaruri olduğunu, bu suretle hizmet 
veriminin artacağını ve ker bakımdan tasarruf 

»temin edileceğini ve hiç kimseyi mağdur etme
den memurların nispî bir refaha kavuşturula
cağını müjdelemiştir. Aradan 5 sene geçmesine 
rağmen bu va'din tahakkuk etmediği görül
mektedir. Cari masraflar günden güne artmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe cari giderleri 
arasında kanuni mesnedi olmıyan bâzı tahsisa
tın da bulunduğunu görmekteyiz. Bu tarzı ha
reket âdeta bir emrivaki ihdas etmek istendi
ği intibaını vermektedir. Milletvekilleri ödenek
lerinin ayda 1150 liradan 2000 liraya çıkarıldı
ğı ve buna göre de yolluklarının arttırıldığı 
müşahede olunmaktadır, Halbuki böyle bir tah
sisat artışına cevaz veren bir kanun da henüz 
müzakere ve kabul edilmemiştir. Memlekette 
dar ve sabit gelirli büyük bir zümre sıkıntı çe
kerken milletvekillerinin yalınız kendilerini 
düşündüğü intibaını veren böyle bir artış esa
sen yerinde bir hareket de sayılamaz. Demok
ratik nizama yeni girmek yolunda olan bir 
memlekette Büyük Millet Meclisi müessesesi
nin halk nazarında itibarını sarsabilecek hare
ketlerden tevakki etmek zaruretini takdir ede
ceğinizden ve bu artışı ret de edeceğinizden 
eminim. Bu vesile ile milletvekilleri ödenekle
rine vaktiyle yapılan zam muvacehesinde Demok
rat Partinin nasıl bir tavır takındığını da ha
tırlatmak yerinde olur. 

İ955 Ö : 1 
Muhterem arkadaşlar, yatırım masrafların-

daki artışı esas itibarile memnuniyetle karşı
larız. Yalnız memleket enflâsyonist tazyika mâ
ruz bulunduğuna ve döviz sıkıntısı çekildiği
ne göre yatırım meyzuunda çok dikkatli olmak 
icabeder. Hiç olmazsa hükümetin gayrimüs-
tahsıl yatırımları claha müsait zamana bırak
ması şayanı temennidir. 

Muhterem ardaşlar, bütçenin denkliği ve 
samimîliği iddiaları üzerinde de durmak iste
riz. Bütçe samimiyeti bakımından, iş başında 
bulunan hükümetin iktisadi ve sosyal mülâha
zalarla takibettiği fiyat ve tarife politikasm-
nm neticesi olan zararları bütçe ile karşılamak 
lâzımdır. Daha evvel de arz ettiğimiz gibi Ofis 
Kuruluş Kanununun 13 ve 14 neü maddelerine 
göre bütçeden ödenmesi icabeden ve yekûnu 
250 milyon liradan fazla olan zarar için büt
çeye hiçbir tahsisat konmamıştır. îşin ggribi 
Ofisin zararlarını hükümet devlet borçları arası
na da ithal etmiyerek ticarî borç saymakta ve 
böylece yeni bir mefhum ortaya koymakta
dır. 

Tarım satış kooperatiflarinin 100 milyonu 
bulan zararları ile Etibank'm kömür satışların
dan doğan zararları gibi birçok zararlar bütçe
den karşılanmamıştır. 

Hükümet politikasının bir neticesi olan bu 
zararlar Merkez Bankası kaynaklarından karşı
lanmakta ve dolayisile iktisadi hayat üzerinde
ki enflâsyoncu tazyik artmaktadır. Buna rağ
men bütçe denkliğinden bahsetmek sanmimi-
yet. kaidesine sığmaz. 

Varidat tahminleri hakkında mâruzâtımız
da yalnız iki kalemde varidatın en az 180 mil
yon lira fazla tahmin edildiğini ifade etmiş 
idik. 

Irak petrollerine ait 100 milyonu da buna 
ilâve edersek tahmindeki şişkinlik 280 milyona 
çıkar. Diğerleri hariç kanunen bütçeye konma
sı icabeden Ofisin 250 milyonu mütecaviz za
rarını da buna ilâve edersek bu seneki bütçe
nin denk değil en az 530 milyon liralık bir açığı 
olduğu neticesine varmak hesabi ve kanuni bir 
zaruret halini alır. Bütçeye konmuş olduğu hal
de henüz kanunileşmemiş varidat bu hesaptan 
hariçtir. 

Muhterem arkadaşlar, gerek iktisadi duru
mumuz ve gerekse bütçe hakkında görüşlerimizi 
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arz etmiş bulunuyoruz. Hâdisatın bize telMn et- I 
tiği endişelerin tahakkuk etmemesini ve hükü
metin yetkin bulduğumuz görüşlerinin gerçek
leşmesini ve gayretlerinde muvaffak olmasını 1 
can ve gönülden temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birleşmiş Milletler ideali dairesinde ve NA- I 

TO çerçevesi içinde kolektif güvene müstenit 
barışçı ve dürüst bir dış siyaset takibedilme-
sini memleket menfaatlerine en uygun yol say
dığımızı parti programımızda da tesbit ve ifade I 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu vadide şimdiye kadar intacına muvaf
fak olunan anlaşmalar ve karşılıklı yardımlaş- I 
malar yanında, Lozan Muahedesinde «menkûl I 
haklarına terk» formüliyle daha o vakit mem
leketimizin, istiklâllerini tanımış ve hakların
da iyi niyetlerimizi ve kardeşlik hislerini izhar I 
etmiş olduğu Orta - Şark memleketleri arasın
da da bir güvenlik kurulması hususunda, son 
zamanlarda iktidarca sarf edilen mesainin müs
pet neticeler vermesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; I 
iç politika üzerinde de kısaca durmak isteriz: 
2 Mayıstan bu tarafa mevcutlara ilâveten 

çıkarılan antidemokratik kanunlar ve bunların I 
tatbikatına hâkim olan zihniyet muvacehesinde I 
Türkiye'de demokratik bir idare bulunduğunu I 
iddia etmek çok cesaretli bir hareket olur. De- I 
mokratik bir hukuk devletinin mütaarefe hali- I 
ne gelmiş bulunan şartları bugün maalesef mem- I 
leketimizde yoktur. Bütün müesseseler, adale- I 
tiyle, üniversitesiyle, matbuatiyle ve idare ci- I 
hazı ile siyasi iktidarın tesir ve nüfuzu altına I 
konmuştur. Şahısların zaman ve mekâna göre I 
değişen müsamahasına dayanan teminatsız bir L 
gidiş ise bugünün anlayışı ile bir hürriyet ni- I 
zamı telâkki edilemez. Demokrasinin -temeli I 
olan vatandaşın hür iradesi de temsil ettiğimiz, 
etmekle şeref duyduğumuz Kırşehir'in başına I 
gelen âkibetle mânasını tamamiyle kaybetmiş 
ve baskı altına alınmıştır. Kanaatimiz odur ki; 
tarih, gerek iktidar ve gerek muhalefet hakkın- I 
da hükmünü yapılan köprü ve barajlara göre 
değil rejim mevzuunda gösterecekleri ciddiyet 
ve samimiyete göre verecektir. Memleketi bu 
rejim buhranından ve bunun neticesi olan mâ
nevi huzursuzluktan kurtarmak için gösterile
cek gayret kimden gelirse gelsin milletçe alkış
lanacaktır. 

1955 6 : 1 
Geçmiş mücadelelerin ve hâdiselerin gönül

lerde ve vicdanlarda bıraktığı rüsubu vatan-
perverane bir şuur hamlesi ile temizlemeye mil
letçe muhtaç bulunuyoruz. 

Sayın Başbakanın son nutkunu bu rüsubu 
temizlemek uğrunda atılmış bir adım saymak 
ve güzel sözleri, güzel kanunların ve» güzel tat
bikatın takibedeceğini ümidetmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepinizi hürmetle selâmlıyarak mâruzâtımı

za nihayet verirken Garp'lı bir filozofun üç asır 
evvel söylediği şu sözleri tekrar etmeden geçe-
miyeceğiz : 

«Tenkid edilmek bazan üzücü, fakat tenkid 
edilmemek her zaman tehlikelidir.» 

EEÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
1955 yılı bütçe kanun lâyihasını zamanın

da bitirebilmek ve bütün konuşmak istiyen ar
kadaşların da konuşabilmeleri için hükümet, 
Bütçe Encümeni ve siyasi parti sözcüleri hariç 
diğer mebus arkadaşların onar dakika konuş
malarına karar alınmasını arz ve teklif eyle
rim. 

Çoruh Mebusu 
Mecit Bumin 

REİS — Aleyhinde, Burhanettin Onat ko
nuşacak. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, önümüzde görüşülecek koca 
bir bütçe var. Buna mukabil zamanımız çok 
dardır, konuşma müddetlerinin tahdidedilmesi 
hakkındaki noktai nazarı kabul ederim, yalnız 
bütçe heyeti umumiyesi hakkındaki konuşma
ların tahdidedilmesini doğru bulmuyorum. Hü
kümetin konuşması saatlerce sürdü, muhalif 
partilerin konuşması saatlerce sürdü. Her mev
zu üzerine kelebek gibi birer defa konup kalk
sak gene on dakikaya sığmaz. Bundan sonra 
gelecek maddelerde konuşmaları tahdidedelim. 
îcabederse daha da kısaltalım, fakat rica ede
rim, bütçenin heyeti umumiyesi üzerindeki ko
nuşmaları zamanla tahdidetmiyelim arkadaş
lar. 

REİS — Kifayetin aleyhinde konuşuldu. 
Takriri reylerinize arz ediyorum. Hükümet, ko
misyon ve partiler sözcüleri hariç, diğer mebus 
arkadaşların sadece 10 dakika konuşması tek
lif ediliyor. 
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Bu takriri kabul edenler lütfen işaret etsin

ler.... Etmiyenler... (Yeniden sesleri) Anlaşıl
madı. 

Bir kere daha rica edeceğim. 
Takriri kabul edenler lütfen işaret .etsinler, 

sayacağız... Kabul etmiyenler lütfen işaret et
sinler... Takrir reddedilmiştir. 

Mehmet özbey. (Yok sesleri) 
, Ekrem Alican. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; bundan bir iki yıl evvel mesul hükü
met sözcüsü arkadaşlarımızın ağzından; yakın bir 
istikbalde Türk bütçesinin 3 milyara yükseleceği 
yolundaki mütalâaları duyduğumuz zaman, bu 
sözleri sarf edenlerin ileri derecede nikbin ol
dukları düşüncesinden kendimizi alamamış ve ar
kadaşlarımızın sözlerini memleket için güzel te
menniler diye kabul etmiştik. 

Bugün o sözlerin vadedilen zamanda tahakkuk 
ettiğini görmenin sevinci içerisinde bulunuyoruz. 
Konuşmaya başlarken bu sevinci zevkle ifade ve 
muvaffak eserinden dolayı hükümetimizi tebrik 
ederim. . 

Milletlerarası istatistiklerin îkinci Dünya 
Harbi sonu için umumiyetle bose olarak kabul et
tiği 1948 yılını biz de bütçe tetkiklerimiz için esas 
kabul eder ve 1948 yılının 1 milyar 243 küsur 
milyonluk devlet giderleri yekûnunu yüz itibar 
etmek suretiyle 1955 bütçesine kadar Büyük Mec
listen geçmiş bulunan bütçeler gider yekûnları
nın ifade ettikleri endeks rakamlarını gözden ge
çirecek olursak, bilhassa son beş yıl içerisinde kat'-
edilmiş bulunan mesafenin azametini çok daha 
iyi kavramak imkânını buluruz. 

Filhakika 1948 yılı giderlerinin 1 milyar 243-
küsur milyon liralık nominal rakam yekûnu 100 
kabul edildiği takdirde onu takibeden bütçelerin 
nominal gider bir kısım yekûnları şöyle bir en
deks tablosu irae ederler. : 

Sene 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Endeks ] 

100,00 
110,3 
119,6 
127,00 
141,00 
171,1 
184,3 
239,3 

.1955 0 : 1 
Bu tabloya dikkat buyurulacak olursa görü

lür ki; devlet bütçemizin gider tahsisleri yekûn
larında, bilhassa 1951 yılından sonra geniş mik
yaslarda inkişaflar elde edilmeye başlanmış ve bu 
miktarlar 1955 yılında, 1948 yılma nazaran' yüz
de yüz otuz dokuz, 1950 yılma nazaran yüzde 
yüz nispetinde yükselmiş bulunmaktadır. 

Yatırım tahsislerindeki inkişafların umumi 
rakamlardaki yükselmelerin de fevkine çıkarak 
1955 yılında, 1950 yılma nazaran yüzde 330 ra
kamına ulaşmış bulunduğu, mülhak bütçelerimiz
de de bu çeşit inkişafların bir aynının meydana 
geldiği, hükümetin bütün bu tahsisleri 1954 ve 
1955 bütçe lâyihalarında normal devlet gelirle
riyle karşılamak imkânını sağladığı göz önünde 
tutulacak olursa, takibine girişilen iktisadi poli
tikanın umumi hatlardaki isabetine itimadımız 
büsbütün kuvvetlenir. 

Umumi neticelerin bu kadar ferahlatıcı bir 
manzara göstermesi dolayısiyle hükümete tebrik 
ve takdirlerimizi geniş mikyasta ifade etmemiz, 
memleket meseleleri içerisinde dikkatimizi çeken 
ve icra mevkiinde bulunan arkadaşlarımızın dik
katlerine sunmak mecburiyetini bizlere tahmil 
eden mevzuların bulunmadığına elbet delâlet et
mez. Bilâkis, memleketin bilhassa iktisadi poli
tikasına getirilmiş bulunan dinamik karakter bu
gün, düne nazaran, birçok yeni meselelerin doğ
masına sebep olmakta, bu meselelerin halli husu
sunda çeşitli fikir ve mütalâalar ortaya atılabil-
mektedir. Bu fikir ve mütalâaların ifade edilip 
münakaşasına imkân verebilmek ve bu yoldan hep 
birlikte en salim neticelere varabilmek için, büt
çe müzakerelerinin en müsait zaman olduğu kana
atini taşımaktayız. 

A) îş başında bulunan hükümetlerin, mem
leketin bütün imkânlarını kullanarak Devlet 
bütçelerini, hizmetlerin âzamisini kavrıyacak 
şekilde tertip ve tanzim için gayret sarf etme
leri lâzımgeldiği, şüphe götürmez bir hakikat
tir. Bu itibarla 1955 bütçesini ihzar eden arka
daşlarımız, bu bütçeyi 3 milyar üzerinden ve 
mütevazin olarak bağlıyabilmek maksadiyle, 
cidden takdire değer mesai sarf etmişlerdir. 

Esasını takdirle benimsediğimiz bu fikı*i,n 
tatbikatı içerisinde yer alan tedbirlerden bâzı
ları üzerinde kısaca durmakta fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

I - Evvelâ 1955 bütçesinin ihzarı sırasında 
Hükümet, bir kısım inhisar maddelerine zamlar 
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yapılması kararını almıştır. 1955 bütçesinin 
varidat kısmını tetkik ettiğimizde, tekel hasıla
tının 1954 yılına nazaran 51 milyon lira fazla-
siyle tahmin edilmiş olmasından, bu kararın 
Devlet bütçesine inikasının bu miktar civarın
da olduğunu görmekteyiz. 

Ayarlama adını verdiğimiz ve doğrudan doğ
ruya müstehlikleri istihdaf eden, bu çeşit karar
ların, memleket ekonomisinin bugünkü tema
yülleri karşısında psikolojik tesirlerine işaret 
etmek isterim. 

Biraz sonra yapacağımız daha geniş izahlar
dan da anlaşılacağı üzere, memleketimizde fiyat
lar oldukça süratli bir şekilde yükselme seyri 
takibettiklerine göre, Hükümetin, Devlet ma
mulleri fiyatlarına, doğrudan doğruya müsteh
likleri istihdaf edici zamlar yapması suretiyle, 
bu fiyat yükselişlerini âdeta teşvik eder duru
ma girmesinin doğuracağı mahzurlarla, nominal 
rakamları bu zamlar nispetinde yüksek, bir büt
çeye sahip olmanın sağlıyacağı menfaatlerin 
mukayesesi, öyle zannediyorum ki, üzerinde 
ehemmiyetle durulması gereken bir husus olmak 
icabederdi. 

Bugün mensucat, demir, çimento gibi bir 
kısım Devlet mamullerinde, Devlet müstehlik 
sınıf lehine geniş mikyaslarda fedakârlıklar 
yapmakta ve bu mamuller fiyatlarını aynı cins 
ithal mamulleri fiyatlarına nazaran çok daha 
düşük seviyelerde muhafazaya çalışmaktadır. 
Bu mamullerin hakiki müstehlik vatandaşı bu
luncaya kadar çeşitli ellerden geçmesi 'Devletin 
yaptığı fedakârlığın çok zaman, beş on muta
vassıt lehine neticelenmesini mucip olmaktadır. 
Bugünkü fiyat hareketleri muvacehesinde ayar
lamalar yapmak bir zaruretse, kanaatimce bu 
ayarlamalar; tekel maddeleri gibi doğrudan 
doğruya müstehlike intikal edecek mamuller 
fiyatlarında değil, aradaki mutavassıtları kal
dırmak ve mutavassıtlar lehine Devletin lüzum
suz yere milyonlar kaybetmesini önlemek için 
bu çeşit mamuller fiyatlarında - yapılmalıdır. 

I I - Bu mevzuda üzerinde durmak istediğim 
ikinci nokta, Hükümetin henüz kanunları çık
mamış bir. kısım varidata, bütçe lâyihasının 
Yüksek Meclise şevki sırasında, bütçede yer 
vermeyi itiyat edinmeye başlamış olmasıdır. 

1955 yılı bütçesinin Arazi, Bina ve Gelir 
vergileri tahminlerini bu yoldaki tatbikata mi
sal olarak gösterebiliriz. 

.1955 G : 1 
Şu hususu samimiyetle itiraf edelim ki, bu 

çeşit tedbirler, bahis mevzuu hükümet teklifleri 
hakkında Büyük Meclisin salim kanaate var
masını güçleştirici bir mahiyet taşımaktadırlar. 
Bütçeye oldukça yüksek bir rakam halinde geli
ri konulmuş, tahsisler bu gelirin mevcut olduğu 
esasına göre ayarlanmış ve bizler bütçe lâyi
hasında mevkiini almış bulunan bu verginin 
ihdas edilip edilmemesi veya nispetinin artırılıp 
artırılmaması meselesini halletmek vazifesiyle 
karşı karşıya getirilmişiz. Karara varırken, ka
rarınız neticesinin bütçenin umumi yekûnuna 
ve mahiyetine yapacağı tesirin, üzerimizde psi
kolojik bir baskı icradan hâli kalmıyacağı ta
biîdir. 

öyle zannediyorum ki Maliye Vekâletimiz 
vergilerin malî maksatlarına fazlaca değer vere
rek zaman zaman bu çeşit tatbikata teşebbüs et
mektedir. 1955 bütçesi bu bakımdan en bol mi
salleri taşıyan bir bütçe olmuştur. 

Vergi hukukumuzun kesir olan ıslâha muh
taç taraflarının bütçe maksatları ve bütçe za
manları dışında ele alınmasının bizleri daha sa
lim neticelere ulaştıracağını ifade etmek iste
rim. 

C) 1955 bütçesinin 3 milyar civarında bağ
lanabilmesini teminen, bu bütçenin gelir kısmı
nın tahminlerinde bu yıl takibedilmiş bulunan 
usul üzerinde de bir nebze durmakta fayda var
dır. 1955 bütçesinden evvelki bütçeleri ve me
selâ 1954 yılı bütçesinin varidat tahminlerini 
tetkik etmiş olan arkadaşlarımız, tahminlerde 
zati takdir usulü yerine daha objektif bir usul 
olmak itibariyle daha evvelki yıllar tahsilat va
satilerinin dikkat nazarına alındığını müşahe
de etmiş bulunacaklardır. 

Bütçeyi ihzar eden arkadaşlarımız 1955 yılı 
gelir tahminlerinde nedense bu usulü terket-
mişler ve hemen bütün tahminlerini zati takdir 
usulüne istinadettirerek mütehammil inkişafla
ra oldukça müsamahalı marşlar tanımak yolu
nu ihtiyar etmişlerdir. 

Yapılan tahminlerin yıl içerisinde realize 
edilebilmesi en samimî temennimiz olmakla be
raber, dış tediye imkânlarımızın 1954 yılında 
olduğu gibi 1955 yılında da güçlükler arz et
mekte devamı halinde, bilhassa ithalât ve ima
lâta müstenit vergilerimizde tahmin rakamları
nın realize edilememesi ihtimalleri bizi ciddî 
olarak düşündürmektedir. 
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Bu konudaki mütalâalarıma son vehmeden 

evvel, muhterem hükümetin bir başka noktaya 
da dikkatini çekmek isterim. 1954 bütçe yılı 
tatbikatında bâzı devlet dairelerinden seçim 
çevrelerimizde başlanmış veya başlanacak işler 
için tahsisat talebettiğimizde, bu dairelerden, 
bütçelerinde tahsisatları bulunmakla beraber, 
Maliye Vekâletince tahsisatlarının muayyen bir 
kısmının kullanılmasına müsaade olunmadığı, 
binaenaleyh istenilen tahsisatı veremiyecekleri 
cevabını aldık. 

1954 bütçesi tatbikatına dair verilen izahat
tan, bu yıl tahsilat rakamlarının hattâ tahmin
leri aşan bir istikamette seyrettiği anlaşıldığı
na göre, devlet hizmetlerine bütçe ile muhassas 
tahsisatın karşılanamaması imkânı yok demek
tir. Mevsimlik tahsilat temevvüçlerinin de tah
sisat takiplerine meydan vermemesi, bu temev-
vüçlerin hazine muameelleriyle karşılanması ta
biî olmak icabeder. * 

D halde bu takiplerin, gelir fazlalıkları ve 
bütçe tasarrufları karşılık gösterilmek suretiyle 
cari yıl içerisinde kabul edilen tahsisatı karşı
lamak gayesiyle bir nevi mecburi bütçe tasar
rufu sağlamak maksadından ileri geldiği anla
şılır. 
- Knaatimce bütçenin ve cari yıl içerisindeki 
tahsisata mütedair kanunların Büyük Millet 
Meclisinde müzakeresi sırasında bu hususlara 
dikkatin çekilmesi, Meclisin sarfına cevaz ver
diği masraflar üzerinde tatbikat sırasında yeni 
ayarlamalar yoluna gidilmemesi Anayasa ve 
bütçe hukukumuz bakımından bir zarurettir. 

Bu kısımdaki mâruzâtımı bitirirken; devlet 
bütçelerinin bilhassa gelir bölümlerinin tahmin
lerinde bâzı zorlamaların yapılması suretiyle 
âmme sektörüne sağlanacak suni iştira gücü
nün, talep hacmi esasen geniş tevessülere maz-
har olmuş bulunan memleketimiz ekonomisi ve 
millî paramızın kıymeti üzerine menfi tesirler 
icra edebileceği hususuna da işaret ederim. 

B) Şimdi mâruzâtımın ikinci kısmı olarak 
son ayların en aktüel mevzuu olan eşya fiyatla
rı, hayat pahalılığı meselelerinden ve fiyat te-
reffülerinin devlet bütçesi üzerindeki tesirlerin
den bahsetmek isterim. 

Evvelâ bir iki hakikati açıkça tesbit etmek 
lâzımdır. 

1955 bütçe gerekçesinin fiyat hareketleri 
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kısmında bu mevzua temas eden hükümetimiz, 
1948 yılından bu yana dünya fiyatlarını tetkik 
ederek, 1948 fiyatları 100 itibariyle, dünyanın 
bâzı memleketlerinde 1954 yılı Ağustos ayında 
fiyatların 134 ile 256 arasında muhtelif seviye
lere ulaştığını, buna mukabil memleketimiz top
tan eşya fiyatlarının 1954 yılı 8 aylık vasatisi
nin ancak 117.6 ya yükseldiğini ifade etmekte, 
son dört sene içerisinde vatandaşlarımız iştira 
güçlerinde, millî gelirde vâki geniş ilerlemeler 
karşısında bu rakamın büyük bir mâna ifade 
edemiyeceğini ehemmiyetle belirtmektedir. 

Uzun yıllar boyunca her sahada ihmale uğ
ramış Türkiye'mizde son senelerde girişilmiş 
bulunan topyekûn kalkınma hamlesini dikkat 
nazarına aldığımız takdirde; bu büyük hare
ketin bilhassa ekonomik sahada hiçbir sıkıntı
ya meydan verilmeden tahakkuk ettirilebilece
ğine inanmak ve hükümet icraatından bu yolda 
neticeler beklemek en hafif tabiriyle safdillik 
ve insafsızlık olur. Kaldı ki, bu hamlemiz dün
yanın harble sulh, dünya ekonomisinin harb 
ekonomisi ile sulh ekonomisi arasında bocala
dığı ve iktisadi şartların her gün bir kutaupla 
diğer kutaup arasında dalgalandığı bir zamana 
tesadüf etmiş ve ekonomik hayatımız bir ta
raftan da dünya ekonomik durumunda vukua 
gelen sarsıntıların akislerini yüklenmek zorun
da kalmıştır. Bu itibarla hükümetin yukarda 
ifade edilen görüşünün kısmı küllisine iştirak 
etmemeye imkân yoktur. 

Yalnız hâdiselerin 1954 yılında takibetmiş 
olduğu seyir zihinlerimizde bâzı tereddütlerin 
doğmasına sebebiyet vermekte ve bizi mekaniz
manın aksıyan, ıslaha muhtaç olan tarafları bu
lunabileceği fikrine imale ettirmektedir. 

Filhakika 1954 yılında dünyanın belli başlı 
memleketlerinde toptan eşya fiyatlarında mah
sus bir duralama ve hattâ gerilemeler müşahe
de edilirken, memleketimizde toptan eşya fi
yat yükselişleri evvelki yıllara nazaran sürati
ni artırmış bir şekilde seyretmekte devam et
miştir. 

Nitekim gerekçeye bağlı toptan eşya fiyat 
endeksleri tablosunu tetkik ettiğimiz zaman İn
giltere'de 1953 vasatisi 150 olan fiyatların 
Ağustos 1954 vasatisinin yine 150 olduğunu, 
Batı-Almanya'da 1953 vasatisi 111 olan fiyat
ların Haziran 1954 vasatisinin 109 olduğunu, 
Holânda'da 1953 vasatisi 134 olan fiyatların 
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Temmuz 1954 vasatisinin yine 134 olduğunu, 
Fransa'da 1953 vasatisi 138 olan fiyatların 
Ağustos 1954 te 136 olduğunu, İspanya'da 1953 
vasatisi 175 olan fiyatların Haziran 1954 te 
172 olduğunu, Amerika'da 1953 vasatisi 105 
olan fiyatların Ağustos 1954 te 106 olduğunu 
müşahede ederiz. 

Bunların yanında, Birleşmiş Milletler aylık 
istatistik bültenlerine göre Avusturalya, Belçi
ka, Kanada, Danimarka, Mısır, Habeşistan, Fin
landiya, Hindistan, Irak, irlanda, italya, Ja
ponya, Lübnan, Yeni Zelanda, Norveç, isveç, 
isviçre, Tunus gibi memleketlerde de durum 
aynıdır. 

Memleketimizde ise 1953 vasatisi 106.6 olan 
toptan eşya fiyatları 1954 yılının 8 ayı içeri
sinde % 10 dan fazla bir illerleme kaydederek, 
Ağustos 1954 ayında 117.8 i bulmuştur. Bütçe
nin Yüksek Meclise takdiminden sonraki ra
kamları tetkik edecek olursak, bu fiyat artışla
rının yıl sonuna kadar aynı tempo ile devam et
tiğini ve 1954 Aralık ayı toptan eşya fiyatları 
endeks vasatisinin 121.1 i bulduğunu görürüz. 
Bu suretle 1954 yılı vsaatisi de 1953 yılma na
zaran % 11.2 fazlasiyle 117.8 e yükselmektedir. 

1948 yılından itibaren 1953 yılı sonuna ka
dar, beş yıll içerisinde, memleketimizde % 6.6 
nispetinde artmış olan toptan eşya fiyatlarının 
yalnız 1954 yılı devammca bu rakamın iki mis
line yakın bir artış kaydetmiş bulunması, her 
halde üzerinde dikkatlerimizi celbetmeye değer 
bir hâdise olmak icabeder. 

Toptan eşya fiyatlarında meydana gelen bu 
süratli ilerleme, şüphesiz, bütçelerimizin nomi
nal değerleri yanında, reel değerlerine de te
sir etmekte, binnetice bütçelerimize konulmuş 
tahsisatla yapılabilecek hizmetlerin şümul ve 
ehemmiyetlerinde tenezzüller kaydına sebebi
yet vermektedir. 

1948 yılı bütçemizin giderler yekûnunu 100 
kabul eder ve buna göre mütaakıp bütçeler gi
derleri yekûnlarını toptan eşya fiyat endeksle
rine nazaran reel değerleriyle mukayese eder
sek bu mütalâamızın ifade ettiği mânayı mü
şahhas bir surette görmek imkânını buluruz. 

Filhakika böyle bir mukayese bizi aşağıda
ki endeks tablosu ile karşı karşıya getirir. 

1955 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
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1955 

1948 fiyatlarına 
bütçe gideri 

100 
102.8 
123.3 
122.8 
135 
160.5 
156.2 

göre 
eri Nominal 

100 
110.3 
119.6 
127 
141 
171.1 
184.3 

Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere 1948 bütçesi masraflar yekûnuna nazaran 
1953 yılına kadar, bütçelerin reel değerleri ye
kûnunda meydana gelmiş olan artışlar, 1954 
yılı bütçesinde 1953 bütçesine nazaran % 4.3 
nispetinde bir azalış halinde, aksine bir seyir 
takibetmeye başlamış bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonumuz; raporunun 3 ncü say
fasının 4 numaralı prağrafmdaki ifadeleriyle, 
her ne kadar bu görüşümüze iştirak etmemek
te ise de, ifadelerinin altına koydukları rakam
lar görüşümüzü teyidetmektedirler. 

1950 ye nazaran bütçe artışları : 
1953 43.05 % Nominal artış 
Fiyat artışları tenzil 10.01 % 

33.04 Reel artış 

1954 
Fiyat artışları tenzil 

53.87 % Nominal artış 
21.56 

32.31 Reel artış 

1955 bütçesindeki 3 milyara yakın nominal 
giderler yekûnu, fiyatlar seviyesi bugünkü 
hadde muhafaza edilmek kaydiyle reel değerde 
de büyük bir ilerlemeyi ifade etmektedir. Fa
kat 1955 yılı içinde toptan eşya fiyatlarının 
1954 yılındaki tempo ile ilerlemesi halinde, 1955 
yılı sonunda bu bütçenin de bugün ifade ettiği 
yüksek değerden bir kısmını kaybetmesi pekâlâ 
mümkündür. 

Diğer taraftan çeşitli istihsal rakamlarını 
tetkik ettiğimiz zaman, çok gayrimüsait hava 
şartlarının doğurduğu bir kısım zirai mahsuller 
istihsal tenezzülleriyle, belli başlı madenlerimiz
den krom istihsalindeki duralama hariç, muh-
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telif istihsal kollarımızda 1953 yılının rekor ı 
istihsal rakamlarına nazaran daha müspet inki
şaflar kaydedildiğini, fakat buna rağmen 1954 
takvim yılı dış ticaret hacmimizin 1953 yılma 
nazaran gerileme istidatları gösterdiğini, gerile
menin bilhassa ihracat kolunda ehemmiyetli 
miktarlara yükseldiğini müşahede etmekteyiz. 

1953 yılının aylık vasati 22 milyar 878 mil
yon liralık hububat ihracatına mukabil 1954 
yılı içerisinde de 185 milyon liralık hububat 
ihraç edildiğinden, ihraeatımızdakî gerilemeyi 
münhasıran 1954 hasat yılının kötü zirai şârt^ 
larma bağlamaya imkân olmasa gerektir. 

RE IS — Zamanınız dolmuştur efendim. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Müsaade 

etmez misiniz? 
(Devam, devam sesleri) 
REÎS — Müsaade buyurun, tçtüzük hük

münü tatbik ile mükellefiz. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Efendim 

tekrar ne zaman söz alayım? Sıra ne vakit ge
lir? 

RE IS — Şimdi alın, sıranız geldiğinde tek
rar konuşursunuz. 

Söz Abdullah Aytemiz'indir. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Muh

terem arkadaşlar, hududu olmadığı için, sadedi 
de olmıyan iki mühim mevzu üzerinde müsaade
nizle kana kana konuşacağım. 

Bu mevzulardan biri Devletin adaleti, dige- \ 
ri de milletin diyanetidir. Bu konuşmalarımda 
eğer dilim sağa, sola biraz kayacak gibi olursa 
sabır ve tahammül göstermek lûtfunda bulunma
nızı şimdiden rica ederim. 

Arkadaşlar, ben Yüksek Meclisin, yaş itiba-
> riyle, mânevi ikinci başkanı sıfatını, şerefini ha

iz bulunmaktayım. Hakiki reisinize göstermiş 
olduğunuz saygı ve nezaketin yarısı kadarını ba
na müsamaha gösterecek olursanız, böyle bir mü
saade, serbestçe konuşmama ve milletin arzu ve 
isteklerinin açıklanmasına vesile olacaktır. 

Evvelâ adaletten başlıyayım. Bir mülkün te
mel taşı mesabesinde olan 'adalet, ancak mahke
melerin tam bir istiklâl içinde hareket etmele
riyle temin olunabilir. Adaletin en büyük düş
manı, el uzunluğu, yani rüşvetçiliktir, irt ikâp 
fezahati, alanlar, verenler ve araya girenler 
arasında gizlice işlenen bir suç olduğu için, kü
çük memurlar hakkında ispatı gayet müşkül, 
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hele büyükler hakkında büsbütün muhaldir. 

Aziz arkadaşlar; bu kürsünün lâyüselliğine 
'dayanarak millet namına çok açık konuşmak 
azmindeyim. 

Filhakika bu gibilerin adedi memleketimiz
de çok azdır ama yüzlerce küçük memurların 
bir senede aldığını onlar bir hamlede almakta
dırlar. 9 ncu devrede şairin meşhur ağası gibi 
olanları kastederek irtikâp ve irtişa ile melûf 
olanlar hakkında Haysiyet Divanı tarafından 
istifaya davet edilmesi şeklinde bir kanun tek
lif etmiştim. 

Şairin ağası, «şair seni aylardır beslerim, ba
na bir methiye yazmıyorsun, sen ne kadar nan
körsün» diyor. Şair ağasına, «Ben nankör deği
lim, ne zaman seni methettimse tek başıma kal
dım, ne zaman hicve başladımsa kâinatı bera
berimde buldum» demiş. 

işte bu teklifim mâruf devrin değişmesiyle 
kadük oldu. Fakat bu kanunun yerine Halk Par
tisi zamanında yapılan ve bizim zamanımızda tev
si edilen Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 

, maddesinin bir bendi kaim oldu. 25 seneyi ikmal 
edenlerin tekaüde sevk edilecekleri hakkındaki bu 
madde, hiç şüphesiz ki, âciz, kifayetsiz memur
larla, efkârı umumiye mahkemesince mahkûmiyet
leri müseccel haramilerin tasfiyeleri hedef tutul
muştur. Bu kanun eğer Yüksek Meclisin teminatı 
altında hüsnü tatbika mazhar olursa elbette ada
letin bir meşalesi vasfını almış olacaktır. Vekâlet 
sandalyelerinde oturanlarda da her hangi bir in
san gibi beşerî huy, kin, gayız, hınç gibi huy ve 
hasletler da bulunabilir. Ama hâkimimutlak gi
bi murakabesiz, vekillere, istediğini cehenneme, is- , 
tediğini cennete atmak kabilinden bir salâhiyet 
verilirse o zaman bu yol adalete doğru değil, istib-

| dada doğru giden bir yol olur. Bu hususu müsa
adenizle temsil suretiyle canlandırmak isterim. 

Hükümetle fertler arasındaki işlerde ve bil
hassa mebus olan bir avukatın deruhde ettiği tak
diri ve içtimai meselelerde, vereceği karardan hü
kümet veya vekilin memnun kalmıyacağını ve me
bus olan avukatın günün birinde vekil olup da 
kendisinin emekliye sevk edileceğini ve eceli mü-
semması olan 65 yaştan 20 sene evvel henüz 45 
yaşında iken eceli kazaya uğrıyacağını, nihayet 
işe yaramaz, şüpheli bir adam damgası altında 
kalacağını ve hiçbir makama müracaata hakkı ol-
mıyacağını bilen bir hâkimde selâmeti fikir kalır 

| mı, o hâkimden adaletli karar beklenir mi? Evet, 
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içlerinde bu salâbeti gösterenler bulunur, fakat 
umumiyetle böyle olacağına kim inanır? 

Şu halde Yüksek Meclisin himaye ve teminatı
na mazhar olmak kayıt ve şartiyle istiklâli meha-
kim teminat altına alınmış ve vekiller manzume-
siyle memurlar zümresi arasındaki karşılıklı bir 
mesuliyet ve emniyet muvazenesi doğmuş, olur. 

Adaletle alâkalı ikinci kısma geliyorum; ama 
taallûku var. Halk ve mahkemeye işi düşenler 
öteden beri muhakemelerin haddinden ziyade uza
masından haklı olarak çok şikâyetçidir, emin olu
nuz dürüst, feragat sahibi bir hâkimin 5 - 6 ay 
içinde bitirebileceği bir dâva 5 - 6 sene devam 
etmektedir. Bu uzamalar hâkimlerin dosyayı oku
madan muhakemeye çıkmalarından, lüzumlu ka
nun ve maddelerini tetkik etmemelerinden dâva
yı uzatmak gayesini takibederek muhakemeleri ta
like uğratan bir kısım avukatlara göz yummala
rından ve suiiniyetli taraf hakkında kanunun 
bahşettiği selâhiyeti kullanmamalarından ileri 
gelmektedir. (Hepsi böyle değildir, sesleri.) 

Olanları arz ediyorum. Ceyhan mahkemesinde 
benim muttali olduğum emin olunuz 5 - 6 ay zar
fında bitmesi çok muhtemel olan bir dâvanın 
bu sene altıncı senei devriyesi yapılmıştır. (Gü
lüşmeler) Sizlere Adliye Vekili iken Muhterem 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun bu mevzu üzerinde 
bir vecizesini arz edeyim. Eski mebuslardan 
biri müracaat etmiş, benim Ceyhan Mahkeme
sinde 18 seneden beri devam eden bir işim hâlâ 
bitmedi diye şikâyet etmiş. Rükneddin Nasuhi-
oğlu cevaben demiş ki : îyi ya, dâvan reşit ol
muş, kurtulmuş,.. (Gülüşmeler) îyi ama ben 
de derim ki, her dâvaya böyle bir mazhariyet 
nasip olur mu! (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, bu kürsüden; her şeyi, milletin 
için için ıstırabını çektiği dertleri, şikâyetleri 
böylece dökmek mecburiyetindeyim. 

Bu kabîl zahiren mevcut fakat haddi zatın
da mâdum, yani zahirî varlığı hakiki yokluğu
na şahit mahkemeler mevcuttur. 

Dâvayı kazananlar bile bu uzamalar yüzün
den haddi zatında mutazarrır olmaktadır. Çün
kü dört beş ay zarfında bitecek bir dâva beş 
altı sene devam ettiğinden avukat müvekkilin
den pek tabiî olarak birkaç misli vekâlet ücreti 
istemektedir. Ve bir nakdî servet uzun müddet 
muattal ve mevkuf kalmaktadır. Bunun çaresi 
var. Sehli mümteni kabilinden vazifesinde ata-
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let ve tembellik gösteren veya göz yuman, şu
nu bunu iltizam eden bir hâkim adaleti süratle 

"yerine getirmekten ibaret olan vazifesini suiis
timal etmiş sayılır. Derhal bunlar hakkında 
cezai takibat yapılmalıdır ve alâkadar olanlar 
hakkında Borçlar Kanununun 41 nci maddesi 
mucibince kendisini zarara sokan hâkim aley
hinde dâva açmak vesile ve imkânı verilmeli
dir. Böyle olursa emin olunuz mahkemelerde iş
ler, bir bankada olduğu gibi işler süratlenir, 
intizamını bulur. 

Diyanet işlerine gelince : Arkadaşlar; dev
letin adalet safhasını bitirdim. Şimdi milletin 
diyanet safhasına intikal ediyorum. Adaletin 
en büyük düşmanı rüşvetçiliktir. En yüksek 
mânevi hâmisi, de adaletle hükmedilmesini em
reden dindir. Yer yüzünde menfi itikada sahip 
milyonlarca insan mevcuttur. Ama dinsiz tek 
bir millet yoktur. Tahkikatıma nazaran her 
milletin orta mekteplerinde, liselerinde ve hattâ 
Rum, Ermeni ve Musevi vatandaşlarımızın, de
ğil orta mekteplerinde, hattâ liselerinde din 
dersleri mecburi olarak tedris edilmektedir. 
Bizde ise, maalesef kelimesiyle ifade edeceğim, 
yalnız ilk mekteplerimizde din dersleri okutul
maktadır; o da ihtiyari olarak. Yani veli, ço
cuğuma din dersi verilmesine razı değilim, mu
vafakat etmiyorum, derse o çocuk din bilgisi 
şerefinden mahrum kalacaktır. Arkadaşlar; bir 
velinin buna hakkı var mı1? Bu, Medeni Kanu
na tamamen aykırı olan bir hükümdür. Medeni 
Kanun ebeveyne çocukların dininin tâyinini em
reder. Bu veli için bir hak değil, bir vazifedir. 
Çocuğun hakkından babanın feragata hakkı 
yoktur. Medeni Kanunumuz birçok hükümle
rinde, çocuğun hak ve menfaatlerini ihmal eden 
veliyi velâyeten azil, yerine bir vasinin tâyin 
edileceğini emreder. Bu, baba için, çocuk için, 
bir haktır ve gayrikabili feragattir.. Meselâ, 
ben çocuğumun coğrafya okumasını istemiyo
rum, dersem, dinlenir mi1?. Elbette dinlenmez. 
Din duygusu her hangi bir vatandaşın her hak 
ve menfaatinin üstündedir. Bu vazifeyi veliler 
ifa edemeyince hükümete teveccüh ve terekküp 
eder. Binaenaleyeh din derslerinin mecburi tu
tulması yalnız baba için değil, hükümet için de 
mecburi olmak lâzımgelir. 

Yalnız ilkokullarda din tedrisi hiçbir şey 
ifade etmez. Orta okuldan ve liselere de teşmil 
edilmediği ve orada takviye edilmediği takdir-
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de bir masal gibi çocuğun zihninden silinir, gi
der. Bir de esefle arz edeceğim bir nokta var;. 
mekteplere tâyin edilen hocalardan bâzılarının 
bir cihetten çocuğa din tâlim ederken diğer 
cihetten şevkini, hevesini kıracak ve söylediği 
sözü cerhedecek şekilde konuşmalar yaptıkları 
vâkidir. Bunlar, vazifelerini suiistimal etmiş
lerdir. Açık konuşuyorum, affedersiniz, din tâ
limi kisvesi altında dinsizlik telkini olur. Bi
naenaleyh bu gibilerin derhal vazifelerine ni
hayet verilmelidir, haklarında cezai takibat da 
yapılmalıdır. 

Arkadaşlar, hüzünle, elemle, üzüntü ile arz 
ederim ki, dinine sadakat ve selâbetle bağlı 
olan ezeli ve ebedi kahramanlığının büyük bir 
kısmını dininin ilhamlarından alan dindar ve 
mütevekkil Türk milletinin din işlerinde her 
milletten ve hattâ camiası içinde yaşıyan ekalli
yetlerden bile geri kalmış olmasından dolayı 
hissetmekte olduğu elem ve İstırap cidden de
rin ve büyüktür. Bu memlekette din âlimlerine 
hakikaten ihtiyaç var mı, yok mu?, öyle tah
min ederim ki birçok kimseleri cidden ilgilendi
ren, hattâ partiyi, hükümeti dahi düşündüren, 
halli zaruri, zamanı gelmiş iki mühim mesele 
vardır. Bunlar açıklanmalıdır! Din alimlerine 
ihtiyaç vardır, hukuk, tababet, sanat, ticaret, 
meslekelerinde mütehassıslara ihtiyaç olduğu 
kadar da müspet ilim ve fenlere, dinin hakika-
tma, esaslarına, inceliklerine vâkıf, hattâ bir 
de ecnebi diline aşina hakiki asri alimlere lü
zum vardır. (Bravo sesleri) işte bu hakiki asri 
alimlerin vazifesi çok mühim, cemiyete yapa
cağı hizmetler de pek büyüktür. Bu hakikati is
pat için iki mühim mevzu üzerinde mâruzâtta 
bulunayım. Bunlardan biri, Medeni Kanunu
muzun başında mevki alan islâm hukukunun, 
binnetice islâm dininin terakkiye mâni olduğu 
iddiasıdır. 

İkincisi; muarızların mücadeleli bir şekilde 
şümul ve mânasında ihtilâf delâletine düştükle
ri lâyiklik kelimesidir. Ben bir din alimi deği
lim ama öyle farz ediniz, bu iki mevzuu, ilmî 
bir şekilde şerh ve izah ediyorum. Birinci mev
zuu yani, islâm dinini terakkiye mâni olduğu 
iddiasını ele alalım, bu bâtıl zehap ve kanaatin 
neden ileri geldiğini arz edeyim : Medeni Ka
nunumuzun esbabı mucibesinde malûmu alileri, 

İsviçre 'den alınan ve kül halinde kabul olu
nan ve esbabı mueibesi bile okunmamış olduğu 
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tahmin olunan Medeni Kanunun başlangıcında 
deniyor ki, (Mecelle dinden mülhemdir, dinde 
aslolan ise lâyetegayyerliktir. Hâdiseler ise za
manla tenevvü ve teceddüt gösterir, yeni yeni 
hâdiseler zuhur eder. Binaenaleyh bu yeni hâ
diseler eski hükümlerle halledilemez. İslâm di
ninde değişmemek asıl olduğu gibi islâm huku
kunda da değişmemezlik var demektir. Binne
tice, islâm dini ve islâm hukuku bugünün ha
yatı içtimaiyesi ile kabili telif değildir. Bina
enaleyh islâm hukuku terakkiye mânidir), de
nilmektedir. Böyle bir, sebep ve mütalâa ilim 
terazisinin çekemiyeceği kadar ağır ve hatalı
dır. Eğer islâm hukuku ve islâm dini hakika
ten böyle olsa idi esbabı mucibe doğru olurdu. 
Fakat arkadaşlar bu görüş tamamen islâm dini 
ve islâm hukukuna aykırıdır. Binaenaleyh bu 
esbabı mucibe de açıkta kalıyor demektir. 
(Ne münasebet sesleri, gürültüler) Halbuki bu
nu izah gayet basittir. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun bir az konuşayım. Bu kürsüye çıkan 
her hangi bir hatibin bütün muhataplarını 
memnun edici şekilde konuşmasına imkân var 
mı i Elbette ki yoktur. Bunu nazarı itibara 
almak lâzımdır. İslâm dini hakikaten lâyete-
gayyerdir. Filhakika halik ile mahlûk arasın
daki münasebetler yani ibadet ve imana müta-
allik hükümler hiçbir zaman değişmez. Fakat 
muamele kısmında medeni hukukta fertler ara
sındaki münasebetler ve akitlerde aslolan şey, 
değişmektir. Zamanın icaplarına göre tahavvül 
eder ve medeni kanunlarda münhasıran bun
lardan bahseder. Binaenaleyh böyle hilafı ha
kikat ve mugalâtalı kaziyye ve mukaddimelerin 
neticesi bâtıl ve fasit olur. 

İkinci mühim meselede, birbirine muarız 
olanların mâna ve şümulünde ihtilâfa düştük
leri lâikliktir. Halk Partisi zamanındaki tatbi
katına ve icraatına bakarak ve buna aldanarak, 
lâikliğin dinsizlik mânasında olduğunu zanne
diyorlar. Halbuki lâiklik hiç de böyle dinsizlik 
demek değildir. 

İslâm hukukunun en basit bir kaidesine da
hi vukufu olmıyan münevver bir zümre de hü
kümetin dinle fazla meşgul olmasının lâyiklik 
esasına, ruh ve mânasına münafi görüyorlar 
ve böylece birbirlerini irtica ile, gerilikle ve 
dinsizlikle itham ediyorlar halbuki her* zümre
nin de düşüncesi yanlıştır ve hatalıdır. 
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Arkadaşlar, Demokrat Parti lâikliği kanun- I 

lamı, nizamların tanzim ve tedvininde din hü
kümlerinin müessir olmıyacağı mânasında ka
bul etmiştir. Bu sebeple islâm hukukunda ka
bul olunan prensip ve esaslara uymuş oluyuı\ 
Bunun da ispatı gayet kolaydır. Size bir misal 
arz edeyim : Bakınız, ibadeti tazammuıı etini- | 
yen muameleler ve akitlerde emri vüeup, yani 
hükmüne riayet mecburiyetini tahmil etmez. Bu 
hususu bir âyetle ispat edeyim. Okur yazar, 
iseniz bedeli bilâhara ödenmek üzere müeccel 
olan yani bedeli sonradan verilmesi şart olan 
muamele ve borçlanmalarda iki tarafa ve üçün
cü şahsa yazılmasını, yani vesikaya bağlanması 
ve bunlar mümkün olmazsa rehinle tevsik edil
mesini emrediyor. 

Bu emir hilâfına hareket eden âsim, yani 
günahkâr olmaz. Şu halde islâm hukuku da bu 
esası kabul etmiştir. (Ulûmu diniye dersine mi 
başladık sesi) sen bir kere sus. Böyle bir bir iki 
arkadaşın söylemesi bu heyeti temsil etmez. 
Ben söylüyorum, seninle istersen koridorda ko
nuşalım (gülüşmeler). Arkadaşlar, bu mevzu 
üzerinde geniş izahlara girişebilirim. İşte din 
âlimleri bu gibi ihtilâfları yanlış düşünceleri 
tashih ve içtimai, iktisadi ve ahlâki sahada hal
kı tenvir ve irşat ve bu mevzular üzerindeki ka
nunların iyi tatbik edilmesini teshil ederler, ya
ni yalnız dinî bakımdan değil millet arasındaki 
tesanüt ve vahdeti temine hizmetler bakımın
dan da din âlimlerine ihtiyaç vardır. Bu her 
noktadan mühim bir mevzudur. Memleketimiz
de din âlimleri kâfi derecede var mıdır? yok 
mudur"? Yine Halk Partililere dönüyorum. Yine 
sizleri anmadıkça olmuyor ne yapalım. (Gülüş
meler). Burada bulunanlar gayrimesul kimse
lerdir. Vaktiyle, mevcut müesseseler kaldırıldı
ğı zaman kaldırılan o müesseselerin yerine asri 
ve mütekâmil müesseselerin ikamesi kanunla 
kabul ve taahhüdedilmişken maalesef Halk 
Partisinin takibettiği siyaset buna imkân ver
memiştir. Şu halde bu memlekette hakikaten 
âlim, yoktur denilecek kadar azdır. 

Arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunuzda, Hâ-
mid Şevket Bey burada yok, bir tariz yapmaz
lar, çünkü bu komisyondan ayrıldım, Dilekçe I 
Komisyonunuz, vâki müracaatları nazarı dik- I 
kate alarak bu boşluğu doldurmak için, Ezher 
müessesesine talebe gitmesine müsaade edilme- | 
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sine ve oradaki talebenin de askerlikten tecil 
edilmesine karar vermişti. Bu karar, vâki olan 
itiraz üzerine Heyeti Umumiyede müzakere 
edildi. Nihayet bir kerede Anayasa, Millî Mü
dafaa ve Maarif komisyonlarınca incelenmek 
üzere bu üç komisyona havale edildi. Ancak 
komisyon başkanı sıfatı ile bu kürsüde bu âdil 
ve yerinde olan kararın müdafaasını yaparken 
gazeteciler, Yenisabah ve daha bir iki gazete 
hariç, umumiyetle seferber oldular, beni irtica 
ve yobazlıkla itham ettiler. (Hâşaaa sesleri). 
Hakikaten arkadaşlar, o kadar ileri gittiler ki 
bu irfan müessesesini komünistlik ve yobazlık 
yuvası olduğunu söyliyerek ifrat ve insafın son 
haddini bile fersah fersah geçtiler. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Abdün-
nasır müdafaa etsin onu. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Sen 
sus, size sonra cevap veririm, çok yalnız kalır
sın sonra, izah edeceğim sana. 

Sabrın sonu selâmettir derler. Mısır seyaha
tinden avdet eden gazetecilerimizin başında bu
lunan sayın Ahmet Emin Yalman 30 Kânunu
evvel tarihli Yatanda yazdığı bir başmakale
sinde şöyle demektedir : 

(Mısır'ı ziyaretimiz esnasında Ezher Üni
versitesinden nur ve feyiz alan gençlerimizin 
iman derinliklerine, şuurlu ve ilmî görüşlere sa
hip olduklarına ve dinin fazilet ve fedakârlık 
kaynağı olduğu yolundaki gayretlerine şahit 
olduk. Bu gençlerimize hariçte okuyan diğer 
yüksek tahsil gençlerimizin haiz olduğu hak
larının tanınmaması büyük bir haksızlıktır. Bu 
gençlerimize Maarif Vekâleti mûtat kolaylıkla
rı göstermemek suretiyle büyük bir hata etmiş
tir.) Bunu" ben söylemiyorum, Ahmet Emin 
Yalman'm makalesinden aynen nakil ve ikti
bas ediyorum. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Reis 
Bey, sual soralım. 

REÎS — Müsaade buyurun. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Bey

efendi size cevap vermeye mecbur olmadığım 
için mazurum. 

Ahmet Emin Yalman'm sözlerine devam edi
yorum : 

(Biz gazeteciler de, maalesef geçen sene bu 
yanlış malumat ve dedikodulara uyarak bu yan
lış hareketi adeta teşvik ettik. Şimdi itiraf ede
rim ki hata etmişim. Arkadaşlarımın da inti-
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baları aynı şekildedir. Hatamızı tashih ediyo
ruz. Maarif Vekâletinin de bu hatasını itiraf 
etmesini kendilerinden bekleriz.) demek suretiy
le müstesna bir hakikat ve fazilet mucizesini gös
termiş oldu, dolambaçlı bir surette değil, katî 
olarak ifade etmiş oldu. Akçenin faizi olur da 
faziletin faizi olmaz mı? Eğer Aytemiz'den özür 
dileriz, demiş olsaydı resülmaK faziletin fer'î 
bir fazilet faizi ile süslenmiş olurdu. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Faiz 
haramdır. (Gülüşmeler). 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Ben 
faziletten bahsediyorum.. Hatasını itiraf etmek 
faziletini gösteren Ahmet Emin Yalman ile bu 
mevzuda, yani ilim dâvasında birer şahidiadil 
olan gazeteci arkadaşlarına bu kürsüden teşek
kür ederim, şükranlarımı arzederim. (Bravo ses
leri) . 

Sözlerime son yereyim, hayli dağıttık, da
ğıttıklarımızı toplıyalım. 

Tenkid ve temennilerimi kısaca arzedeyim : 
1. Münevver gençlerimizi büyük bir hata 

ve dalâlete sevk eden Medeni Kanunun esbabı 
rruteibesmdeki İslâm Hukukunun terakkiye mâni 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Denizli seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 
RElS — Çoğunluğumuz vardır, celseyi açı

yorum. 
1955 malî yılı muvazenei umumiye kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası üzerin
deki müzakerelere devam ediyoruz. 

Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Efendim, Abdul

lah Aytemiz 'le arka arkaya gelmemiz talihi hayır
dır inşaallah. (Gülüşmeler) Fakat arkadaşlar 
ben çok uzun konuşmıyacağım, mevzuu dağıt-
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olduğu yolundaki beyanın tashihini ve keyfiyetin 
Resmî Ceride ile ilân edilmesini ; 

2. Şikâyet mercii olmıyan, hususlarda Yük
sek Meclisin adalet kapısının şikâyetçilere açık 
bulundurulmasını, 

3. Vazifesini lâkayıtlik, ihmal veya türlü 
türlü sebeplerle suiistimal ederek halkın işlerini 
uzatan hâkimler hakkında takibat yapılmasını, 

4. Din derslerinin mecburi tutularak orta-
mektep ve liselere de teşmilini, 

5. tslâm diyarında bir eşi daha olmıyan bin 
senelik mazi ve tarihe malik olan Ezher müesse
sesinin irfan kapısını bugünkü geçici olan sisli 
ve bulutlu havasına bakılmıyarak ve kalbleri din 
aşkiyle çarpan gençlerimize açılmasını, 

Büyük Millet Meclisinden, Demokrat Parti 
Hükümetinden ve Sayın Başbakanımız Adnan 
Menderes'ten Adliye ve Maarif vekillerinden 
rica ve istirhamla sözlerime son veriyorum. (Al
kışlar) . 

REÎS — Saat 15 te toplanmak üzere Celseye 
son veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 

mıyacağım. Sebebine gelince bütçe tekniğine 
okadar vâkıf değilim. İhtisasım yok. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin malî kül
fetini ele alarak tenkid veya takdir edecek de
ğilim. Çünkü bu cihet ihtisasım haricindedir. 
Yalnız bütçenin gelir ve giderleri ayarlanır
ken taksim ve tevziinde bütçe miktarı ne olur
sa olsun tatminkâr olamaz. Binaenaleyh yük
sek. rakamları ihtiva eden 1955 bütçesinde mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu 
ollmasını Cenabı Haktan niyaz ederim. Bütçe 
cidden çok yüklü olanak huzurunuza gelmiştir. 
Buna muvazi olarak da hükümetin, derpiş et-
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Açılma saati : 15,05 

REİS — Reis vekili Esat Budakoğlu. 

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

YOKLAMA 



t : 43 19 . İ 
«ÜŞ olduğu program da çok ağır ve geniş mik
yastadır. Fakat asil ve necip milletimiz ikti
darın hüsnüniyetinden ve değerli hizmetinden 
emin bulunduğu için bu mükellefiyeti Allahm 
inayeti ile seve seve ifa edecektir. Çünkü bü
yük milletimiz asırlar boyunca uhdesine tevec
cüh eden maddi, mânevi bütün güçlükleri ha
yatları pahasına olsa bile yenmeyi bilmişler
dir. Bu olay tarihî bir hakikattir. Bilhassa aziz 
milletimiz vatanın imar ve ihyasına, istiklâl ve 
selâmetine matuf olan işlerde âzami sabır ve 
tahammül göstermeyi bilen yüksek seciyeli bir 
varlık oliduğu şüpheden varestedir. Yalnız bu 
büyük milletin tahammülünü yıpratan, sabrını 
tüketen iki külfet vardır. Birisi milletimizin 
mabihülimtiyazı olan Türklüğü tahkir etmek, 
ikincisi de mensup olduğu din ve akidesini tez
yif etmektir. Bu ikisine katiyen tahammül ede
mez. îşte bu iki noktayı göz önünde tutan ba
siretli hükümetimiz maddi alanda milletimizi 
lâyık olduğu mevkie yükseltmek ve muasır mil
letlerin seviyesine eriştirmek için yurdumuzda 
sayılamıyacak kadar muazzam işlere başlamış, 
bâzılarını başarmış, diğerlerini de başarmaya 
azmetmiştir. Bu hususta hükümetin göstermiş 
olduğu mesaiye karşı insaf sahibi olan her va
tandaş gibi elbette ben de müteşekkirim. 

İkinci mühim mevzu ise; milletimizin can ve 
gönülden inandığı ve mütehalli bulunduğu din 
ve maneviyat sahasında uzun senelerin ihmali 
yüzünden vukua gelen korkunç boşluktur. Bu 
husustaki, bu sahadaki ihmal ve lâkaydi Müs
lüman vatandaşları haklı olarak ıstırap ve en
dişeye sevk etmiştir. Bu ciheti nazarı itibara 
alan hükümet vatandaşların bu mevzudaki meş
ru ihtiyaçlarını karşılamak hususunda kiyaset 
göstererekten müslümanlarm günlük ve zaru
ri ihtiyacı mesabesinde olan imamet ve hitabet 
vazifelerini ifa edecek kimseleri tezelden yetiş
tirmek üzere yurdun bâzı vilâyetlerinde imam -
hatip mektepleri açmıştır. Halen ele alman bu 
teşebbüs bu konudaki ihtiyacı karşılıyacak bir 
mahiyette değilse de çok temenni ederiz ki, 
Yüksek Meclisinizin irşatlariyle hükümet bu 
hususa da lâyık olduğu ehemmiyeti elbette ve
recektir. Mebusların ye'ğâne vazifeleri hükü
meti irşadetmektir. Bu vazife ihmal edildiği 
takdirde günahı yine onlaradır. 

. Bu cihetleri böylece arz ve beyan ettikten 
sonra çok üzülerek ifade edeceğim bir cihet 
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var. O da şudur: Memleketimizde adı sanı mÜf -
lüman olan bâzı kimseler vardır. Bunlar Müs-
Lüman Türklerin en hassas bulunduğu dine ve 
mukaddesata, hattâ millî şerefe uluorta teca
vüz ettikleri halde bunlara karşı hükümet aca
ba neden hareketsiz kalıyor! Hal bu ise tanınmış 
bütün dinler kanunların himayesinde iken mün-
tesibi bulunduğumuz Islâmiyetin ve mukadde
satımızın himayesiz kalmasına bütün müslüman-
lar gibi ben de hayret etmekteyim. Âtideki ve
receğim misalden dolayı C. H. Partisi Heyeti 

. umumiyesini tenzih ederim. 

Misal; C. H. Partisi teşkilâtından Eminönü 
Halk Partisi Başkanı Kemal Çilingiroğlu'nun 
sahibi bulunduğu Fikir ve Sanat dergisindeki 
çirkin ve müstekreh yazısını üç sene evvel gör
müştük. O iğrenç yazıya bir defa daha atfıııa-
zar edelim. 

1. Bir kitabı ilâhî olan Kuranıkerime çöl 
kanunu diyor. 

2. Kuranıkerim kendine inzal buyurulan 
Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e 
bedevî fellâh tâbir ediyor. 

3. Çölde yetişen idealist bir bedevinin ar
kasına düşen müslümanları çöle sürmeli diyerek 
Türkleri hayvan sürüsüne benzetmesi. (Kahrol
sun sesleri). 

4. istanbul'da bile bedevî hayranları var
ken, mekteplerde din tedrisatı yapılırken, her 
gün Türk semalarında Arapça Ezan okunurken, 
radyoda Kuran okunurken nüfus kâğıtları
mızda islâm kaydı varken o kaydı da yakında 
sileceğiz, diye yazı yazmak cesaretini gösteren 
eli kırılasıca yazarın yedi yüz milyon müslü-
manın mukaddes kitabına çöl kanunu demesi, 
bütün beşeriyete, medeniyet ilim ve fazilet ör
neği olan milyonlarca müslümanm canlarından 
üstün saydıkları Ulvi ve Kutsi Peygamberimize 
«bedevî» diye hitabeden Hazreti Muhammed'in 
ümmeti olmakla ebediyen iftihar eden müslü
manları hayvan sürüsüne benzeten bununla be
raber Hükümetin kanun ve nizamlarını tahkir 
eden ve bu suçları da neşir yoliyle yapan bu 
kimseye karşı Cumhuriyet Müddeiumumileri 
nasıl bigâne kalmışlardır? Şayanı hayret olan 
cihet işte burasıdır. Eğer bu yazar müslümansa 
bir müslüman milyonlarca müslümanm kitabını 
tahkir edemez. Yine böyle bütün müslümanla
rm intisabiyle iftihar ettiği Alicenap Peygam-
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berimiz Hazret! Muhâmmed'i tezyif edemez. 
Eğer bu yazar Türkse, bir türk koca bir milletle 
istihza edemez. Kahraman Türkler islâmiyetten 
aldıkları feyiz ve ilham ile beşeriyet âleminde 
örnek bir millet olarak yaşamışlar ve hâlâ da 
yaşamaktadırlar. 

Maalesef bu hayasızca yazıyı yazan bu adam 
ferah ve fahur olarak böyle gezerken bu bet-
bahta lâyık olduğu cevabı veren hakiki bir müs-
lüman her an ceza tehdidi altında inlemekte
dir. Hükümetin dikkat nazarını çekerini. (Kim 
o ? Sesleri) 

Hulâsa „her sahada iyi ve meşru görüşlü ol
duğuna kaani olduğum muhterem Adnan Men
deres'ten ve mesai arkadaşlarından Türk Mil
letinin huzurunu ihlâl edecek olan maddi mâ
nevi engelleri bertaraf ederek hayırlı muvaf
fakiyetler elde etmelerini Zatı Kibriya'dan ni
yaz ederim. Tevfik ancak Allah'tandır . (Alkış
lar). 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; dün hükümet adma bütçe
nin izahını yapan muhterem Maliye Vekilin!, 
ondan sonra muhalefet partisi sözcülerini din
ledik. Hükümetin önümüze serdiği manzara 
hepimizin göksünü kabartacak mahiyettedir. 
Bu iddialı bir yarışa giren bir atletin büyük 
süratle uzun mesafeler kat'ettikten sonra dönüp 
arkasına bakmasına benziyen bir haldir. Bun
da hepimizin de, gerek mebus olarak, gerek 
Türk Milleti olarak iftihar hissemiz -vardır. 1950 
de bir milyar beş yüz yirmi dokuz milyon beş 
bin yedi yüz altmış iki lira olan bütçemiz 1955 
te karşımıza üç milyar doksan bir milyon iki 
yüz altmış altı bin üç yüz doksan yedi olarak 
geliyor. Bizi bugüne eriştiren Allah 'a hamdü 
sena ederim. 

Arkadaşlar; 1950 Bütçesi bize hazırlanmış 
olarak verildi. Biz ancak bunun tatbikatı ile 
meşgul olduk ve bu devre bizim için bir hazır
lanma devresi oldu. Biz ilk bütçemizi 1951 de 
yaptık. Kemiyet itibariyle 1950 bütçesinden 
100 milyon liraya yakın, aşağı yukarı 97 mil
yon lira bir farkla gelmiştik. Buna rağmen ar
kadaşlar, 1951 bütçesi münakaşa edilirken, re
yimizle iktidara getirdiğimiz hükümetimize 
karşı beslediğimiz kuvvetli itimacla rağmen mu
halefetin tenkit ve ısrarlı idiaları karşısında 

ürperdiğimi bugün gibi hatırlıyorum. Bu bir 
buçuk milyar lira üzerinde bulunan bütçenin 
800 milyon liraya yakın bir açıkla önümüze ge
tirdiğini iddia ettiler. E, bunu söyliyen kimse
ler '30 sene fasılasız bu memleketi idare etmiş 
insanlardı ve burada sözeü olarak konuşan ze
vat maliye mütehassısı olarak geçinen kimse
lerdi. 

Ben şahsan bir müddet bu, perişanlığın 
tesiri altında kaldım. Fakat tatbikata geçildiği 
andan itibaren, evvelâ miletin gösterdiği kal
kınma azmi bir anda bütün tereddütlerimi sil
di. 

Eskiden jandarma kuvvetiyle, jandarma dip
çiğiyle yola sevk ettiğimiz halk; kazmasını, kü
reğini omuzuna almış, mebusun her gittiği yer
de, karşısına çıkarak; vadettin, diyor güzer
gâhı göster, yolumu yapacağını, suyumu getire-. 
ceğim, bana yapacağını güzergâhı göster suyu 
getireceğim. Bir an geldi ki arkadaşlar, mühen
dis yetiştirmekte, tekniker yetiştirmekte güç
lük çektik. Nihayet 1951 senesinin sonuna doğ
ru gene geriye dönüp baktığımız zaman bir se
nenin çerçevesi içine sızdırılamıyacak muvaf
fakiyetler elde ettiğimizi gurur ve iftiharla gör
dük. Bu sefer acaba muhalefet sözcüsünün söy
ledikleri doğru çıkar mı, diye vâki olan endişem 
bir meraka münkalip oldu: Dedikleri gibi or
tada ne 800 milyonluk bir açık ne de katiyetle 
iddia ettikleri gibi bir enfilâsyon yoktu. Son-' 
ra acaba 1952 bütçesine geldiğimiz zaman ne 
diyecekler, bu iddialarını ne ile tevil edecekler 

diye pir merak kaim oldu. 1952 bütçesini yap
mak için buraya geldiğimiz zaman bir sene ev
vel konuşmuş olan muhterem muhalefet sözcü
sü dedi ki; 800 milyonluk bir açık var dedik. 
Ben bunu Adnan Menderes'in Amerikalılara bu 
şekilde söylediğini işittim de onun için söyle
dim. Onun için arkadaşlar bu sene karşımıza çı
kıp da enflâsyona gidiyorsunuz, dış tediye me
selesinde iflâsa düşeceksiniz, memleket şöyle 
olacak, böyle olacak derlerse sakın inanmayı
nız. (Gülüşmeler) 

Ama arkadaşlar; şairin dediği gibi; «Aşık
ta gammü belâ gerektir, dildaır ise bivefa ge
rektir». Onlara istedikleri gibi tenkid bize' de sür-
kûn, tolerans yaraşır. Biz kemali hürmetle din
leriz, haklı tenkidleri olursa alırız, değilse şim
di yaptığımız gibi gülüp geçeriz. 
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Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğu

muz malî ve iktisadi durumun ehemmiyetini 
takdir etmemek mümkün değildir. Biz fakirken, 
bir aile mesuliyetini deruh.de etmiş bir baba gi
bi, hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamak, hem 
de yarınki nesle fahur ve mesut bir istikbal 
hazırlamakla mükellef, sırtına ağır yükler yük
lenmiş bir nesliz. Zaman zaman güçlüklerle kar
şılaşacağız, zaman zaman hatır ve hayale gel-
miyen aksiliklerle karşılaşacağız. Yine bir 
Arap şairinin dediği gibi, rüzgâr bazan gemi
lerin istemediği istikamette eser, hatır ve ha
yale gelmedik bir anda, dün bir Kore, yarın başka 
bir mesele karşımıza çıkabilir. Beklenmedik bir an
da bütün imkânlarımızı kullanarak, bu sene bir 
milyon 800 bin ton buğday satacağımız bir se
nede bir kuraklıkla karşılaşabiliriz. Buna ben
zer benzemez bâzı aksaklıklarla karşılaşabiliriz. 
Onun için izan ölçüsünü elimizden bırakmamak 
lâzımdır. 

Arkadaşlar; ben bütçe komisyonu âzası de
ğilim, fakat teşriî hayatımın ilk gününden beri 
bu komisyonun kendi azaları kadar sadık bir mü
davimiyim. 

Bir akşam gece yarısını geçen bir saatte Büt
çe Komisyonunu terkettiğim zaman diğer ar
kadaşlarımıza katılarak gidiyorduk, soğuk bir 
akşamdı, giderken kendi kendime şu suali sor
dum ; 

Biz ne yaptık, ne yapıyoruz? 
Yaptığımız iş, her hangi bir Hükümetin, her 

hangi bir Bütçe Komisyonunun gördüğü vazife 
midir? Bugün heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuştuğumuz şu bütçe için sarf ettiğimiz mesai, 
her hangi bir parlâmentonun bir senelik bütçe
sinin heyeti umumiyesi üzerinde vâki konuşma
lardan mı ibarettir? Hayır arkadaşlar. Biz ye
niden bir Devlet kuruyoruz, biz yeni bir tarih ya
zıyoruz arkadaşlar. Biz yeni bir Devlet bünye
sinin nescini dokuyoruz, iğne ile kuyu kazarak. 
Bu vaziyette arkadaşlar, bu espri dâhilinde büt
çenin heyeti umumiyesine bir göz atacak olur-, 
sak, tenkidedilen hususlar üzerinde bu zaviye
den mütalâa yürütmek, bu nokta üzerinde dur
mak isabetli olur. Filân, filân işlerde çok aşırı 
gidiyorsunuz, diyorlar. Arz ettim. Yaptığımız 
alelade bir bütçe tanzimi değildir. Yeni bir 
bünye kuruyoruz. Çocuğunu evlendiren bir ba
banın vaziyeti göz önüne alınsın, bugün şu ka-

1956 O ; İ 
dar yüz lira, şu kadar bin lira sarf etti, bu ne1 

müsrif adam demeye imkân yoktur. Onun elbet 
de olağanüstü masrafı olacaktır, belki borcu 
olacaktır, belki daha ağır sıkıntılara mâruz ka
lacaktır. Ama bunun sonunda mesut bir yuva* 
mesut bir aile kurulmuş olacaktır. 

Bugün eğer dış tediye mevzuunda zorluklar
la karşılaşıyorsak, dün Maliye Vekilinin beyan 
ettizi gibi, yatırımlar yapıyoruz arkadaşlar. O 
yatırımlar ki denize akan suyun önüne konmuş 
barajlara benzer, onu denize akmaktan kurtarıp 
onu kendi topraklarımıza sevk eden barajlar
dır. Onlar yarın çiçek açacak ve meyvalarmı 
verecektir. Bunun tesirini bugün değilse, yarın 
elbette idrak edeceğiz. 

Şimdi arkadaşlar; bütçenin heyeti umumiyesi 
üzerine eğildiğimiz zaman bütçenin nispetleri üze
rine bir göz atacak olursak bütçenin büyük bir 
kısmının millî müdafaaya tahsis edilmiş olduğu
nu görürüz. Millî müdafaa, bütün hayatı boyun
ca Türk milletinin en büyük sadakatle üzerinde 
durduğumuz bir mevzudur. Türk, millî müdafaa
sını her şeyinden hattâ hayatından bile üstün tut
muştur. Bir bütçenin yüzde kaçı verilebilir millî 
müdafaaya. İcabederse % 100 ü icabederse bunun 
da üstünde. Bunun üstünde ne olabilir? Evet 
arkadaşlar istiklâl Harbi günleri uzak değildir. 
Bütün mamelekini millî müdafaaya hasrettikten 
sonra üstündeki iki yorgandan, bir tanesini, al
tındaki iki yataktan bir tanesini, dükkanındaki 
üç top kumaştan iki topunu verdiği gibi yedi ya
şından yetmiş yaşma kadar bütün nüfusunu cep
he emrine hasrü tahsis etmiştir. Eğer bugün de 
bütçesinin yarısına yakın bir kısmını millî müda
faaya hasrediyorsa garipsenmez. Yalnız burada 
bir mesele var arkadaşlar; biz millî müdafaa için 
koyduğumuz paraları yalnız Türk topraklarının 
müdafaası için mi harcıyoruz arkadaşlar. Eğer 
böyle ise arz ettiğim gibi yüzde yüzünü, yüzde 
iki yüzünü verelim fakat, eğer biz birleşmiş bir hür 
dünya cephesinin ileri karakolu mevkiinde isek ve 
bu cephenin ileri karakol vazifesini ifa ediyorsak, 
bu ağır yükü biraz üzerimizden kaldırmaları ica-
beder arkadaşlar. Dün muhterem Maliye Vekili 
Amerikalılara teşekkür ettiler, biz de teşekkür 
ederiz. İnsanlık ideali uğrunda yaptığımız bu 
yolculukta beraberiz, omuz omuza yürüyoruz. Re
aliteleri görüp hakkı teslim etmek bir fazilettir. 
Onlar bizim dünya sulhu ve dünya emniyeti mü-
vazecehesindeki mevkiimizi takdir ediyorlar ve 
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. eğer bize askerî hattâ iktisadi yardımda bulunu

yorlarsa, elbetteki kendilerine ancak teşekkür ; 
ederiz. Yalnız arkadaşlar, yapılan bu yardımın 
kifayeti üzerinde durmak, bu devletin bütçesi tan
zim edilirken çok yerinde bir hareket olur kanaa
tindeyim. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının elinde 
tuttuğu çok kıymetli, çok doğru, çok büyük bir 
prensip var, diyorlar ki, dünyada sefaleti kaldı
rırsak sefalet içinde bulunan milletleri kalkındı-
rırsak komünizm tehlikesini fiilen uzaklaştırmış 
oluruz. Bunun için neler yapmıyorlar arkadaş
lar. Küçük milletlere, ibadullaha, büyük iktisadi ı 
yardımlar yapıyorlar. Büyük milletlere hiç esir- i 
gemeden büyük yardımlar yapıyorlar. Fransa; 
ikinci Dünya Harbinden sonra aldığı Amerikan 
yardımlariyle yalnız harbin tahribatını kapat
makla kalmadı; Fransa'yı yukardan aşağı elek-
trikleştirdi. îktisaden kurtardı; yeni yeni tesisler 
yaptı. 

italya İkinci Dünya Harbinde, düşman dev
let zümresine dâhil olduğu halde; Amerikalıların 
çok büyük yardımına mazhar oldu. 1951 de yal
nız turizm endüstrisini kalkındırmak için 70 mil
yon dolar yardım aldı. 

izlanda gibi ve saire gibi, isimlerini söyle-
miyeyim, belki güçlerine gider, bâzı küçük mem- | 
leketlere noel hediyeleri, çocuk oyuncakları, 
hattâ oyun kâğıtları in'am ve ihsanında bulun
dular. Onlar bu nimetlerden hak olarak istifa
de ederlerken ben Millî Müdafaa uğruna, içti
ğim sigaranın her nefesinden Millî Müdafaa 
Vergisi ödüyorum. Sarf ettiğim elektrikten, 
konuştuğum telefonun her muhaveresinden, 
şundan, bundan her şeyden Millî Müdafaa Ver
gisi ödüyorum. Bunlar sırf benim topraklarım 
için ise helâl olsun, helâli hoş olsun. Yalnız, 
arz ettiğim gibi bu fedakârlık Türk toprakla
rının müdafaasına matuf ise, eğer Türk ordu
sunun fonksiyonu Türk topraklarının korun
ması olduğu kadar dünya sulhunun korunma
sında da bir âmil ise bugün sırtımıza yüklenen 
bu ağır harb masraflarının, ağır Millî Müdafaa 
masraflarının hafifletilmesi yine dünya sulhu 
bakımından elzemdir, arkadaşlar. Çünkü, bir 
memleketin harb potansiyeli o memleketin yal
nız muharebe kudretine değil, aynı zamanda 
iktisadi potansiyeline de dayanır. Bugün bizim 
beslediğimiz ordu Amerika'nın beslediği orduya 
fiilen aded itibariyle muadildir. I 

. 1955 C : 2 
Arkadaşlar, niçin bu kadar büyük bir ordu 

beslemekteyiz? 
Benim bir bahçem var. Kendime göre bunu 

müdafaa edebilmek için etrafını duvarla çevir
miş bulunuyorum. Boş vakitlerimde küreğimle, 
sapanımla uğraşarak aldığım mahsulle günlük 
nafakamı çıkarıyorum. Ama bir gün bana, şu 
bahçeni büyüt, duvarlarını yükselt, elindeki 
çifte tüfeği kâfi değildir; top ve mitralyöz al 
bunlarla hem senin bahçeyi ve hem de benim 
evimi müdafaa et, deniyor. 

Bu yükü ben nasıl taşıyacağım? Ben bu yü- . 
kü taşırken benim nafakamı da vermelisin.. 
Eğer yiyecek düşüncesine mâruz kalırsam bek
çilik vazifesini lâyıkı ile yapamam. 

Millî Müdafaa bütçesine verdiğimiz paraya 
asla muhalif değilim ama, görüyorsunuz yol di
ye çırpmıyoruz, Bütçe Komisyonuna1 gidildiği 
zaman yahut bütçe için buraya gelindiği zaman 
on bin lira üzerinde tir tir titriyoruz, çırpmıyo
ruz. Mektep diyoruz,, maarif diyoruz, paramız 
yok. Memlekette sağlık teşkilâtı kifayetsizdir, 
diyoruz, ve bu sene sağlık bütçesini şu kadar 
milyon lira artırdık, diyoruz, Evet artırdık ar
kadaşlar, fakat bütçenin heyeti umumiyesiyle 
olan nispetini ele alınız, sağlık bütçesine tahsis 
ettiğimiz para bütçenin hâlâ yüzde beşi olama
mıştır, arkadaşlar. Bu vaziyet dâhilinde eğer 
bizim dünya milletleri muvacehesinde bize dü
şen fonksiyonu hakkiyle ifa etmemizi istiyor
larsa bize harb malzemesi ve hattâ iktisadi yar
dım olarak yaptıkları yardımın gereği nispe
tinde artırılması yine kendilerinin ve dünya 
menfaatinin icabıdır, arkadaşlar. (Bravo ses
leri) Millî Müdafaa meselesine temas etmişken 
onunla ilgili bir mevzua geçmeme müsaadenizi 
rica edeceğim. Henüz dünya ufukları kapkaran
lıktır. Her an beklenmedik bir yerde harb ate
şinin patlak vermesi muhtemeldir. Bu variyet 
karşısında bütün dünya bir taraftan harıl, ha
rıl harbe hazırlanırken bir taraftan da pasif 

" korunma işine çok ehemmiyet vermektedirler. 
Zaman zaman gazetelerde görüyoruz, filân yer
de bir atom binası kurulmuş, bir atom hastanesi 
kurulmuş, atom sığmakları hazırlanıyormuş. 
Gerek atom mevzuunda ve gerekse esas pasif 
müdafaa bahsinde hükümetin ele aldığı tedbir
ler nedir? Bunu öğrenmek Meclis olarak, me: 
bus olarak hakkımızdır. 
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lesinin cezbesi içinde çabalayıp dururken, bizi 
kısa zamanda refaha eriştirecek kalkınma im
kânlarımızı, şöyle, bir kuş bakışı tetkik edelim. 

Bu, bilhassa iki sahada ele alınabilir. Zirai 
kalkınma ve sınai kalkınma. 

Zirai kalkınmada neler yaptık! Bu, Muhte
rem Maliye Vekilinin dün yaptıkları beyanatta 
açıkça görüldüğü gibi, biz de mebus olarak bu 
dâvanın içindeyiz ve yapılanları, yapılmakta 
olanları adım adım takibetmekteyiz. Nasıl bü
yük bir gayretle, nasıl imkânları zorlıyarak, 
büyük işler başarmak istediğimiz meydandadır. 

Hububatın, pancarın ve sairenin haricinde 
öyle zirai mevzular vardır ki, memleketin kısa 
bir zamanda kalkınmasına büyük bir âmil ola
cağı gibi ormanı kurtarmak bahsinde de, or
manda yaşıyan vatandaşın refahını temin edip, 
orman bahsinde yine büyük yardımı olacaktır. 
Bütçe Encümeninde bulunan arkadaşlar bilir
ler; üzerinde ısrarla durulan bir de fıstık mev-
zuumuz vardır. Bunun ziraatini biz yaparız, ti
caretini Suriye'ye kaptırmışız, ticaretini o ya
par. 

Bilhassa Akdeniz sathı mailinde, Karadeniz 
sathı mailinde de vardır. Bâzı ağaçlar var ki 
üzerine şamfıstığı aşılandığı takdirde senede 
birkaç yüz lira varidat getirebilir. Bu ağaçların 
orta yerinde oturan vatandaş bugün yoksullu
ğun İstırabı içindedir. Bu yerlerde hâlâ taş ko
vuğunda yatmakta, yastık diye başının altına 
odun, yorgan diye üstüne kurumuş yaprak çek 
mekte olan vatandaşlar var. Halbuki bu ağaç
lar aşılanıp bu vatandaşlara verildiği takdirde 
bunlarda kısa bir zamanda refaha kavuşabilir
ler. O zaman bir lokma ekmek tedarik etmek 
için her gün bir ağaca kıymaktan veyahut ke
reste hırsızlığı yapmaktan nefislerini menetmiş 
olurlar. Ben bütçeden sonra yüksek huzuru
nuza böyle bir kanun teklifi ile geleceğim. Tas
vip buyurursanız elbirliği ile bu kanunu yürüt
müş oluruz. 

Gene bâzı zirai imkânlar var ki, bizim sınai 
kalkınmamızı destekliyecektir. Biliyorsunuz ka
uçuk meselesi çok mühim bir mevzudur. Mem
lekette mevcut kauçuk sanayii ile meşgul 86 
müessesenin 18 kadarı hammadde noksanlığın
dan kapanmıştır, öbürleri, ele geçirdikleri 
hammaddeyi işleyip 5 - 10 gün çalıştıktan son-
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ra mütebaki günlerini yeni sıra beklemekle ge
çirmektedirler. 

Halbuki bu nebat 9 seneden beri memleke
timizde tecrübe edilmektedir. Biraz gecikti, fa
kat bu sne ehemmiyetle ele alınmıştır, beş bin 
dönüm guvayyöl ekilecektir. 1957 senesinde 50 
bin dönüm, ekilecek, 1960 senesinde ise bugün 
memleketin muhtaç olduğu ham kauçuk istih
sal edilecektir. Hükümet bugüne kadar belki ele 
almaya muvaffak olamadığı bu mevzua bugün 
el koymuştur. Devam ettirmesini temenni ede
rim. . 

Arkadaşlar, sınai kalkınma dâvasına haki
katen büyük paralar yatırıyoruz. Büyük tesis
ler yapıyoruz. Bunu yaparken yine ölçüyü el
den bırakmamanın çok yerinde bir hareket ola
cağına inanıyorum. 20 tane birden çimento fab
rikası yapıyoruz, elzemdir arkadaşlar. Bugün 
bu kalkınma hamlesinin hızı içinde halkın inşa
atına çimento yetiştireniiyoruz. Yapılsın. Bu 
yirmi çimento fabrikası bittiği zaman hem 
memleketin çimento ihtiyacı karşılanmış ola-. 
cak, hem de çimento yüzünden dışarıya verdiği
miz ve vereceğimiz dövizleri elimizde tutmuş 
olacağız. Fakat buna muvazi olarak demir sana
yiimizi geliştirmiyeeek olursak, yalnız çimento 
ile bugün betonarme bina yapılamaz, takdir bu
yurursunuz, onun için her şeyden evvel hükü
metin ikinci bir demir fabrikasının ele alınaca
ğı hakkındaki va'dini büyük bir sevinçle kar
şılıyoruz. 

Yine buna muvazi olarak arkadaşlar, mem
lekette hangi sanayi tesisini ele alırsak alalım, 
içinde aleminyumun girmediği mevzu yoktur. 

Her sene bu kürsüye çıktığım zaman aynı 
hararetle, aynı iştiyakla tekrar eder dururum. 

Antalya'da Akseki ilçesinde M. T. A. nın tes-
bit ettiği 50 milyon ton rezervinde, aliminyum 
boksit madeni vardır. Bu seneye gelinceye ka
dar bu ehemmiyetle ele alınmış değildir. En fa
kir bir ailenin mutfağından en ağır harb sana
yiine kadar giren bu alüminyom madenini müh
mel bir vaziyette bırakamayız arkadaşlar. 

Harb sanayii tesis etmek istiyoruz. Alimin
yum olmadan harb sanayii nasıl olur? Harb sa
nayii kurmak istiyoruz, kauçuk sanayii olma
dan, harb sanayii nasıl olur? Harb sanayiini 
kurarken elektrik olmadan, kauçuk olmadan 
keza elektrik sanayii kurmak için kauçuk ol-

ı madan bu sanayii nasıl kurabiliriz arkadaşlar? 
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Bunlar birbirine bağlı islerdir, bunlar mem

leket ölçüsünde ele alınması lâzımgelen çok mü
him mevzulardır. Keza, memleketin elektrifi
kasyonu 500 milyondan bir milyar kilovata çık
mış. Bu şayanı şükrandır. Belki bir buçuk mil
yarı da buldu; >> : 

Arkadaşlar, memleketin elektrifikasyonu bi
rinci derecede ele alınması lâzımgelen en mü
him mevzulardan biridir. Bir vekil, filân yer
de santral ne zaman yapılacak, denildiği va
kit, oralarda henüz istihlâk imkânları mevcut 
değildir diye cevab verdiği zaman üzülmüştüm. 
Fakat işletmeler Vekili olarak Samet Ağaoğ-
lu'nu Bütçe Encümeninde dinlediğim zaman 
yüreğime su serpildi. Kısa zamanda vazifesini 
büyük bir dirayet ve ihata ile kavramış bulu
nan bu değerli ve kıymetli arkadaş, elektrik 
meselesi mevzuubahs olduğu zaman dedi ki; 
elektrik-bizzat endüstriyi doğuran ve istihsal 
yapan bir faktördür, dedi. Ve bir misal ver
di. i talya'da Po bölgesindeki, elektrifikasyon-

. dan sonra o civardaki tekstil sanayii bir sene 
içinde üç misli yükselmiştir. 

Arkadaşlar, kömür, kömür diye üzerinde 
titrediğimiz bir mevzu vardır. Bunu yakmaya 
yetiştiremiyoruz, şimendüf erlerim ize yetiştire-
miybruz, vapurlarımıza yetiştiremiyoruz. Arka
daşlar, dünyada bugün kömür bir yakıt mad
desi olmaktan çıkmıştır. Bugün artık kömür, 
yakmak için değil, kimyevî istihsal için kulla
nılan altın gibi kıymetli bir maddedir, bir cev
herdir. Biz bunun kalorisinden ancak ve âzami 
%30 undan istifade etmek suretiyle yakıyoruz, 
% 70 i havaya uçuyor. Bunun yanıbaşmda elek
trik verecek olan enerjilerimiz de çağıl çağıl ağ-
lıyarak akıp gitmektedir, dinlesek acaba bu ça
ğıltılar bize ne demektedir? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Onlar da 
yapılıyor. 

RElS — Müdahale etmeyiniz. 
BUBHANETTIN ONAT (Devamla) — Da

ha büyük ehemiyetle ele alınsın dedim. Yapıl
mıyor demedim. Arkadaşım yenidir daha, zara
rı yok. Evet yapılıyor arkadaşlar. Yapılıyor 
amma dediğim gibi bugün filân yerdeki elek
triğe mahalli sarf yoktur diyen zihniyet sahibi 
hükümet adamlarımız vardır. Bir mebusun va
zifesi ikazdır, tenvirdir. Ben de içimden geldi
ği gibi, gördüğüm gibi vaziyeti arz ediyorum. Ve 

1955 Ö : 2 
diyorum ki; bugün 21 milyon liraya yapılabi
lecek ve senede 250 milyon kilovat saatlik elek
trik verecek santral inşa edilirse civarındaki 
beş vilâyetin elektrik ihtiyacını karşıladığı ka
dar yakınından geçen şimendifer hattının da 
büyük kısmının elektrikle işlemesini temin eder. 
Senede en az yarım milyon ton kömür tasarruf 
edilir diyorum. Hata mı ediyorum arkadaşlar? 
(Estağfurullah sesleri) 

Bugün kömürden tasarruf mevzuunda ele 
alınan meselelerden birisi de memlekette mevcut 
tabiî gazlardır. Mürefte'de çıkan gaz bugün is
tanbul'a getirilmek iseeniyor. Memleketin bü
tün tabiî gaz imkânı bundan ibaret değildir. 

Arkadaşlar Amerika'ya gittiğim zaman gör
düm, 1300 mil mesafeden borularla büyük şehir
lere tabiî gaz getiriliyor. Ve %82 nispetinde o 
memleket sanayi ve teshinde bu tabiî gazdan isti
fade ediyor. Bu tabiî gazlardan bir tanesi de 
Antalyya'dadır, arkadaşlar. Ve Şair Homer'in 
llyadasmda terennüm ettiği ışu Belerafontes is
mindeki sürgün^ Makedonyalı şehzadenin, mız
rağı ile bir vuruşta vücudunu yere gömdüğü ej
derhanın ağzından çıkan alevdir bu. Mitolojik 
bir rivayet. Haddi zatında bu gaz serpantin bir 
arazi ile kalker bir arazinin birleştiği yerdeki 
bir çatlaktan intişar eden ve binlerce seneden be
ri yanmakta olan bir gazdır. Bana sorarsanız bu
nun turistik kıymeti iktisadi kıymetinden daha bü
yüktür. Hükümet de bunu ehemmiyetle ele almış
tır. İstanbul, Ankara, izmir havagazı idaresi mü
dürlerinin ve Nafıa Vekâleti Şirketler Umum 
Müdürünün ve daha birçok mühendislerin içinde 
bulunduğu ve Amerika'lı bir tabiî gazlar müte
hassısının da iştirak ettiği bir heyet gitti, tetkik 
etti. Kalorisi havagazının en az altı mislidir. 
Yanlız rezervi tesbit edilmektedir. Rezervinin tes-
bit edilmesi için uğraşılıyor. 

Eğer kâfi rezerv bulunursa arkadaşlar, ci
vardaki vilâyetlerle beraber belki günün birin
de Ankara dahi Şimera gazı ile aydınlanacak
tır, ısınacaktır. Hükümetten bütün temennim 
rezervin tesbit edilmesi hususunda alâkadarla
rı ikaz etsin; tahrik etsin; rezerv tesbit edilsin. 
Olacaksa; şimdi Ankara 'ya kadar açılmakta 
olan bir payplayn'in yoluna çift boru döşensin 
ve bu suretle masraf yarı yarıya düşer ve 
memleket bu imkâna kavuşmuş olur. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe giderlerinin 
büyük bir kısmını da memur maaşları teşkil et-
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inektedir. Memur meselesi Hükümetin ve mille
tin ehemmiyetle üzerinde durması lâzımgelen 
bir meseledir arkadaşlar. Bir fiyat yüksekliği 
mevzuubahs oluyor. Fakat bu gün bir kundu
racı dün on kuruşa boyadığı kundurayı yirmi 
beş kuruşa boyamakla zararını telâfi ediyor. 
Bir tüccar daha fazla kazanıyor. Bir sanayici 
daha fazla kazanıyor. Onlarda bir ıstırap yok
tur. Bakınız, bankalardaki mevduata bakınız; 
memleketteki yaşayış tarzına bakınız. Köylü
müz dahi bugün dünle kıyas edilemiyecek bir 
refah içindedir. Allah'a yüz bin şükür; bugün 
artık yırtık pırtık giyinmiş köylüye artık çok 
az rasgeliyoruz. Çarığı çıkardı attı, ayağına ^ 
ayakkabı yahut lâstik kaloş giyiyor. Eskiden 
bir köye gittiğiniz zaman, eğer vakit akşam ise, 
kendinizi bir mezarlıkta zannederdiniz. Bugün 
ise manzara tamamen bambaşkadır. Köyün bir 

.başından öbür başına kadar radyo sesi dinliye-
rek' gidersiniz arkadaşlar. 1950 seçimlerinde 
köylerde gezerken görmüştük, bütün evler ker
piçtendi, damları sazla örtülmüştü. Allaha şü
kür bugün görüyoruz; o kerpiç evler yerine 
bugün iki katlı evler yükselmiştir. Memurların 
vaziyetine gelince arkadaşlar; orta dereceli ve
ya orta dereceden daha aşağı baremde olan 
memurlar, eğer çalmıyorlarsa, sefalet ve mah
rumiyet içindedir. Barem meselesini, memurla
rın terfihi meselesini öğrenmek için bir gün 
Maliye Vekâletine gittim. îşinin pek çok olma
sına, bir kısım paşalarımızın, millî müdafaaya 
ait meseleleri görüşmek için beklemektee olma
sına rağmen, kendilerine müteşekkir ve min
nettarım, beni nezaketle kabul buyurdular 
Eğer, dedim, işiniz varsa başka bir gün gele
yim. Temas ettiğiniz mevzu çok mühimdir. İza
hat vereyim, dedi. Alıkoydular ve izahat verdi
ler. Bütün devletlerde memurların tâbi tutul
dukları rejimi etrafı ile tetkik etmişler. İzahat 
verdiler. Bana bastırdıkları broşürlerden verdi. 
Bir bakımdan Hükümetin bu işi incelemiş olma
sı ve ele aldığını görmekten mütevellit bir sü-
rurla ayrıldım. Bu aynı zamanda bir bütçe'me
selesidir. Maddi imkân meselesidir. Memur 
meselesini bir anda, bir darbe ile, bir hamle ile 
halletmeye imkân yoktur. Olmadığına göre bu 
zavallı vatandaşların terfihi yoluna gitmemiz 
zaruridir. Ne yapalım? Baremi getirelim, yüzde 
yüz artıralım. Yine maaşları kâfi gelmez. Arka
daşlar karaborsa kara elini memurin cebi ile o 
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şekilde ayarlamıştır ki, yüzde yüz zam daha 
yapsanız onun. ihtiyacını karşılamıyacaktır. 
Ay başlarında eşya fiyatları kimseye haber ver
meden yükseliyor. Maaşına yaptığınız zamdan 
sonra derhal karaborsa kıpırdamayı artıracak 
ve verdiğiniz para memurun ihtiyacını karşıla-
mıyacak, onun derdine derman olamıyacak. Ça
resi? Elbette var arkadaşlar. Memurun yaşama 
imkânlarını kolaylaştırmak, ona ihtiyaç madde
lerini, giyim maddelerini ucuza temin etmek 
imkânını bulamayız, ucuz ve temiz ev temin 
etmeliyiz. Memurun çocukları da ele alınması 
lâzımgelen mühim bir mevzudur arkadaşlar. 
Memura; kalk falan yere git, diyoruz. Belki de 
gidecektir fakat; birisi ortaokulda, birisi lisede, 
birisi de üniversitede üç çocuğu var, gittiği 
yerde çocaklarını nasıl okutsun? Kendisi orada 
otursun, çocuğunu burada okutsun, buna imkân 
var mı arkadaşlar? 

Sonra, aldığı maaşı ayın sonuna kadar ucu 
ucuna getirebilen kaç memur vardır sorarım 
arkadaşlar? Çoğu ay ortasından sonra bakkala 
defterle gitmektedirler. Yazın kırka aldığını 
kışın 80 e hattâ yüze satan bakkal, defter de 
ortaya çıkınca % 50 de defter payı ilâve ediyor. 
Bu vaziyette 300 - 400 ve hattâ 500 lira maaş 
alan bir memurun aile efradından birisinin ve
reme müptelâ olduğunu farz edin, kutlâyemut 
geçinen bu ailenin bir veremli çocuğunu tedavi 
ettirmesi için nelere katlanması lâzımdır? Ne 
vaziyete düşer? Halbuki bugün Emekli Sandı
ğının elinde, bu memurların bugünkü ıstıraplı, 
meşakkatli zamanlarında dişlerinden tırnakla
rından alınarak birikmiş bir milyar yirmi üç 
milyon lira parası mevcuttur... 

. SOLDAN BİR SES — 37 milyondur... 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Üç 

gün evvelsi Emekli Sandığı Umum Müdürü ile 
görüştüm, bu rakamı Umum Müdürden aldım, 
Umum Müdür yanlış söylemiş, mebus arkada
şım doğrusunu biliyor. (Gülüşmeler) Bir milyar 
yirmi üç milyondur elindeki para. Bunun 200 
milyon lirası için alacaklı vaziyettedir, bonolara 
falan yatırmış. Fiilen ve nakden bugün sekiz yüz 
küsur milyon lirası vardır. Oldu mu şimdi? (Gü
lüşmeler. ) 

Biz iktidara geçtiğimiz zaman, yani 1950 de 
bu para 600 milyon lira idi. Yine bunun 20Ö mil
yon lirasını şuraya buraya yatırmıştı ve elinde 
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400 milyon lira vardı. Her sene 100 milyon lira 
bunun üzerine eklenmektedir. Bu para kimindir 
arkadaşlar? Niçin memur bu parayı dişinden tır
nağından ayırarak vermektedir? icabında kendi
sine yardım edilmesi için değil mi? Memur kızı
nı evlendirecek, hastası vardır, buna yardım et-
mek lâzımdır. Bunun için evvelce bir milyon li
ralık bir fon vardı. Bu ne ifade eder arkadaşlar? 
Bozdur bozdur harca. Bugzün bu miktar 25 mil
yona çıkmıştır. Ama, kâfi değildir arkadaşlar. 
Sonra bu seksen milyon liranın her sene % 10 u 
yani seksen milyonunu alıp şehirlerde memurla
rın ikamet edecekleri blok apartmanlar yaptırır-
sak on seneye varmaz, her sene 100 milyon lira 
ilâve ecpldiği için bugzünkü paradan resülmal hiç 
aşağı düşmemek şartiyle memlekette on sene zar
fında hem mesken buhranına, hem de memurun 
mesken ihtiyacına cevap vermiş oluruz. 

Sonra niçin, büyük şehirlerde memurların ço
cukları için birer okuma yurtları açılmasın? An
kara, İstanbul ve İzmir'de birer yurt açmak zor 
bir şey değildir. Memurun kendi parasiyle bütçe-
ye hiç de bâr olmadan Tunceli'nde, Siird'deki 
memur göğsünü gere gere çocuğunu bu yurtlar
da okutur ve gözü de arkada kalmaz. O zaman 
işinde daha iyi çalışır. 

Bugün esnafların, işçilerin hastanesi ve sana
toryumları vardır. Neden memurların hastanesi 
ve sanatoryumu olmasın? Memurların dişinden, 
tırnağından artırarak Emekli Sandığına yatırdığı 
paralardan bu hastane ve sanatoryuma vereceksi
niz. Niçin bir kooperatif kurup vaktiyle ucuz 
alıp icabında memura verilmek üzere biriktiren 
bir gıda ve giyecek kooperatifi tesis edilmez. Ben
ce bunlar yapılmıyacak işler değildir. Nitekim 
1952 senesinde bizzat Emekli- Sandığı böyle bir 
kanunla gelmiş fakat maalesef Bütçe Komisyo
nunda şimdi size izah etmeyi doğru bulmadığım 
bir görüşle bu reddedilmiştir. Bütçe müzakerelerin
den sonra naçizane bir arkadaşınız olarak bu ka-
nunk» da huzurunuza geleceğim. Tensip buyurur
sanız el birliği ile inşallah bunu da çıkarırız. (Sa
atin doldu, sesleri.) Müsaade buyurun. Biraz da 
gelirler bahsine temas edeyim. (Ooo.. sesleri) Ar
kadaşlar, bir Arazi Vergisi mevzuubahistir. Dev
letin kalkınma imkânlarını temin için temiz bir 
gayretle çalışmaları muvacehesinde gelir kaynak
larına iyi bir mecra vermek vazifemizdir. Fakat 
arazi tahriri yapılmadan ve bu tahrir işi tam bir 
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formüle bağlanmadan ben bu verginin bugünden 
ihdasını doğru bulmam. (Bravo shesleri.) 

Buna mukabil arkadaşlar, kazananlar ve bil
hassa çok kazananlardan, ancak yiyeceğini çıkar
tan yahut da aldığı mahsulle ancak geçinme im
kânını elde edenler müstesna, bilhassa 100 - 150 
bin liraya otomobil alanlardan vergi almak lâzım
dır. Çiftçilik bugün sapanla toprağı sürüp buğ
day elde etmekten ibaret değildir. Benim de kü
çük bir bahçem vardır, senede, bana 14 - 15 bin 
lira getirir. (Allah versin sesleri.) Bir kundura 
boyacısı her gün sırtında sandığını taşıyıp nafa
kasını çıkarmaya uğraşırken senede 30 - 40 lira 
vergi vermekte, su taşıyan bir adam şu kadar Ge
lir Vergisi ödemekte iken ben bahçemin bana te
min ettiği üç, beş bin liranın verdiği refah bir 
mebus olarak bana azap veriyor. Senede 500 - 600 
bin lira bahçesinden gelir alan ziraatçilerimiz 
vardır, niçin vermesinler ? Onun için adalet ölçü
leri elden bırakılmadan tatbik edilecek bir zirai 
gelir vergisi çok yerinde bir şey olur kanaatinde
yim. 

Arkadaşlar, bir de Muamele Vergisi vardır. 
Hangi imkânla elde edilirse edilsin, nasıl bir kar
şılık bulunursa bulunsun, Muamele Vergisi deni
len vergi kaldırılmadıkça bu memleket sanayiinde 
beklediğimiz kalkınmaya, beklediğimiz inkişafa 
kavuşamıyacağız. 

Arkadaşlar, temas etmediğim vekâletlere ait 
mevzular üzerinde tekrar görüşmek üzere huzu
runuzdan ayrılıyorum. Kıymetli vakitlerinizi bel
ki biraz fazla işgal ettiğimden dolayı özür diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

REİS — Efendim; bütçenin heyeti uraumi-
yesi üzerinde on sekiz arkadaşımız söz almış 
durumdadır, bir takyit takriri var, onu oku
tup reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde bir 

hayli söz almış bulunan arkadaşların görüşme
lerine imkân hâsıl olmak üzere konuşmaların, 
hükümet, encümen ve parti sözcüleri hariç ol
mak üzere 10 dakika müddetle tahdidinin ka
rar altına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Yusuf Aysal 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
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mistir. Bundan sonra arkadaşların konuşma 
müddetleri on dakikadır. 

Nuri Ocakçıoğlu, buyurun. 
NURÎ OCAKÇIOĞLU (Malatya) — Muh

terem arkadaşlar, ben on dakika bile konuşmı-
yacağım, zira Burhanettin Bey arkadaşımız bizi 
çok bekletti. (Gülüşmeler) Elimdeki kâğıt ka
labalığına bakmayın, onları, hatırıma gelmiyen 
şeylere bakmak için aldım. 

Abdullah Aytemiz arkadaşımız temas etmek 
istediklerimden çok daha ileri giderek düşün
celerimi ifade etmişlerdir, onun için bendeniz 
kısaca bâzılarına temas edeceğim. 

Şimdi, her şeyden evvel, arkadaşımızın da 
buyurduğu gibi, memlekette adalet olmak lâ
zımdır. Hâkimlerin ve bütün memurların, en 
aşağı maaştan, en yukarı maaşa kadar olanla
rın ekserisi zaruret içerisinde geçinmekte ve 
gece gündüz çalışmaktadırlar. Bunları hür
metle yâd ve terfih lâzım. Gene en yukarı ma
aştan en az maaş alanlara kadar refah içinde 
yaşıyan ve servet temin edenler de vardır. 
Muhterem Abdullah Aytemiz arkadaşımız bir 
kanun teklifinden bahsettiler. Halbuki fevka
lâde zamanlarda haksız mal iktisabedenler 
hakkındaki kanun var, menfaat temin eden 
memur hakkında delil bulmak ve cezalandır
mak kolaydır. Buna ait 2 - 3 sene evvel bir ya
zılı soru vermiştim. Bu soruya verilen cevapta, 
şüphe edilenler adliyeye verildi, deniliyordu. 
Adliyeye verilen her halde 2 - 3 kişi olsa ge
rek. Bu kanun üzerinde durmak ve bu kanunu 
tatbik etmek lâzımdır. En çıkar yol budur. Za
ten bu kanun bir ihtiyacın mahsulü olarak çı
karılmıştı. C. Müddeiumumisi iken buraya gel
diğim zaman müsteşara ve vekile söyledim. Bu 
hırsızlar ne olacak1? Diye sokmuştum. Komis
yon kurulacak, şu olacak, bu olacak dediler. 
Bizde zaten işler, komisyonlarla başlar ve ora
da kalır. 

Arkadaşlar, şunu demek istiyorum ki, bun
lar eskiden de vardı, yeniden de vardır, bunu 
açıkça söylemek lâzımdır. Binaenaleyh vekil 
olsun, mebus olsun, memur olsun, bunların şe
rikleri olsun mutlaka bu beyannameye ithal 
edilmelidir. 

Kanunu açıp okuyorum, görüyorum ki, âm
me hizmeti ifa edenler, diyor. Ve bir kayıt var, 
mebuslar da âmme hizmeti yapıyor. Eğer me-
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buslar buna dâhil sayılmazsa, bu kayıt onları 
dâhil etmeye kâfi değilse, bir tefsir getirilsin 
veya yeni bir kanun getirilsin. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — O ka
nunun numarası kaçtır? 

NURÎ OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 4237 
dir. Sonra ona ek bir kanun daha çıktı. 

Bu kanuna göre beyannameler de alındı, 
dairelerde onlar, dosyalarında uyuyor. 

Arkadaşlar, vaktiyle bir kaymakam arka
daşla beraber bir kazaya gidiyoruz, muazzam 
bir ev görüyoruz, ilk defa oraya gittiği için 
soruyor, acaba bu ev hangi zenginindir! Ben 
de her halde bir tahsildarındır, dedim. Ne bili
yorsun dedi, sonra sorduk, hakikaten tahsilda-
rmmış. Bu gibi şeyler vekâletlere ait işlerdir, 
sırası geldikçe vekâlet bütçelerinde arz edece
ğim. 

Mahkemelerde geceyi gündüze katıp çalışan 
arkadaşlarımız olduğu gibi bir şahsi dâvanın 
dokuz sene devam ettiğini de arz etmek isterim. 
1936 da başladı. 1939 da davacı işkence ettiği
ni söylüyor diye ağır cezaya gitti ve beş sene 
de orada devam etti ve müruru zamandan ve 
şahsi dâvadan düştü. 

Kadro meselesi; yeni bir iş çıktımıydı arka
sından kadro çıkıyor. Sular İdaresi kurulacak, 
elbette bunun bir memuru, umum müdürü, ola
cak, buna bir şey demiyorum. Esasen ben bu
nu arz etmiyorum. Bu hastalık hepimizde var
dır; meselâ bir dairede beş kişi mi lâzım, on 
kişi isteriz. Öyle arkadaşlar vardır ki, tek ba
şına çalışıyor, fakat kadroya dört kişi ilâve 
edildikten sonra aynı iş çıkmıyor. Meselâ Ma
arif Vekâlletinin Müzeler Umum Müdürlüğü ve 
Kütüphaneler Umum Müdürlüğünün ikisi bir
den üç kişi ile idare edilirken bugün elli me
muru vardır. Daha bugün Türkiye asarı âtika-
smm muntazam bir rehberi, muntazam bir al
bümü yapılmadı. Dairelere gittiğimizde bir sü
rü memur görürüz. Meselâ bankalarda birçok 
memur vardır. Ay başlarında hepsinin işleri 
çoktur, fakat dîğer zamanlarda dairelere, ban
kalara gidildiğinde oralarda, bilhassa kadın me-
murların konuşmakla, örgü örmekle vakit ge
çirdiklerini görürüz. Bir gün bir bankaya git
tiğimde, para yatıracaktım, gişedeki bir bayan 
memur boyuna konuşuyordu. Bekledim, konuş
sun bakalım dedim. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Hangi bankada? 
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NÜRÎ OKTAKCIOĞLU (Devamla) — Misal 

isterseniz, ben hiçbir zaman misal vermekten 
çekinmem. 

Sırası geldiği zaman arz edeceğim. Bir tâyin 
işinde vekil arkadaşımızın birisi çok iyi bir mi
sal vermiş. 

Birisi bir arkadaşına, benim bir işim var, 
takibediver, demiş, arkasından da bir mektup 
yazarak bu vekil, hiç kimseye söylemesinler, 
beklesinler, bana müracaat etsinler, sırası gel
diği zaman yapacakmış, ben sana haber veri
rim, demiş. 

. Gayem hitabette bulunmak değildir, hâdise
ler üzerinde olJduğu gibi konuşurum. Memurla
rın, tekaütlerin, dul, yetimlerin, harb malûlle
rinin maaşlarını artırmalı. 

Bir de lâyiklik ve inkilâp meselesi vardır. 
Esaslı olarak bunu Diyanet Reisliği bütçesinde 
konuşacağım. 

Ben gerek memuriyet, gerekse mebusluk ha
yatımda vicdanımın emrettiğinin .aksine konuş
madım. Konuşmıyacağım. Bu lâyiklik ve inki
lâp meselesi ilk defa kabul edilirken dinsizlik 
mânasına alan oldu. Halbuki evvelce, çocuğu
nu mektebe gönderme, dinsiz olur, diyen zihni
yeti kaldırdı. Dinsiz olur, sözü zaten dine ay
kırıdır. Ben yaşta bulunanlar pekâlâ bilirler, 
biz, bilhassa Orta - Anodlu çocukları mektebe 
çok zorlukla gittiler. Lâyiklik ve inkilâbı ga
zete sütunlarında din harici diye yazanları gör
düm, halbuki lâyiklik, inkilâp bizzat Kur 'anm 
içindeki mânada mevcuttur. Bu tereddüt hali, 
vaktiyle lâyikliğin ne olduğunu anlatmamamız
dan ile ti gelmiştir. Bir vali, filân hâkim lâyik 
değildir, inki^pçı değildir, deniyor, müddei
umumiye sorarsanız hâkimi iltizam edecek zih
niyettedir, diyor. Yazı bize geliyor; biz mü
talâamızı yazıyoruz; vekâlet valiye ihtar edi
yor ama bu ihtarı kimse bilmiyor. C. Halk Par
tisi aleyhindeki propaganda bundan ileri geli
yor. 

Halk arasında lâyiklik, inkilâp anlatılanı a-
dığından o sebeplerden dinsiz diye propaganda 
yapıldı. Sayın Ömer Bilen'in dediği yazı doğ
rudur. Hattâ tarihi ve numarasiyle bende mah
fuzdur; söyleyebilirim. Mayıs ve Haziran tarih
li nüshalardadır. Ben bu yazıyı yazandan nef
ret ederim. Şahsi fikrini söylerse söylesin. Bu
na kimse bir şey diyemez. Kimseye de din hu
susu zorlanamaz. Kimseye illâ camiye git, dene-
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mez. Biz lisede iken zorla namaz kıldırırlardı. 
Hocanın hatırı için kılanlar çoktu ve hat tâ; 
ben abdestsizim, hocanın hatırı için namaz kılı
yorum, derlerdi. îstiyene din bilgisi vermek lâ
zımdır. Anayasanın 75. maddesi var. Mektep
lerde içtimaiyat, yurt bilgisi, felsefe dersleri 
vardır. Muhtelif dersler vardır. Bunlar da pek 
'âlâ lâyiklik ve inkılâptan bahsedilebilirken 
onların dinsizlik olmadığı, din aleyhtarlığı sa-
yılmıyacağı izah edilebilir. Dine temas edilebi
lir. Fakat bu kolay bir mevzu değildir. Ben, 
dört beş senelik milletvekilliği hayatımda bu 
hususta elimden geldiği kadar her yerde söyle
dim. Ömer Bilen arkadaşımız hepimizi itham et
mesin. Ona ben de Doktor Jonson'un şu sözle
riyle o zata cevap vermek istiyorum : 

«Kuran Peygamberin sesidir. Bunu bütün 
dünya dinler. Teceddütperver ve.imar edicidir. 
Avrupa'nın zulmetâbat karanlıklarını yarmış 
ki, Hiristiyanlığm karanlık devlinde idi.» de
miştir. 

Sonra bir Alman profesörü, diyor ki : 
«Kuran cahiliyet zamanının tahribatından be
şeriyeti kurtarmıştır.» Kuran'ı, biraz Arapça 
bilen istihza eder. Resulü Ekrem'in sahabeye an
lattığını işitseler huzuru ilâhide secdeye varır 
ya Muhammet bizi ümmetine dâhil etmek şere
finden mahrum etme derlerdi» diyor. 

O adam inkâr edebilir. Onun inkârı bizi ne 
alâkadar eder?. Varsın inkâr etsin. 

Geçenlerde Muhterem arkadaşımız Hikmet 
Bayur, lâyiklik bizim yaratılışımıza uygun de
ğildir diyenler bulunduğunu söyledi. Kendisi 
demiyor, diyenler var, diyor. Halbuki bu başka 
ne ile ifade edilecek?. Lâyikliği kendileri pek 
âlâ bilirler. Kendileri başkasının fikrini söyle
diler tabiî. 

İltimas meselesine gelince, buna vekiller bi
le müsamaha etmemeli. Kardeşi, oğlu, yeğeni ki
mi varsa hayatını kanunların çerçevesi içinde, 
kendi kabiliyetiyle kazanmasını telkin etmeli
dir. Her tarafa'göndermeli yer beğenmiyene 
yakınlarıma da iltizam etmiyorum, diyebilecekti. 
Memurlar bir yer beğenmiyor, her tarafa git
meye razı olacak şekilde yetiştirmeli. 

Hırsızlığa asla müsamaha etmemek lâzımdır. 
Çocuğum Paris'e gitmek isterken, üniversiteden 
evvel bir sanat öğren, şoförlük öğren Hukuk 
Fakültesini bitir git, hakkında küçük bir dedi
kodu işitirsem evlâdım değilsin, gittiğin yerde 
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aç kalmayı da göz önüne al dedim. Hukuk Fa
kültesini bitirdi, şoförlüğü öğrendi gitti. 

Halbuki birçok aileler çocuklarını, paşa ola
caksın, hâkim çocuğusun, mebus çocuğusun, 
diye terbiye eder. Ondan sonra da memleket ik
tisadiyatı ilerlemez. Memleketi, vatandaşları be
ğenmezler, umumi terbiyemizi selâha götürmeli. 
Lüks eşyayı da kaldırmak lâzımdır. 

Bir vali geldi, herkes dansçı oldu. Vali de-
ğişdi, yeni gelen vali dansla alâkalı değildi, 
nerede dansçılar? Hiç kimse dansa kalkmadı. 
Neredesiniz yahu dansçılar? (Alkışlar) Büyük
lerimiz, elbette büyüklerimiz diyeceğim, Başba
kan ve Vekillerimiz sade giyinsinler, bakın na
sıl herkes sâde giyinir. Büyüğünü nasıl görürse 
ona uymak ister. Adam diyor ki 35 liralık kra
vat al. Yahu şu kravat meselâ 250 kuruşa, 
kravat biraz kullanıldıktan sonra kirleniyor, 
yıkanmazda, atarsın, niye 35 lira vereceksin? 
Ama zavallı memur 40 lira verecek, aç kalacak 
karısını giyindirecek, kendisini süsliyecek, ken
disine bir kıymet versinler diye borçlanacak. 
Cenap Sahabettin, (bir elbise bir tavsiye mek
tubu yerine geçer) demiştir. (Gülüşmeler) Ya
ni bu dertlerimiz müşterektir, müştereken hal
letmemiz lâzımdır. Ben bu memlekete hizmet 
etmek arzusunu taşıyan Hükümetin muvaffak 
olmasına ve noksanlarını ikmal etmesine kudret 
vermesini Cenabıhak'tan diler hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BEİS — Hidayet Aydıher .(Yok sesleri). 
Cemal Kıpçak. 
CEMAL KİPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, ben Bütçenin hemen bütün fa
sıllarında yeralan, fakat ait olduğu makamı 
tâyin edilmiyen, bir mevzu hakkında ancak 

- Bütçenin umumi müzakeresi faslında söz almak 
imkânını bulduğum için söz aldım. 

Mevzu yatırımlar meselesidir. Bütçenin her 
faslında yerleri vardır. Evvelden beri devam 
ediyor, geliyor. Bunlar iki kısma ayrılıyor. Bir 
kısmı iktisadi mânalar taşımıyan tesisler, başka 
bir kısmı da iktisadi mânalar taşıyan tesisler. 
Bunların kıymetlerinin milyarları bulduğu Büt
çede türlü izahlarla ve buradaki konuşmalar
dan da anlaşılmaktadır. 

Bu milyarlar devletin malı olduğuna göre, 
sahibi aslisinin Büyük Millet Meclisi olmak 
icaboder. Bunun hesabım, bunun tetkikini, bıı-
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nun hangi hareketleri gösterdiğini bir andja gö
rebilmek imkânı mevcut değildir. İktisadi Dev
let Teşekküllerine ayrılmış sermaye hareketle
ri türlü şekillerde yürümektedir. înhisarlarda-
ki ayrı, diğer işlerdeki ayrı. Bunlar birtakım 
sermaye, iş hareketleri olarak memleketin umu
mi iktisadiyatı üzerinde kuvvetle müessir mev
zular halinde duruyorlar. Bütçemiz içinde de 

j iktisadi hareketlerin ne büyük yer aldığı görül
mektedir. Bu arada şu yapılacak, bu yapılacak
tır ve bunların hepsine de devletin kısmen işti
raki mevzuu bahistir. Bunların sahibi kimdir? 
3460 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunan 
bir umumi heyet vardır. Bu umumi heyette ar-

I kadaşlardan birçokları âzadır. Gidiyor, umumi 
murakabe heyeti raporlarını tetkik ediyoruz. 
Fakat bu tetkik keyfiyeti; tam mânaşiyle, mil
letin nıürakibi olan B. M. Meclisine aksetmiş 
bir mahiyet göstermemektedir. Gittikçe inkişaf 
edecek ve türlü safhalar alacak olan bu mev
zuun mutlak bir sahibinin tâyin edilmesi ve ne
ticede o sahibin, hesabını B. M. Meclisi huzu
runda vermesinin gayetle sarih hakkımız oldu
ğuna kaniim. (Bravo sesleri). 

Umumi heyette toplanıyoruz, netice; bir yı
ğın temenni, bunun arkasından bilançonun ka
bulü veya reddi. 

Arkadaşlar bir an için elimizi vicdanımıza 
koyarak düşünelim; bu mevzuu şahsi sermaye
miz olarak telâkki edecek olursak bunu bu ha
va içerisinde bu kadarcık bir tetkik ile vicdani 
kanaatimizin tatmin edildiğini söyliyebilmek 
mümkün olur mu? Ben bu kanaata varamıyo
rum. 

Bir taraftan D. Demiryolları harekettedir, 
bir taraftan Zonguldak Kömür işletmeleri ha
rekettedir, bir taraftan bilmem türlü inhisarlar 
mevzuları harekettedir. , Devlet Havayolları, 
radyolar, kısmi iştirak, toplu iştirak. Bunlar ne
reye gidiyor? Toplu sahibi kim? Bütçeden para 
veriyoruz. Öyle fasıllar var ki Maden Tetkik 
Arama mevzuu gibi ayrıca bir umumi heyeti 
vardır, fakat bu umumi heyet 7.-8 seneden beri 
toplanmamış, hesabını murakabe ve tetkik et
memiştir. Memleketin petrol mevzuu diye övün
düğümüz, iftihar ettiğimiz mevzııki bütçeye 
konulmuş tahsisatla ele alınmıştır. Bunun hesa
bını burada öğrenmeye imkân yoktur. Binaen
aleyh bu işlerin sahibi olan otoritenin; bu mal 

i sahibinin müşahhas olarak karşımıza ne vakit 
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geleceğinin artık taayyün etmesi ve bu yatırım
ların ne mahiyette olduğunun belirtilmesinin 
icabettiği kanaatindeyim. 

Bunu esaslı olarak tesbit etmek için bir ka
nunun getirilmesini bilhassa ısrarla hükümet
ten talebediyorum. Ben bu uğurda vazife ge
rektiriyorsa milletvekili olarak Mecliste bulu
nan arkadaşlarımın gayret izhar ederek bu dâ
vanın sıkıca bağlanmasının gerektiğini vicdanı
mın beni ibra etmesi için bu kürsüden arz et
meye lüzum gördüm ve bundan dolayı söz al
mış bulunuyorum. (Bravo sesleri). 

REİS — Buyurun Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar; sözüme başlarken ben de şu noktaya 
işaret edeyim, bazı arkadaşlarımızın da dediği 
gibi, devlet işletmelerinin hesabı hakikaten bu
rada tetkik edilmelidir. Amma 10 aylık çalış
ma tetkik edilecek, zararı yok. Elimizde ancak 
1953" bilgileri vardır, o da bir kısım arkadaş
lara dağıtılmıştır. Mademki, her yerde bunlar
la övünüyoruz, bihakkın övünüyoruz, devletin 
ekonomik temeli de budur, bunlar da burada 
tetkik edilmelidir. 

Arkadaşlar, bu tartışmalardan bir şey gö
ründü, muhalefet partilerinin, bilhassa Halk 
Partisinin bir görüşü tezahür etti, o da şu suret
le hülâsa edilebilir, «yorganımızı ayağımıza gö
re uzatalım.» Yani bir atılganlık, ekonomik sa
hada atılganlık vardır, bu doğru değildir. Bu 
görüş, ötedenberi Halk Partisi içinde gelişe gel
miş ve bir çok defa çatışmaları mucip olmuş 
bir görüştür. Celâl Bayar vaktile İktisat Veki
li olduğu zaman fabrika açmak vesair hususlar
da bir çok muhalefetler- zuhur etmişti, eğer 
Atatürk Celâl Bayar'ı tutmamış olsaydı, ne ma
kamında kalabilirdi,, ne de fabrika açabilirdi. 
Anlaşılıyor ki, yine bu zihniyet C. H. P. nin 
kalan kısımlarında bakidir, (soldan gülüşme 
ler). 

Bunu bir tenkid olarak arz etmiyorum, mü
şahede ettiğim için arz ettim. 

Bizim atalar sözümüz vardır, «yorganına gö
re ayağını uzat», derler. Bu söze eski Türk dev
letlerinde ve ilk Osmanlılar devrinde pek iti
bar edilmiş değildir, itibar edilmiş olsa idi es
ki Türk devletleri Osmanlı büyük devlet ola
mazlardı, onlar ayaklarını alabildiğine uzatmış
lardır, yorganı ayağına göre uzatmıya bakmış
lardır. (Soldan alkışlar) 
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Ancak, muhalefetteki arkadaşların tenkitleri 

arasında isabetli olanları vardır. Bu inkâr edi
lemez. Ama esasta bir hata vardır. Ayak yor
gana göre uzatılmayacaktır. Hepimiz çalışaca
ğız; çabalayacağız, yorganı büyüteceğiz. Böy
le yapmayan büyük devlet olamaz. (Soldan al
kışlar). 

Sonra, şunu itiraf edelim. Bugün büyük bir 
gelişme vardır. İş hacmi çok büyümüştür, mil
lette refah çok artmıştır. Buna hepimiz, şükret-
meliyiz. Boyuna çalışmak, gözü yukarda olmak 
faydalıdır. Daima ileri atılan iş görür. Ancak 
bu amaca götüren yol üzerinde bâzı hatalar 
yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Burtfcı tet
kik etmeliyiz. Ve ona göre oraya götüren isti
kametlerde bâzı değişiklikler yapmak lâzım 
mı, değil mi? Bunu aramalıyız. 1953, bilhassa 
1955 yılında o amaca götürecek yol üzerinde 
bâzı değişiklikler yapmak lâzım olduğu anlaşıl
mıştır. Bir çok işlerin görülememesi, döviz kıt
lığı ve dışarda itibarımızın sarsılması bunu 
gösteriyor. Tutulan ilk yol, cesur yol uyuşuk 
ekonomiyi harekete getirmiştir. Ama ilânihaye 
o yolda yürümek doğru olmaz. Bu biraz da şu
na benzer, meselâ otomobilde, evvelâ akümülâ-
törle motor harekete getirilir ve ondan sonra 
iş benzine yüklenir. Yoksa devamlı olarak oto
mobil akümülâtörle gidemez. 

Arkadaşlar, değişecek iki esas var. Bunlar
dan. birincisi, hepinize garip görünecek ama, 
denk bütçe sözüdür. 

Halk Partisi zamanında Demokrat Parti 
mütemadiyen denk bütçe diye söylendi, şimdi 
kindi propagandasının, sözünün esiri imiş gibi 
ona yapıştı. Halk Partisi de bugün bütçe denk 
değil deyip duruyor. Arkadaşlar, hakikatta 
büyük yatırımlar yapan bir bütçe denk bütçe 
olamaz. Ve olmaması mâkuldür. Vaktiyle, 1914 
senesinde devletin büyük yatırım yapmadığı, 
devlet demiryolları gibi büyük işleri de özel 
teşebbüse bıraktığı devirde denk bütçenin bir 
mânası vardı. Yani o vakit genel giderlerle ge
lirler arasında bir denklik olması istenilirdi, 
ama yatırım ne demektir? Belki yüz yıl boyun
ca üç dört batının istifade edeceği iş demektir. 
Bu işi bir batının dört beş yılına yüklemek 
kadar adaletsizlik olur mu?. Bu ekonomik saha
daki adaletsizlik mahkeme adaletsizliğinden de 
ağır basar. Bugün denk bütçe diye bunu yapı-
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yoruz. Tabiî bunu tamamiyle yapmıyoruz. Kıs
men yapıyoruz. Bu da hatadır. Bu bizi sarsıyor 
ve sarsacaktır. Vergi ile yapıyoruz, Merkez Ban
kasının kısa vadeli kredileriyle uzun vadeli iş 
yapıyoruz ve saire. Bu gayretlerin neticesidir 
ki kâğıt para miktarı iki misline yaklaşmıştır, 
dört yılda. Altın otuz beşken bugün yet
miştir. Üç yüz elli olan dolar bugün yediyüz-
dür. Bunların içinde de hayat pahalılığı da 

• türlü hesap ve tahminlere göre !% 25, 30, 40 
artmış oluyor. Henüz bunun kesin bir ölçüsü 

- bulunmamıştır. Her ne olsa bütün bu artışlar 
böyle devam edemez. Ye bunun nerede duraca
ğına dair bir alâmet yoktur. Hayat pahalılığı 
nerede duracak bilmiyoruz. Kâğıt para mikdarı, 
altın, dolar değeri boyuna artıyor, çıkıyor, ba-
zân iniyor. Fakat çok çıkıyor, az iniyor. Ufak 
zikzaklarla da olsa boyuna yükseliyor. Bugün; 
köylü refaha kavuştu, bir gelişme var, fakat 
bu artışlarda enflâsyonun da tesiri var. 

Bu nereye götürür? Bu fasit bir dairedir, 
para mikdarı artar, hayat pahalılaşır, aylıklar, 
ücretler artar, onlar yeni bir pahalılık doğurur, 
bu yeni pahalılık yeniden para basılmasını ve
ya kredi açılmasını icabettirir. Bu fasit daire 
boyuna işler. Bu hal orta sınıfı yavaş yavaş 
eritir. Zenginlerle fakirler karşı karşıya kalır, 
içtimai muvazene bozulur; o zaman Komünizm 
veya Hitlerizm tohumları atılmış olur. Henüz 
bundan uzağız, fakat bu hedefe götüren yolun 
üzerindeyiz, bunu durdurmak lâzımdır. Para 
ne kadar az kimsede büyük ölçüde birikirse o 
kadar tehlikeli olur. Çünkü böyle büyük ölçü
de para biriktirenlerin bir ayağı kendi memle
ketlerinin dışındadır, sıkıştılar mıydı, cap diye 
kaçıverirler. Bunun karşısında ne yapmak lâ
zımdır? Bir çare bulmak icabeder. Eğer Hü-
metler bu hâdiseye ehemmiyet vermez ve bu 
sahada tekâsül gösterecek olurlarsa vazifelerini 
yapmıyorlar, demektir. Bu yolda bir çare 
olarak benim aklıma hattâ bir çoklarının 
aklına gelen, iç yatırımların parasını 
borçlanmalarla temin etmektir. • Bu, umumi 

Şimdi diyeceksiniz ki para kıymeti düşerken 
kimse borca para yatırmaz. Bunun tecrübesini 
istanbul Belediyesi yaptı. Muvaffak olmadı. 
Hükümet de bugünkü şartlarla bir borçlanma
ya giderse muvaffak olamaz. Belki bankalara 
aldırır, şunu bunu yapar; ama halkın içine ya
yılamaz. 
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Fakat paranın düşmesini durduracak bütün 

tedbirleri aldıktan sonra bir borçlanma yapılır
sa ve bunun faizi altına bağlanırsa - bunu Fran
sa yaptı ve muvaffak oldu - muvaffak olabilir. 

Bu borçlanmanın faizi, borçlanmanın yapıl
dığı günkü altının paraya nispeti üzerinden ve
rilecektir. Paranın düşmesini durdurmak için 
bütün tedbirler alınır ve bu borcun bir borçlan
ma yapılırsa paranın düşmesi ve bugünkü gidiş 
durur. Farz. edelim ki 500 milyon liralık bir is
tikraz yaptık. Bunun faizi, söndürme akçası 
dediğimiz itfa akçası, hepsi farz edelim yüzde 
yediyi bulsun, senede 35 milyonu ödemek gere
kir. Bundan çok kazanmış oluruz. Hayat paha? 
lılaşması yüzünden maaşlara, ücretlere ve saire-
ye yapılan zamlar 35 milyonun çok üstündedir; 
60 - 70 milyonu bile çok geçiyor. Onun için bu 
yola gitmek bir zarurettir. 

Sonra arkadaşlar; yabancı sermaye diyoruz. 
Yabancı sermaye kanunu çıkalı bir yıl oluyor. 
Dün Maliye Vekili, arkadaşımız söyledi; bu ka
nun gereğince bir sene zarfında memlekete 82 
milyon lira gelmiş. Bu 82 milyon lira bir şey 
ifade etmez. Bu kanun, memlekete 82 milyon 
lira girsin diye yapılmadı. Bu miktar nihayet 
bir ilçenin vergisidir. Bu kanun, memlekete 
yüzlerce milyon girsin diye yapıldı. Yabancı 
sermaye memlekete niçin gelmiyor? Bunun bir 
kaç sebebi vardır. Sebeplerden biri bizim para 
ile, bilhassa dolar gibi sabit paraların resmî ku
ru ile fiilî kurları arasında büyük fark olmasın
dandır. Bir sermaye sahibi bir milyon dolar ge
tirecek; bu paranın satmalma kabiliyeti New-
york piyasasında yedi milyon Türk lirasıdır. 
Yabancı dergilerde görüyoruz dolar 6.5 - 7 mil
yon lira arasındadır. Londra piyasasında keza 
öyledir. Şimdi bu para hudutlarımızdan içeri 
girer girmez 2 800- 000 liraya düşüyor. Bu şart
lar altında para gelmez. 

REÎS — Vaktiniz bitiyor,' bir dakikanız 
kaldı. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Paramızın 
düşmesini durdurursak büyük işler görmek im
kânı hâsıl olur. Yabancı parası o zaman gelir. 
Bizdeki resmî kur ile fiilî kur arasındaki büyük 
farktan daha büyük fark yalnız İran'da ve En
donezya'da vardır. Bunlardan başka bütün 
devletlerin dövizleri ve paraları bizimkinden 
daha az fark arz eder. 
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Şimdi arkadaşlar; bahsettiğim iki esastan, 

ikinci esasa geçiyorum. Dış finansman. Yani 
yurda gelecek makine, fabrika veya malların 
karşılıklarının tediyesi. Biliyorsunuz bunda son 
derece sıkıntı çekmekteyiz. Bu iş büyük zor
luklar arz etmekte ve ekonomimizi sarsmakta
dır. Akla ilk gelen uzun vadeli istikrazdır. Ve
yahut da Amerika'nın vaktiyle ingiltere'ye, 
Fransa'ya ve bâzı Batı devletlerine yapmış ol
duğu ölçüde geniş bir Marşal Yardımıdır. Hiç-
olmazsa Başbakanın Amerika'ya gittiği vakit 
müşterek tebliğde zikredildiği şekilde yani 
Amerika Devletinin Türk Devletine karşı bir 
taahhüdü vardı orada deniliyordu k i : Türkiye'
yi dışarıya muhtaç etmiyecek şekilde ekonomik 
bakımdan kalkmdırılacaktır. Bu vait tutulma
mıştır. Niçin tutulmadığını hâlâ bilmiyoruz. 
Bu, Amerika tarafından Türk milletine yapıl
mış bir vaittir. Bunların üzerinde durmak lâ
zımdır. Biz onlara o kadar hizmet ediyoruz. Ta-

• katimizin üstünde asker, ordu besliyoruz. Ame
rika silâhlı kuvvetlerini üç milyon küsürden 
iki milyon küsüre indiriyor. Meselâ hava, kara 
ve deniz kuvvetlerini... 

REİS — Hikmet Bey; vaktiniz dolmuştur. 
HİKMET BAYUR (Devamla) •--,- Peki efen

dim. 
REİS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATI ÜLKÜN (Niğde) — 

Muhterem arkadaşlarım, bütçemizin . yüksek 
potansiyel seviyesi şimdiye kadar emsaline 
raslanmamış bir muvaffakiyet ifade etmekte
dir. Bunu kabul ettikten sonra benden evvel 
arkadaşların üzerinde durdukları gibi hepimizi 
meşgul eden cihet iktisadi vaziyettir. Bir ikti
sadi müşkülât karşısında mıyız, değil miyiz? 
Bâzı arkadaşlarımızın beyanını kabul edecek 
olursak iktisaden iflâs edeceğiz ve paramız da 
sıfıra müncer olacak gibi geliyor. Eşya fiyat
ları muntazaman yükselmektedir. Buna muka
bil paranın kıymeti aynı derecede düşmekte
dir. Buna bir tedbir bulmazsak ilânihaye eşya 
fiyatı yükselecek para kıymeti sıfıra düşecek
tir. Ben tahmin etmiyorum ki, ne hükümet if
lâs derecesine düşürecek bir tedbirsizliğe baş
vursun ve ne de hali hazırda -bizi, bu vaziyete 
düşürecek bir yola götürsün. Böyle bir şey 
yoktur. Arkadaşlarımız, maliyeciler bilirler ama 
para ve mal değer ve fiyatlarını karşılaştırır-
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ken bir taraflı mütalâa ediyorlar gibi geliyor. 
Hakikaten eşya fiyatları yükseldikçe paranın 
kıymeti düşüyor, demektedirler. Yahut para 
azalırsa, kredi imkânları azalırsa, eşya fiyatları 
da düşer denirdi. Ben bu bütçedeki misalleri 
de tetkik ettim ve başka bir neticeye vardım. 
O noktai nazardan yürüyen arkadaşlar, bütçe
nin nominal ifadesinin, rakamların hakikati 
ifade etmediğini, çünkü, para ve eşya arasın
daki nispetsizlik mukayese olunduğu takdirde; 
hattâ, bunu beşte bire indirmek suretiyle üç 
milyara varan bütçenin 450_ milyon civarında 
bir kıymet ifade ettiğini söylediler. Ben başka 
bir tetkikle, başka bir neticeye vardım. Belki 
yanılıyorum. Eğer yanılmıyorsam memnun ola
cağım. Her halde arkadaşlardan bu mevzua te
mas edenler olacaktır. Bütçeyi para ile muka
yese etmesek de eşya ile hesabetsek, bu da 
mümkündür. Bütçeden aldığımız rakamlara 
göre ekim sahamız % 46 nispetinde artmış, ve
rim % 41 nispetinde yükselmiş, sınai istihsal 
tevzi edilen ve kurutulan arazi, yol, liman, mü
nakale hacmi, nakliye adedi, tesisler bugün üç 
misline çıkmıştır. 

Devlet yatırımları bir milyar civarındadır. 
Hususi sektör birkaç misline yükselmiştir. Bu 
suretle millî gelir % 50, devlet geliri % 128 
artmıştır. Artan maddi âmillerle bütçenin se
viyesini hesaplamak istiyorum. O takdirde pa
rayı bir tarafa bırakırsak şu artan âmillerle, 
bütçenin gelir kaynağı ve gelir faktöründeki 
artan seviye parasız ifade edilmiş olur. Kıy
metteki durumdan endişe edilmiyebilir. 

Bizim iktisadi kalkınmamız bundan müte
vellittir. Paramızın değerini koruyacak olan 
bütçenin yatırımları ve bu yatırımlara müstenit 
âmme hizmetlerinin inkişafı olduğuna göre bu
rada az çok mülâhaza edilen endişe bir gün 
bertaraf edilecektir. 

Kaldı ki, bunun sebeplerini birçok arkadaş
larımız izah ettiler. Paranın mal ile mübadelesi 
ve ihraç mallariyle bir münasebeti mevcuttur. 
Paranın bir rolü vardır. Bazan eşya veriyoruz, 
eşya alıyoruz. Bu takdirde paramızın rolü ikin
ci dereceye düştüğü için kıymetini kaybediyor. 
Ama bu hakikaten bu günün iktisadi bir prob
lemi olarak meydanda bulunmaktadır. Ve bu
nun üzerinde ne kadar hassasiyetle durulsa ye^ 
ridir. Ancak endişeye mahal olmamak şartiyle. 
Uzun vadeli tedbirler ile paranın kıymetinin 
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ıslâhı mümkün görülüyor. Gerek hususi sektö
rün gerek Devlet sektörünün yaptığı yatırım
larla elde edilecek istihsal para kıymetini tes-
bit edecektir. Bir de günlük tedbirler düşünü
lebilir. Paranın malî fonksiyonu, bankalar ve 
krediler arasındaki rolü ne ise bunu biraz da
ha hassasiyetle takibetsinler. Bu da günün bir 
tedbiridir. Başka muvakkat bir tedbir üzerin
de daha duracağım. O da şudur: İhtikârla mü
cadele. Her zaman gözümüzün önünde görünen 
bakkalları kasdetmiyorum. Onlar da âmildir. 
Fakat asıl ithalâtçı ve toptancıların memleket 
ölçüsünde yaptıkları satışlarla bunların yap
tıkları büyük nispetlerdeki ihtikârlar eşya fi
yatlarının yükselmesinde büyük rol oynuyor
lar. Biz, bunda da pek sakit bulunmaktayiz. 
Bilmiyorum adlî cihazlarımız mı noksandır, 
yoksa Ticaret Vekâletinin müfettişleri, mi bu
na yetişmiyor? Nihayet işin başını teşkil eden 
30 - 40 muhtekirle başa çıkamıyoruz. Bendeniz 
bunların sebebini bilmiyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben 
biliyorum ben...- Para oynıyor. 

HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Devamla) — 
Bunun üzerinde durursak bu pahalılık mevzu
unda her halde halle medar olur zannederim. 
Başka bir tedbir daha aklıma geliyor. O da 
şimdi denildi ki, bir yüksek sınıf teşekkül et
mekte, bir de aşağı sınıf. Orta sınıf kalkıyor. 
Aşağı sınıf dar gelirli insanlardır. Bunların ge
çimine medar olacak şey, ucuz yeme, ucuz gi
yinmelerini temin hususunda bir teşkilât kur
mak lâzım, bunu düşünmeliyiz. 

REİS — İki dakikanız kalmıştır. 
HASAN HAYATİ ÜLKÜN (Devamla) - -

Madamki iki dakikam kalmıştır, bir noktaya da
ha temas edip diğerlerini bırakacağım. 

Devlet makanizmasmın rasyonel bir şekilde 
işlemesini bir esasa bağlamak lâzımgeliyor. 
Şimdiye kadar, çok işittik, yabancı memleketler
den birçok mutahassıs gelmiş, tetkikler yapıl
mış, raporlar verilmiştir. Fakat bu raporların 
münderecatmdan haberdar değiliz. İki sene ev
vel İsviçre'den bir mutahassıs gelmişti. Kendi
sine bir mektup yazıp rica edecektim, şimdi 
huzurunuzda onu arz ediyorum, hatırıma şöyle 
geliyor, muvakkat dahi olsa bir âmme hizmeti 
komisyonu teşkil edilsin, bu komisyon şimdiye 
kadar verilmiş olan raporları tetkik etsin, ve
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ya uzmanlara tetkik ettirsin, ne yapacaksa 

' yapsın, rasyonel hale koysun. Bunun için şöy
le bir tedbir aklımdan geçiyor, eşittiğimize göre, 
başka memleketlerde memur sendikaları varmış. 
Hakikaten güzel bir şey, memurlar tabiî politika 
ile uğraşmamak şartiyle bu teşkilât vasıtasiyle, 
iyisini kötüsünü ayıracaklar, memur ile âmir ara
sındaki münasebetlerin normal veya anormal olup 
olmadığını, terfi ve tefeyyüzler^, suiistimal edi
lip edilmediğini kontrol edecek, bunları müzake
re edecek, memurların tasfiyesinde, yani memur 
mekanizmasının tasfiyesinde mühim rol oynıya-
cak, 4 sene evvel Hayrettin Bey arkadaşımızdan 
rica etmiştinij üzerinde imali fikredilsin, kabili 
tatbik midir, değil midir, müessir olablir mi, *ben-
deniz çok faydalı görüyorum. 

REİS — Hayati Bey vaktiniz tamamdır. 
Feyzi Boztepc. (Yok sesleri.) 
Osman Turan, buyurun. 
OSMAN TURAN (Trabzon) — Çok muhte

rem arkadaşlar; memleketimiz bir medeniyet isti
halesi içerisinde bulunmaktadır. Bunun, oldukça 
uzun bir mazisi vardır ve her halde uzun sürecek 
bir istikbali olacaktır. Böyle bir durumda olan 
memleketimizin birtakım büyük kültürel ve*mâne-
vi problemleri olacağını tahmin etmek tabiatiyle 
gayet kolaydır. Bendeniz bu problemler üzerinde 
yüksek huzurunuzda bâzı mütalâa ve temennileri
mi arz etmek niyetinde idim. Bilhassa memleke
timizin maddi bakımından kazandığı kalkınma' 
hamlesi ile muvazi olarak mânevi bakımdan da 
aynı tempoyu kazanması, muvazeneli ve sıhhat
li bir cemiyet için zaruridir. Bu bakımdan mâne
vi cephede, yeni kültür sahasında ne durumda
yız,. ne gibi problemlerimiz vardır? Bunları yük
sek huzurunuzda arz etmek istiyordum. Fakat 10 
dakikaya göre kendimi hazırlıyamadım. Affınızı 
rica eder, başka bir fırsatta yüksek müsamahanı
za güvenerek mâruzâtta bulunacağımı arz ede
rim. 

REİS — Zihni ü t al. 
ZİHNİ URAL (Çoruh) — Efendim, ben dev

let bütçesi ile mahallî idareler bütçeleri üzerin
de bu bütçe münasebetleri hakkında kısaca mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 1955 bütçemizin müza
keresine başlarken bu vesile ile inşirah verici 
1954 bütçe tatbikatımıza, önümüzdeki bütçe yılı
mız için ayna olarak bakmak suretiyle hareket 
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veçhemizi kolayca tâyin etmiş oluruz kanaatin
deyim. 

Partimiz iktidara geçtikten sonra, 1951 yılın
dan itibaren devlet bütçemizi, âmme hizmetlerine 
tahsisi bakımından iki esas üzerinden mütalâa et
mek yerinde olur. 

Birisi, vekâletler yoliyle taksim edilen şuabatı 
idariyemizin gördüğü vazife ve hizmetlerin mu-
hassalasmı almakşdiğeri de devlet murakabesi al
tında, muhtar müessese olarak mahallî âmme hiz
metlerini görmekte olan mahallî idarelere devlet 
bütçesinden yardım suretiyle verilen paralarla bu 
müesseselerin gördükleri hizmetlerin neticelerini 
görmekle olacaktır. Konuşma vaktimiz çok az 
olduğundan geçmiş yıllar ve cari bütçe yılı tat
bikatını bu bakımlardan geniş bir tahlilden vaz
geçerek hulâsa olarak arz etmek isterim ki, kim 
ne derse desin şuurlu ve samimî dış ve iç poli
tikamızın huzur ve emniyeti içinde 25 milyon
luk camiamız, bütçe imkânlarımızla muntazam 
bir tempo ile yürütülen umumi hizmetlerin göz
le görülen verdiği ve vermekte olduğu büyük 
neticeleri karşısında haz içindedir ve haz için
deyiz. Bu itibarla 1955 bütçemize ve yarınımı
za itimatla bakmaktadır ve bakmaktayız. 

Müîfterem arkadaşlar; realite, hakikat- bu
dur. Fakat gerek bütçe müzakerelerine gelin
ceye kadar ve gerek bütçe müzakerelerine baş
ladıktan sonra muhalefet partilerinin sözcüleri 
olarak burada yaptıkları yazılı beyanlarda te
essürle arz ederim ki, devlet bütçemizin De
mokrat Parti iktidara geldikten sonra bu ikti
darın tâyin etmiş olduğu veçhe ile gayesini ya 
bilmeden veyahut da kasten ağlebiihtimal 
bunu bu şekilde kabul etmek lâzımdır. Kasten 
memleket hizmetlerini körlemek suretiyle bâzı 
lüzumsuz tenkidleri öne sürmektedirler ve işte 
bu maksatla konuşmamın başında arz ettiğim 
gibi, Devlet Bütçesi ile yapılacak hizmetler ve 
mahallî idareler yoliyle yapılacak hizmetleri 
iki noktadan zikretmek suretiyle bütçemizi bu 
bakımdan mütalâa etmek yöİunda bir işarette 
bulunmuştum. 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa Halk Par-
tisa namına yapılmış bulunan beyanatta deni
liyor k i : Gerek Bütçe Kanunumuzun esbabı mu-
cibesinde ve gerekse Maliye Vekilinin yüksek 
huzurlarınızda yapmış olduğu beyanlarda Halk 
Partisi iktidarının yapmış olduğu birçok işler 
varken bunlara temas etmeden doğrudan doğ-

. 1955 C : 2 
rüya Demorat Parti iktidarının ele aldığı 

"Mevzuları hattâ mübalâğalaştırmak suretiyle 
ortaya koymaktadırlar. 

Arkadaşlar, bence gerek bütçemizin esbabı 
mucibe lâyihasında, gerek Maliye Vekilinin be
yanatında bu bakımdan bütçe müzakereleri 
başlayıncaya kadar muhalefetin gazetelerde 
yapmış bulunduğu haksız tenkidlere ve görüş
lere cevap vermeyi ya unutmuşlardır, veyahut 
lüzum görmemişlerdir. Devlet bütçesi deyince 
arkadaşlar, burada Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun hükümleri içinde muhtar müesseseler olan 
mahallî idareler bütçeleri takdir buyurursunuz 
ki dâhil değildir. Doğrudan doğruya mahallî 
idareler bütçeleri denilince ve bunlara yardım 
mevzuubahis olunca nüfusumuzun % 85 ini 
teşkil eden köylümüzün realite olarak kabul 
etmek lâzımdır ki, 1950 yılma kadar tamamen 
ihmal edilmiş olan kalkınması için devlet büt
çesinden mecbur olmadığı halde ihtiyar edil
miş vazife olarak ele alınmıştır, o vazifelere 
karşı konulmuş tahsisattır, yardımdır. 1951 den 
sonra her sene aşağı - yukarı 200 milyonluk tah
sisat mahallî idarelerin köy hizmetlerine hu
susi idareler hizmetlerine, yoluna, suyuna, mes
ken inşaatına, mahallî idareler hizmeti mevzuu 
içinde mütalâa edilmekte olan diğer hizmetle
re para vermektedir. Hükümet bu parayı ver
meye mecbur değildir. Köy kalkınması için se
verek yardım yapmaktan ileri gelmektedir. 

Gerek gazetelerde, gerekse dün burada Halk 
Partisi adına konuşan Nüvit Yetkin'in ifadele
rinde buna temas edilmedi. Biz de fabrika yap
tık, biz de çimento fabrikası yaptık diyor, dik
kat buyurunuz bir tek köyün köprüsünü, yolu
nu, suyunu yaptık, diye bu beyanda bir tek keli
meye tesadüf edemedik. Edilemez. Bahsedemez. 
Ben yirmi üç sene mahallî idarede fasılasız ola
rak hizmet ettim. Devlet bütçesinden iki san
dık dinamit alamadım. 

Bunu arz edeyim ki bu bakımdan Demok
rat Parti yüksek görüşiyle ve memleket icapla
rına uygun olarak bu dâvayı ele almış ve yap
mıştır, yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk'ün, köylü 
efendimizdir, diye yüksek bir işaretleri vardı. 
Aşağı-yukarı yirmi beş sene evvel bir hâdise-
olarak meydana konmuştur. Bunun tatbiki ne
rede kalmıştır? Açık ve samimî olarak söylü-
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yorum, bunu 1950 den itibaren Demokrat Par
ti iktidarı fiilen tatbik etmiştir. İşte bu zihni
yet yüksek bir şuur içinde o hareketin netice
sidir ki mahallî idarelere senede 200 milyon li
ra yardım yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu su
retle iktidarımız zamanında köy dâvası ele alın
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; mahallî idareler doğ
rudan doğruya muhtar müesseseler olduğuna 
göre bu yardımın devlet bütçesinden yapılması 
mecburiyeti de bulunmadığına göre, bunun ifa
de ettiği mâna üzerinde artık daha fazla dur
mak istemiyorum. Yalnız muhalif arkadaşlara 
arz etmek isterim ki bu mevzudaki anlayışsız
lıklarında, tenkidlerinde tamamen haksızdırlar. 
Partimiz hiçbir fark gözetmeden doğrudan doğ
ruya dayandığı büyük bir kitlenin kalkınması 
ve enerji meydana getirmesi itibariyle en bü
yük hizmeti yapmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu vesile ile arz edeyim, mu
vaffak olmuş bir bütçe olarak, dört seneden be
ri tatbikatını yapmış olan Demokrat Parti ku
rucuları ve hükümetimize şükranlarımızı arz 
ederken çok yerinde olan bütçe tasarımızın1 ay
nı şekilde kabulünü Yüksek Heyetinizden arz 
ve istirham ediyoruz ve milletimize hayırlı ol
masını temenni ediyoruz. 

REÎS — Hamdi Sancar buyurun. 
HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar, iktidarımızın dördüncü iş progra
mını teşkil eden 1955 yılı- bütçesi üzerinde du
rurken bu mevzuda lehte ve aleyhte her hangi 
bir fikir serdederken unutmamak icabeden ka
rakteristik mütebariz bir vasfı daima, hatırda 
tutmak lâzımdır. Muhterem arkadaşlarımın ve 
muhterem hocamın çeşitli şekillerde temas et
miş oldukları mevzulara bendeniz de kısaca te
mas edeceğim. 

Bütçemizde yatırımlar diye adlandırdığımız 
bir faslın, bir yekûnun, bir miktarın hemen ken
di iktidarımızın devresi içinde teakubeden 
seneler ve hem de ve bilhassa bizden evvel ik
tidarın geçmiş bütçelerine göre fevkalâde yük
sek yekûnlara çıkmış olmasıdır. Bunu sayın ho
cam yorgan ve ayak hikâyesi ile hulâsa etti. Bu 
meseleyi bir bakıma şu tarzda da izah edebili-. 
riz. Hükümet 1955 bütçesi ile bundan 50 sene 
evvelki masrafları, yani 50 sene evvelinden be
ri yapılmış olması lâzımgelen teşebbüsleri ve 
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masrafları şimdiki bilançosunun zimmetine al
mak mecburiyetinde ve 1955 ten sonra 50 sene 
içinde gelmesi muhtemel varidatı da aktif bi
lançosuna almak mecburiyetindedir. Bütçe, 
umumiyetle bir senelik iş programıdır. Ve ge
lecek senelere sirayet etmiyen bütçe sistemine 
de maliyede hususi bir bütçe sistemi olarak 
bakılır. Bizim mer'i olan Muhasebei Umumiye 
Kanununa göre de bizim bütçemiz alacakları 
ile, borçları ile bir sene içinde hüküm ifade eden 
ve gelecek senelere sirayet etmiyen sisteme bağ
lıdır. Bu böyle olmakla beraber biz fiilen ya
tırım politikamızla bu sistemden uzaklaşmış 
bulunuyoruz. Paranın iştira değerinin azalması, 
pahalılık mevzuları konuşulurken bütçemizin 
bugünkü iktisadi durumumuzun. bu hususiyet
leri üzerinde durmadan hükme varmak insaf
sızlık olur. -Enfilâsyondan bahsediliyor, paranın 
iştira kabiliyetinin büyük mikyasta düştüğün
den bahsediliyor. Esasen arkadaşlar, hocam ku
sura bakmasın ama, iktisat ilmi öyle kompleks 
bir ilimdir ki, şöyle de söylenebilir, böyle de 
söylenebilir ve iki taraftan da müdafaa ve ten-
kidler yapmak mümkündür, öyle neticelerinde 
katî, müspet olan bir ilim de değildir. Ama ka
bul edilmiş, tecrübe edilmiş birtakım esaslar
dan faydalanarak enfilâsyon için iktisatçılar 
bir muadele şeklinde izah yolunu da bulmuşlar
dır. Para hacmi, para tedavül sürati, bunların 
çarpımı ve bunların neticesinde çıkacak hâsıla
yı ticaret hacmma taksim ve çıkacak harici - kıs
met. Eğer bir memlekette- para hacmi artmak
la beraber paranın tedavül sürati azalmışsa ve 
taksimde ticaret hacmi sabit kalmışsa veyahut 
bu çarpılan iki kıymetten ikisi büyümüş olmak
la beraber taksim edildiği ticaret hacmi o nis
pette çoğalmışsa hâsıla aynı olacaktır. Bunun 
açıkça ifadesi eğer bütün Türk vatandaşı, dü
ne göre paranın iştira kabiliyeti azalmış ol
makla beraber ihtiyacı olan malları geniş ölçü
de temin ediyorsa ve daha kolay mal temin edi
yorsa enfilâsyondan bahsetmeye mahal yoktur. 
Bugün Türk vatandaşının eskisine nispetle da
ha çok seyahat ettiğini, daha iyi giyindiğini, da
ha çok gıda aldığını inkâr etmeye imkân olma
dığına göre, kabul edilen bu esaslar dairesinde 
enfilâsyonist bir siyaset takibiyle bu hüküme
ti itham etmek mümkün değildir, arkadaşlar. 
Ben bütçe hakkında bu tarzda sitayişkâr ko
nuştuktan sonra bu bütçede tenkid edilecek ei-
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netlerimiz yoktur, demiyorum. Kendi kanaatime 
göre şayanı tenkid bulduğum hususları da arz 
edeceğim. 

Bunların başında, arkadaşlar, iki milyar iki 
yüz beş milyonu tutan cari masraflar içinde 
takriben 800 milyon lirasını yani % 25 e yakın 
bir miktarı personel masrafları olarak kon
muştur ve personel masrafı olarak harcanacak
tır. Ben bunun sebebini, bizim hâlâ bir türlü 
kurtulmak imkânını bulamadığımız eski brok-
rasi ve kırtasiyecilikte buluyorum. Bu memle
kette bir gün eğer kırtasiyeciliğin önünü alacak 
birisi çıkarsa, bir yazı inkilâ'bı yapmış gibi, 
büyük içtimai*bir inkilâp yapmış gibi bir millî 
kahraman olacağına inanıyoruz. Binaen
aleyh bu % ejderin başını kesecek bir sistem, 
bir yol bulunabilirse işlerimiz her sahada bam
başka bir şekil alacaktır. Bizdeki "hastalık şu
dur : Hangi daireye giderseniz gidiniz, biraz 
daha memur, muttasıl memur, isterler. Yani 
çok memur, az para. Tabiî bir yerde çok memur 
olunca ona göre de para azalır. Çünkü memle
ketin malî kudretine göre para gayet tabiî 
mahduttur. Memur ne kadar çoğalırsa kalite 
düşüklüğü de ona göre artar. Buna mukabil ay
nı para ile yüksek kalitede kifayetli memur. Bu 
işin rasyonel tarafı. 

Bir de ayrıca devlet işlerimizde idare, ve 
usul bozukluğu vardır. Bunun için arkadaşlar, 
başka misal almıyacağım. Memura maaşını öde
mek, tahakkuku gösterebilmek için bir bordro 
vardır. Birçok memurlar bordrodaki maaşının 
hesabını ve ita yekûnunu dahi bilmez. Bir me
murun aldığı maaşın hangi safhalardan geçti
ğini bilmesi için tâbir caizse bir bordroloji tah
silini yapması icabeder. ö kadar geniş mikyas
ta kırtasiyecilik içinde lüzumsuz kudret ve lü
zumsuz enerji israf etmekteyiz. Dairelerimizin 
arasında bundan başka bir muvazene de bulun
madığına kaniim. 

Rahmetli Âmme Hukuku Hocamız Mustafa 
Şeref Bey bir gün derste : «Umuru devletin on
da dokuzu memurlar arasında içtimai muvaze
neyi kurabilmektir.» demişti. Bana o gün bu nis
pet çok büyük göründü. 

REÎS — îki dakikanız kaldı. 
HAMDİ SANCAR (Devamla) — Fakat za

manla bu nispetin hikmetine tecrübelerimle, ya
şımla kendim de artık inanır oldum. Eğer bir 
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I memlekette memurlar arasında içtimai muva

zene adaleti kurulamazsa o memlekette memur 
mevcut hâkimiyet kudretine karşı bir defa iti
matsız demektir. îtimadetmediği içindir ki, 
çalışması da o tempoda olacaktır. Filân daire 
kadrosu şöyledir, falan daire kadrosu böyledir. 
Malzeme dahi aynı tesiri icra eder. Filân da
ire gelin odası gibi süslüdür, filân dairede otu
racak sandalya dahi yoktur. (Çok doğru ses
leri) Bilhassa bu yolda diğer işlerimizde oldu
ğu gibi bir içtimai muvazene adaleti kurama
dık. Ben bunu da başaracağımıza kaani bulu
nuyorum. 

Hükümetimizden bu mevzuda da ehemmi
yetle* durarak bu memlekette memur dâvasını 
halletmesi için icabeden tedbirlere süratle te
vessül etmesini temenni eder, sözlerime son ve
ririm. (Bravo sesleri) 

MEHMET CEMİL BENGÜ (Ordu) — Muh
terem arkadaşlar; önümüze getirilen 1955 se
nesi bütçesini huzurunuzda uzun ve teknik tah
lillere 4âbi tutarak sabrınızı ve kıymetli vakit-

I lerinizi suiistimal edecek değilim. 
Esasen gerek Bütçe Encümeni müzakerele

rinden edindiğimiz geniş malûmat ve takdim 
olunan lâyihanın bahşeyllediği sıhhatli tetkik 
ve mukayese imkânları ve gerek iki günden 

I beri kıymetli arkadaşlarımız ve Maliye Vekili
miz .tarafından verilen etraflı izahat bu kabîl 
tahlillere lüzum da bırakmamıştır. 

t Bu itibarla bendeniz, sadece umumi ve nihai 
I görüş ve kanaatlerimi kısaca ifadeye çalışa

cağım. 
„ Muhterem arkadaşlar; 1950 senesinden bu 
tarafa iktidarımızın takibettiği çok geniş ve 

I verimli kalkınma hamlelerini özlü bir surette 
j ifade eden mütekaddim bütçelerin umumi ka

rakter ve bünyelerine uygun olarak 1955 se
nesi bütçesi de ana hatları ve umumi manza-

I rası itibariyle bütün âmme hizmetlerinin tam ve 
şâmil mânada halk hizmetleri - olarak ifası ile 

j tekâmül ve inkişaflarını ve iktisadi ve içtimai 
cihazlanmamızm en salim ve rasyonel surette . 
başarılmasında hedef tutan cesur, realist, di
namik ve yapıcı bir mahiyet arz etmektedir. 
Cesurdur, zira partimizin ve iktidarımızın miL-

. letçe tasvip olunmuş programın hatve behatve 
tahakkukuna hizmet etmekte ve edecek olan 
azimli adımların atılmasında hiçbir tereddüt 

I göstermemiştir ve göstermemektedir. 
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Realisttir; ' ı 
Zira yersiz ve ham vehimler ve çok basit 

içtimai bünyelere has iptidai kaidelere saplanıp 
kalmaktan kurtulmayı ve büyük milletimizin 
hakiki ba§arı imkânlarını keşfetmeyi bilmiştir. 
Bu bütçe de milletin itimadını kazanmış bir ik
tidarın millete ve onun hakiki arzu ve ihtiyaç
ları ile mütenasip yüksek kabiliyetlerine derin I 
ve samimî itimadını ifade edebilen bir bütçe 1 
olmuştur. 

Dinamik ve yapıcıdır; 
Zira dar görüşlü, devletçilik siyasetin millî I 

çalışma ve yaratma zevk ve hasletlerini, ferdî I 
ve hususi teşebbüs ve faaliyetleri öldüren mil
lete vesayet, mevcudu muhafaza umdelerini I 
terkederek modern medeniyet seviyesinin en I 
ileri icabatma ve millî ve ferdî bünye ve ka- I 
rakterlerimizin canlı ve yapıcı kabiliyetlerine I 
uygun olan serbest ve tabiî iktisadin cevval I 
hamlelerine imkân vermektedir. Bilhassa Cum- I 
huriyet Halk Partisini yoran ve şaşırtan da büt- I 
çemizin bu vasıf ve karakterleridir. I 

En çok üzerinde durdukları noktalar : Ted- I 
birli, ihtiyatlı yürümek, muvazeneyi muhafaza I 
eylemek, plân ve program yapmak.. I 

Hareketten, canlılıktan, hamleden» korku- I 
yorlar. Yapmamış ve alışmamışlar. Kendilerin- I 
de hâlâ eski statik, çekingen ve durgun zihni- I 
yet devam etmektedir. 

Diyorlar ki, ayağımızı yorganımıza göre uza- I 
talim. Bunu diyorlar ve orada kalıyorlar. Yor
ganı genişletmek ve uzatmanın kabil olduğunu I 
hiçbir zaman hatırlarından dahi geçirmiyorlar. 
Siz, düşünüp, taşınıp, tetkik edip memleketin 
bütün parlak istikbalini daha şimdiden en sarih 
hatlariyle gözlerinizin önüne getiren hamlelere I 
karar veriyorsunuz. Azim ve cesaretle bunların 
tatbikatına girişip aşk ve vecd içinde muazzam I 
bir çalışmaya koyuluyorsunuz. Onlar gelip si
ze, aman ne yapıyorsunuz, durunuz, ileri gitme
yiniz, tehlikelidir, bu bir maceradır diyorlar. 

Siz parti programında, hükümet programın- I 
da, bütçelerinizde memleket mesele ve dâvala
rını birer birer şerh edip bunlara vereceğiniz 
cevap ve şekilleri etraflı surette irae ve izah 
ediyorsunuz. Onlar bunu sadece bir hikâye 
zannedip size bu bir program değildir, çünkü 
biz tasdik etmedik diyorlar. 

Sonra yanılıyorlar, unutuyorlar, şu işin bu 
işin başarı ile nihayetlendiğini, memlekete bü- | 
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yük fayda temin eylediğini görüyorlar, onuri 
programını biz hazırlamıştık diyorlar, öyle an
laşılıyor ki kendilerince mühim olan memleket 
meselelerinin halledilmesi, işlerin başarılması 
değil, plân ve programlarının kendileri tara
fından yapılmış olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; emin ve parlak bir 
istikbale doğru yürüdüğümüz muhakkaktır. Bu 
yüksek ideal ve istikbal uğruna katlandığımız 
muvakkat sıkıntıların mükâfatını çocuklarımız 
görecektir. Elbetteki bu kadar geniş ve şümul
lü teşebbüsler ve faaliyet içerisinde bâzı hata
lardan salim bulunmak mümkün değildir. Bu
nu işin tabiî firesi olarak kabul etmek zorun
dayız. 

Bugün memleket kalkınmasının . hummalı 
gayretleri ortasında dahi milletin büyük uzvu
nu teşkil eden kitlelerin yaşama seviyelerinde 
düne nazaran mevcudiyeti inkâr edilemiyecek 
iyilik ve salâh göz önündedir. Bunların uzun 
zamanlardır özledikleri refaha her gün daha 
fazla yaklaştıkları muhakkaktır. Bu tempoya 
hakikaten ayak uyduramadığını gördüğümüz^ 
az ücret ve maaş alan küçük memur ve müstah
demlerle eski emekli dul ve yetimlere de ikti
darımızın Ye hükümetimizin müşfik elini daha 
kuvvetle uzatmakta gecikmiyeceğinden emin 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün temennim 
önümüze getirilen bütçenin harfiyen ve tama
men büyük bir titizlikle tatbik edilmesi ve 
memlekete ve millete hayırlı olmasıdır. 

ENVER BATUMLU (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar, size bir teftiş raporundan bâzı pa
ragraflar okumakla sözlerime' başlıyacağım. 
(Araştırma ve teftişlerimiz esnasında devletçili
ğin kabul ve tatbikine başlandığı 1935 yılından 
bugüne kadar hedef olarak ilân edilen gayenin 
müspet bir netice verildiğini gösterecek tek bir 
vesikaya dahi raslanmamıştır.) 

(Hususi teşebbüsün kanuni faaliyetleri esna
sında kapris eseri veya keyfî müdahalelerden 
korkmasına hiçbir sebep mevcut olmadığı husu
sunda teminat verilmedikçe, hususi sermayenin 
kendisini tehlikeye atmaktan çekineceğini Türk 
Hükümet makamları kavrıyamamışlardır.) 

(Umumi mânada, Türkiye'nin karşılaştığı 
güçlük siyasi meseleleri geride bırakmaktadır. 
Bu, bir derece meselesi olmaktan ziyade bir is-
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tikamet meselesidir ; aynı zamanda devletin ye
niden doğuşu ile gelişmesi bakımında, bir ta
raftan demokrasiye, diğer taraftan brokratik 
Devlet kollektivizmine doğru giden yol arasında 
bir tereh yapmak meselesidir) I 

(Türkiye'de siyasi hâkimiyeti ellerinde bulun
duranların hareketlerinde esaslı bir değişiklik ' 
olmadıkça ne Türkler ne de Amerikalılar için 
büyük imkânlar mevcut olabilir. Artan bir ser
vet ve refah yaratacak şekilde müstahsil olması ı 
isteniyorsa memleket ekonomisinin ve iş sahip
leri tek partili hrokratik rejimin menfaatinden 
ziyade müstahsil ve müstehlik halkın menfa- j 
atine faaliyette bulunmalıdır.) I 

Bu satırlar yirminci asır vakfı adına Tür
kiye'nin iktisadi vaziyetini tetkik eden müte
hassıs heyetin başkanı Max Thornburg'ûn ra- ! 
porundan alınmıştır. 

(Kaç tarihinde sesleri) ' 
ENVER BATUMLU (Devamla) — 1948. 
Sözlerime bu şekilde başlamamın mühim se

beplerinden birisi bilhassa Halk Partili sayın 
arkadaşları tatmin etmek düşünce ve gayesine 
matuf bir gayretin vukuundan başka bir şey ; 
değildir. ı 

Klâsik bir iktisat hakikatini tekrarda fayda 
vardır : 

(Bir memleketin zenginliği bir yıllık istih
sali ve bununla yabancı memleketlerde müba
dele ettiği kıymetler yekûniyle ölçülür. Bu söz 
Adam Smith'in Wealth Of Nation (Milletlerin | 
serveti) isimli eserinin baş sözüdür. Yoksa al
tın. miktarı ile değil, tediye muvâzenesiyle de
ğil, kâğıt paranın kıymetiyle hiç değil. 

îşte kanunlaşmak üzere Büyük Meclisinizin, 
millet iradesinin mihrak ve mihrabının huzuru
na gelmiş bulunan ve formel hüviyeti itibariyle 
(Devlet deyair ve müessesatmın senevi varidat 
ve masarif muhammenatmı gösteren ve bunla- | 
rm tatbik ve icrasına mezuniyet veren) tasarı 
3 milyarlık muvazene rakamları üzerinden ba
riz karakteri itibariyle istihsal gayesine matuf 
bir hükümet plânı, bir icra akdidir. 

Şunu derhal teslim edelim ki, Türkiyemiz, 
hususi ve hükmi şahısların bütçelerinin kabar
dığı oldukça yüksek konjonktür devresi için
de bulunmaktadır. Bunlar arasında ise son dört 
yıldan bu yana şampiyonluk devlet muvazene-
sindedir. Âmme gelir ve giderlerinin kabarışı | 
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her bakımdan devlet varidat ve masraflarının 
artma kanunları üzerinde bir seyirle yürümek
te ve nominal olmaktan çok ziyade reel bulun
maktadır. Zira kim ne derse desin, devlet vari-
datmdaki bir yıldan öbür yıla yüzde yetimişe 
varan tezayüt yanında para kıymetinde en mü
samahakâr bir şekilde yüzde yirmi düşüklük 
kabul edilse bile yüzde elliye yakın bir iştira 
kudreti fazlası vardır ve bu 700 milyonluk mu
azzam rakamı Musul petrol hissesiyle en az bir 
ihtimalle kanunlaşamıyacak olan arazi ve bi
nalar vergisi hasılatı noksanları dahi kolay ko
lay sarsamıyacaktır. 

Eğer Halkçıların yaptığı gibi bir mukayese 
yaparsak 1930 a 157 milyon olan para hacmi 
1950 de yani C. H. P. nin koltuktan söküldüğü 
ana kadar yüzde 600 artmış bulunduğuna göre, 
175 milyon resmî açıklı son C. H. P. bütçesi 
1,4 milyardan takriben 5 - 6 yüz milyon gibi 
hiç denecek bir rakama düşer ki, neticede Halk 
Partisi hukukan mevcut olsa bile iktisaden te
bahhur etmiş sayılır. 

Gerçektir; tabibin olsa da kizbi marizin, sıh
hatin söyler. 

Bunun için öyle iddia edebiliriz ki, umumi 
iktisadi muvazenenin şümul ve vüsati* içinde, 
eğer tâbirler bağışlanırsa, dahilî ve haricî mu
vazeneler yani dar mânada muvazenei umumi
ye ile hesaplar muvazenesi yukarda arz ettiği
miz prodüktif gaye ışığında mütalâa edilirse 
hakikata daha ziyade yaklaşılmış olunur. Yani 
bugün millî iktisadiyatımız için bir mesele ol
mak istidadını taşır görünen : 

1. Tediye muvazenesi açığı, 
2. Para kıymetind#eki sukut ve pahalılık, 
3. Millî endüstrimizin hammadde, yedek 

parça ve mahrukat sıkıntısı yüzünden tam ka
pasite ile çalışamaması ve bâzı istihlâk madde
lerindeki mevziî ve muvakkat buhranlar anla
şılır bir hale gelir. 

Şunu derhal kabul edelim ki, istihsal poli
tikasının gayesi, geniş mânasiyle yerli ve ya
bancı sermayenin tabiî servetlerimiz ve millî iş 
gücümüzle daha çok kıymet ve daha çok hiz
met için tam mânasiyle rasyonel organizasyon
lar plânında harekete getirilmesidir. Ve bizce 
bu meseleyi iktisadi muvazene mefhumu, daha 
doğrusu iklimi içinde mütalâa etmekte isabet 
vardır. 
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İktisadi muvazene nedir? Bunu bir millî 

ekonominin cari masraflarını, cari muamelâ-
tiyle karşılıyabilmesi şeklinde anlamak ieabeder. 
Modern iktisatta mühim olan da bütçe muva
zenesi değil ikMsadi muvazenedir. 

Hemen işaret edelim ki, iktisaden gelişme
miş memleketlerde, ithalâtın ihracata denk, 
bütçenin muvazenede, işletmelerin fazla borçlu 
olmaması iktisadi muvazeneyi göstermez. 

Evet tediye müyazenemiz açıktır, hem bu 
açık yıllardan beri devam etmektedir. Ama bizi 
bu hale getirenler bugün tediye muvazenesi açı
ğını başımıza kakan Halk Partisidir. Fakat 
memnuniyetbahş bir haldir ki, bugün memleke
timize giren ithalât eşyasının yüzde yetmişi 
makine ve tesisat malzemesi gibi istihlak malı 
değil istihsal malıdır. 

Dolar krizi isimli eseri ile mâruf bulunan 
Ms. Balogh,un (Milletler arasındaki servet fark
ları ziyade iken tediye muvazenesi düzelemez.) 
sözünü hatırlamalıyız. Bunu bilhassa kalkın
mamızı dış yardımlara atfettikleri halde iktisa
dımızı mücerret bir halde telâkki eden, cihan 
konjonktüründen ve ekonomik şartlarından ay
rı mütalâa eden münekkid arkadaşlar için söy
lüyorum. Bir millî iktisat hiçbir zaman cihan 
ekonomisinden ayrı mütalâa edilemez. Bilâkis 
onunla her noktadan murtabıt bir ekonomik 
vetire olarak düşünülür. 

Hem memleketimiz Frankel ' in dediği gibi 
geri memleketlerdendir, yani refah kütleye sira
yet etmemiştir. 

2. Nispî, mutedil enflâsyon «Mild enflâs
yon» dan kendini Amerika da dâhil kurtarmış 
bir memleket yoktur. Yani harb hazırlıkları ve 
kalkınma zaruretleri dolayısiyle (Arz, uzun vâ
delerde talebe nazaran noksan kalabilir.) Bu
nunla beraber had enflâsyondan kaçınmalı ve 
iktisadi devlet teşekkülleri, amortisman sandı
ğından ve banka sisteminden borçlanmak sure
tiyle enflâsyonist finansman usullerine son ve
rilmelidir. Bilhassa Fesher Muadelesinin ikin
ci tarafına müessir olarak kredinin sermaye ya
ratmasına pek fazla itibar göstermemelidir. 

Bir sanat ve ilim olarak politika kabul et 
mistir ki ; (Banka kaynaklarını ve bütçeyi kı
sırlaştırmak suretiyle enflâsyona mâni olmak 
doğru değildir.) Bunu bir politika fantazisi 
olarak değil tarafsız bir ilim kitabının müta
lâası olarak kaydediyorum. îşte misalleri: 
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Dolar, 1926 dan beri kıymetinin yüzde elli

sini kaybetmiştir. 
Daha dün ingiliz radyosu 1939 a nazaran 

ingiliz lirasının iştira kabiliyetini yarıyarıya 
kaybetmiş bulunduğunu ve fiyatlarda 1939 dan 
bu yana yüzde yüze yakın bir artış olduğunu 
söylüyordu. 

Frank değerinin 1948 den bu yana yüzde 
yetmiş beşini kaybetmiştir. 

Bunlar kalkınmış, merhale iktisadında zira
at, endüstri ve ticaret derecesi gibi en son nok
taya erişmiş kapitalist memleketlerdir. Böyle 
iken paralarının kıymetleri düşmektedir, insaf
la söyleyiniz, bizim paramızdaki sükut bu ka
dar mıdır? Bizde fiyatlar geçen yıldan bu yıla 
yüzde 11 artmıştır ki, bu hareket 1950 den son
ra erkamı müş'ire olarak mütalâa edilir. Hem 
cesaretle söyliyelim: Pahalılık biraz da Devletin 
güttüğü âm ve şâmil kıymetlendirme politika
sından ileri gelmiyor mu? 

Buğday 30 kuruştan alınması, fındığa yüz 
kuruş verilmesin, üzüm ihracatçısı, pamuk müs
tahsili, tütün çiftçisi müdahale mubayaaları ve 
primlerle himaye görmesin o zaman pazarı na
sıl bir ölüm sükûneti kaplar, görürsünüz. 

(Başvekil — Bravo dedi ve alkışlad.ı) 
ENVER BATUMLU (Devamla) — Yalnız 

şu noktaya da işaret buyurmama müsaade edi
niz ki, millî mahsullerimiz içerisinde Devlet hi
mayesinden en az mahrum kalmış bulunan mah
sulümüz pamuktur. 

Arkadaşlar; sandığınız gibi memleketim olan 
Adana'da bir Cadillac saltanatı yoktur. -(Var
dır sesleri.) 

—Dört Cadillac'imiz vadır ve Çukurova çift
çisi pek müsait şartlar içinde bulunmamaktadır. 
Bununla beraber Hükümetimizin destekleme po
litikasına mazhar olmuş bulunan Çukurova'lılar 
fedakârlığa hazırdır. 

RE IS — Lûtfi Kırdar buyurun. 
LÛTFl KIRDAR (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bütçe müzakeresi münasebetiyle öteden 
beri bana büyük bir dert olan ve üzerinde mu-
sirren durduğum memleketimizin bâzı dâvala
rından bahsetmek istiyorum. 

Memleketimizin üç mühim dâvası vardır ki, 
tâli mahiyette ve dağınık birer teşkilâtın elinde 
bulunduğu için istenildiği şekilde başarılamamak-
tadır. Bundan içtimai, kültürel ve iktisadi mah
zurlar husule gelmektedir.» Bunlar imar; iskân, 

— 305 — 



İ : 43 19 . â . 
turizm işleridir. Biribirine muvazi, mesul bir ma
kama bağlanmasını zaruri gördüğüm içindir ki, 
bütçenin heyeti umumiyesi müzakeresinde fikir
lerimi arz ediyorum. 

1. imar işleri; imar bakımından memleketi
miz, Avrupa ve Amerika'nın bugünkü devletle
rinden ve hattâ harbden çıkmış İtalya ve Alman
ya devletlerinden sarfınazar ikinci derecede 
mamur sayılan memleketlerden çok geri bir mem
leket manzarası arz eder. Türkiye'de; İzmir, An
kara, istisna edilirse İstanbul da dâhil olduğu hal
de Avrupa ve Amerika'daki mânasında orga-
nizm bakımından küçük bir şehir bile mevcut 
değildir. Filhakika Avrupa ve Amerika'da kü
çük kasabaların bile birer belediye ve hükümet 
dairesi, adliye sarayı gibi kasaba ayarında moni-
mantal binaları ve genişçe meydanları, kilise mey
danları, temiz pazar yerleri olduğu, binalarında 
ve yollarında hendesi ve bedii bir intizam mev
cut bulunduğu, nehir ve göl kenarlarından, deniz 
sahillerinde umumun istifadesi ve şehrin güzel
liği sağlandığı halde bunlar maateessüf bugün bi
le kasabalarımızda mevcut değildir. Bunun ya
nında memleketimizin bir hususiyeti daha var
dır : Memleketimiz tarihin en mühim hâdiseleri
ne muhtelif medeniyetlerin en güzel eserleri
ne sahne ve zemin olmuştur. Bunların ufak bir 
kısmı bile Avrupa şehirlerinin mühim birer âbi
desi sayılmakta ve bu memleketlerin medeniyet 
dâvasının delillerini teşkil etmektedir. Bizde mü
tareke ve işgal yıllarının acı günlerinde ecnebi 
müstevliler bizim bu topraklarda hiçbir alâka
mız olmadığını iddia ettikleri zamanlar Selçuk 
ve Osmanlı medeniyet eserlerimizi, cami ve med
rese, çeşme ve sebil, han ve kervansaray gibi eser
lerimizi topraklarımızın tasarruf vesikaları, tapu 
senetleri olarak göstermiştik. Bugün bu eserler, 
çok acı olmakla beraber açıkça söyliyelim, ya
bancı elinde olabileceklerinden daha çok elîm va
ziyettedirler; bir kısmı ahır, bir kısmı depo, bir 
kısmı dilenci istasyorfiı halinde kullanılmakta el 
sürülmiyenler ise umumi hela, esrarkeş ve serseri 
barınağı manzarası arz etmektedirler. 

İtalya'da, İsviçre'de ve diğer Avrupa memle
ketlerinde bunların sanat bakımından daha az 
ehemmiyetlilerinin gördükleri itina ve oynadık
ları rol, Hindistan'da Sinan'ın ve çıraklarının 
eserlerinin aldıkları ehemmiyet ve şekil ile bizim 
öz medeniyet eserlerimizin bugünkü perişan hal
leri mukayese edilirse* büyük bir ye'se ve harice 
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karşı da hicaba düşmemek kabil değildir. Mede
niyet eserlerimize tevcih edilen bu ihmal bugün de 
İstanbul gibi en büyük ve göz önündeki şehirle
rimizde bile devam etmektedir : Sinan'ın muhte-
şem eseri olan ve Atatürk Bulvarının tabiî bir 
âbidesini ve ziynetini teşkil eden Şehzade Camii 
senelerce dilenci barınağı olmuş, ve bugün bir 
park içinde bulvarla birleştirilecek yerde avlusu
na barakalar inşa edilmiştir. Bunlar evvelce de 
vardı fakat ne kadar güçlükle ve himmetle kaldı
rıldığını şehri bilenler hatırlarlar. Bugün muvak
kat kaydiyle yapılanlar asgari 25 sene şehrin, bu 
âbidelerin güzel yüzlerini gizliyecektir. 

Eski eserler : Gerçi bu eserlerde meşgul olan 
iki teşkilât vardır. Vakıflar Umum Müdür
lüğü, Eski eserler Umum Müdürlüğü. Bu 
mevzularda bir koordinasyon ihtiyacı ve ye
ni bir teşkilât kurulması lüzumu bakımından 
bu iki umum müdürlüğün bu sahalardaki kifa
yetsizliğini belirtmek faydalı olur. 

a) Vakıflar Umum Müdürlüğü; bu Umum 
Müdürlük kendisini vakıfların varidatını topla
mak, mevcut irat getiren bina ve arsalarını 
şöyle böyle idare etmek, ve arada sırada bir ca
miin divarını veya minaresini tamir etmekle 
mükellef görmekte ve bununla iktifa eylemek
tedir. Belki elindeki imkânlar bundan fazlasını 
yapmağa da müsait değildir. Fakat kanaatımca 
bu Umum Müdürlük elindeki hazinelerin kıyme
tini memleketin tarihî asalet, medeniyet ve kül
tür dâvası, turizm bakımından ehemmiyetini 
idrak edecek ve geniş bir imar hareketi içinde 
bunları restore ederek imar ve turizm ve dola-
yısiyle' medeniyet dâvamıza iştirak ederek bu
nu başaracak durumda değildir. Esasen Evkafın 
mahiyeti ve bugünkü fonksiyonu da tamamiyle 
anlaşılmış değildir. Birçokları hâlâ vakıfları ve 
vakfı dinî bir müessese sayarlar, camilerin iç
lerindeki ibadet faaliyetini medreselerin eski
den dinî tedrisata tahsis edilmiş olduğunu na
zara alarak bunları sırf bu bakımdan nazara 
alırlar. Hattâ bunları Diyanet İşlerine bağla
mak gibi sakat saydığım bir düşünce ve tema- * 
yül de vardır. 

Halbuki bu eserler bizim ve hattâ dünyanın 
medeniyet eserleridir. Ve Evkafın bence bu- * 
günkü yegâne rolü, eldeki varidatlariyle Dev
lete fazla yük olmadan ve her şeyden evvel sa
nat kıymetlerini nazara alarak bu eserleri res-
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töre ve muhafaza etmek, acemi ellerin bunları .1 
sırf kullanışlarını ve az masraf ve fedakârlıkla 
fazla fayda teminini düşünerek tağyir ve tah-
ribetmelerine, sanat kıymetlerini düşürmeleri
ne mâni olmaktır. Şu halde Evkafın en mühim 
fonksiyonu, medeniyet ve sanat eserlerimizi ih
ya ve muhafaza suretiyle medeniyet ve toprak
larımıza mülkiyet dâvamızın delillerini ortaya 
koymak ve dolayısiyle imara, kültüre ve turiz
me hizmet etmektir. îşte Evkafın memleket 
imarındaki bu mühim rolü nazara alınarak imar 
teşkilâtı ile bir koordinasyon tesisi ve bu su
retle hem memleketin eski ve paha biçilmez 
âbidelerinin imara yardım etmesi ve hem de 
Evkafla belediyeler arasında imar yüzünden çı
kan manasız ve zararlı anlaşmazlıkların önlen
mesi faydalı olur. 

2. Urbanizm : Belediyeler Kanunu şehiı* 
plânlarını hazırlamak vazife ve salâhiyetini be
lediye meclislerine vermiş ve bunları tasdik 
salâhiyetini Nafıa Vekâletine tanımıştır. Halbu
ki plânların tanzimi ile beraber bunların tama
men tatbiki da temin edilmek lâzımdır, imar 
ancak bu suretle tahakkuk eder. Ve şehirleri
miz bu suretle medeni bir simaya kavuşurlar. 
Belediyelerimiz ise muhtelif sebeplerden dola
yı imar şöyle dursun plânlarına riayeti bile 
temin edememektedirler. 

Bir kere bu plânların tatbiki için lâzımgelen 
sermayeyi, resmî ve hususi teşebbüsü; ihtisası, 
iktisadi tedbirleri ve imkânları teminden - bele
diyelerimizin en büyükleri de dâhil - âcizdir
ler. Bu.hususta Devletin vesayetine ve yardı
mına ihtiyaçları vardır. En mütahassıs kimsele
rin yaptıkları en mükemmel plânlar tatbikat sa
hasında tanınmaz hale gelmektedirler. 

Bundan maada mahallî nüfuz ve tesirler be
lediyelere hâkim olmakta, plânları dejenere et
mektedir. Bitaraf ve merkezi bir teşkilâtın kuv
vetli murakabesi olmadıkça plânların tatbiki 
imarın tahakkuku temin edilemez. Bir de muh
telif vekâletler ve âmme müesseseleri kendileri 
için lüzumlu tesisleri istedikleri şekilde ve şeh
rin istedikleri yerlerinde kurarak plânları boz
maktadırlar. Bu bakımdan da plânların mer
kezî ve kuvvetli bir teşkilâtın nezaretinde tat
biki lâzımdır. ' • 

Bu sebeplerle bir de belediyelerin günlük 
işlerini bile başarmaya muktedir olamadıkları j 
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ve bundan dolayı da imar işlerini daima geri 
bıraktıkları ve bu yüzden şehirlerimizin mede
ni bir sima alamadıkları bir hakikattir. 

Şehirlerimize, kasabalarımıza hususi serma
ye ve teşebbüs ve fertler milyonlar sarf ediyor
lar. Fakat merkezî bir teşkilâtın mevcut olma
ması, belediyelerin imar işlerinde, koordinasyon 
temin edememeleri yüzünden bu milyonlar şe
hir ve kasabalarımızı tashih edilmesi güç ve 
hattâ imkânsız emrivakilerle çirkinleştirmek
ten başka bir şeye yaramaz. 

Hususiyle biraz evvel işaret ettiğim gibi 
evkafla belediye ve eski eserler idareleri ara
sında bir koordinasyon temin edememesi yü
zünden şehrin en tabiî ve tarihî güzellikleri, 
milyonlarca lira sarfiyle başkalarının temin 
edemiyecekleri âbideler de inşa ve imar anar
şisi içinde mahvolmaktadır.. 

2. iskân işleri : İskân Umum Müdürlüğü 
bazan Dahiliye, bazan Sıhhat vekâletlerine bağ
lanmış ve fakat tâli bir mahiyette kaldığı için 
hiçbir zaman bir iskân siyaseti tatbik edilme
miş ve başarılamamıştır. 

İmarla muvazi gitmiyen, mütemadi bir kon
trole tâbi tutulmıyan sadece birer yer göste
rilmekle iktifa edilen yerleştirilmeden ibaret 
bir iskânın hakiki bir iskân politikası sayıla-
mıyacağı ve memleketin içtimai ve iktisadi ge
lişmesine yaramıyacağı tabiîdir. Memleketi
mizde iskân işi sadece muhacirlerin yerleştiril
mesinden ibaret değildir. Bundan maada orman
lık, ziraate gayrisalih mmtakalarda yaşayıp 
maişetini toprakla temin eden köylülerin zira
ate salih yerlere yerleştirilmek suretiyle hem 
bunların yaşamalarını temin ve hem de bir ta
raftan ziraat topraklarını işlemek diğer taraf
tan da ormanları korumaktır. Bu da iskânın 
müstakil bir âmme hizmeti sayılarak kuvvetli 
ve mütehassıs bir teşkilât içine 'alınması ile 
olur. Bu teşkilâtın da esas fonksiyonu , imar 
olan bir teşkilât olması muvafıktır. 

İskân imarla muvazi giderse yeni.kasabalar 
ve köyler, yani komünler teşkil eder ve halk 
da tatmin edilmiş, yerlerinin değiştirilmesin
den doğacak şikâyetler ve sarsıntılar önlenmiş 
olur. 

Turizm meselesi : 
Bugün turizm işleri Başvekâlete bağlı Ba

sın ve Yayın Umum Müdürlüğü Teşkilâtı için
de ve yine tâli mahiyettedir. 
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Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü propa

ganda bakımından turizme hizmet edebilir. Fa
kat Türkiye'de turizm işleri İtalya, isviçre gibi 
imar edilmiş ve turizmle alâkalı her türlü teş
kilâtı kurulmuş ve işliyen bir memleket değil
dir. Bugünkü halinde turizm imar ile muvazi 
gidebilir. Memleketin turistik mahiyetteki bir
çok bölgeleri imardan mahrumdur. Tarih ve 
sanat âbideleri fena bir durumdadır. En tabiî 
medeni vasıtalar mevcut değildir. Bunları ma
hallî idarelerin veya çeşitli âmme hizmetleri teş
kilâtı içinde kaybolmuş tâli teşkilâtın başar
malarına imkân yoktur. Şu halde turistik mm-
takalarm turist gelebilecek ve gösterilebilecek 
duruma getirilmelerini sağlamak icabeder. Bü
tün bu sebepler harap memleketimizi imar ba
kımından insicamlı ve kuvvetli bir teşkilâta 
bağlamak lüzumunu gösterir. 

Bu teşkilât, memleketin tarih, medeniyet ve 
sanat bakımından kalkınması, imarın unsurla
rını teşkil eden âbidelerin korunması hulâsa 
memleketin urbanizm, turizm ve bunlara bağlı 
kültür, konfor, mesken ihtiyacı bakımlarından 
kalkınması için faydalıdır ve zaruridir. Bu teş
kilâtın fonksiyonu şu suretle hulâsa edilebilir : 

1. Şehir ve kasabaların, turistik mmtaka-
larm, yeni iskân mmtakalarmm imar plânları
nı tanzim ettirmek, bunların tam1 ve muntazam 
şekilde tatbikini temin ve bu husustaki faali
yetleri muntazam bir surette murakabe etmek. 

2. İmar, iskân ve turizmle alâkalı teşeb
büsler kurmak ve bu gibi teşebbüslere yardım 
ve onları idare etmek, aynı suretle şehir ve ka
sabaların mesken işleriyle meşgul olmak ve 
her türlü ihtiyaçları karşılıyacak meskenlerin 
ve sair gayrimenkullerin plânlarına uygun bir 
tarzda yapılmasını temin ve teşvik etmek ve 
bu nevi faaliyetleri murakabe etmek, 

3. iskân mmtakalarmı mahallî hususiyet
lere göre plânlamak ve bu plânlar dairesinde 
muhacirlerin ve iskân edilenlerin yerleşmelerini 
ve iş bulmalarını sağlamak, 

4. Memleket tarihi, kültürü, medeniyeti, 
güzelliği ve sanat kıymeti ve turizm bakımın
dan ehemmiyet arz eden medeniyet ve sanat 
eserlerini imar ve ihya etmek ve bunların sanat 
ve tarih kıymtlerine halel gelmiyecek şekilde 
ve mahiyetlerine mümkün mertebe uygun ola
rak kullanılmalarına ve muhafazalarına riayet 
etmek, I 
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5. imar işlerinde tarih ve sanat, iktisat, 

mesken ve saire ihtiyaçları bakımından koordi
nasyon hazırlamak. 

Hükümet ve sayın Başvekilden ricam şudur 
ki limanlar, yollar, fabrikalar ve diğer kalkın
malar, gibi, imar işlerine de artık ehemmiyetle 
el koymak zamanı gelmiştir. 

Beni dinlemek zahmetine katlandığınız için 
teşekkür ederim. (Alkışlar). 

REİS — Said Bilgiç, 
SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlar; hedefi, evvel emirde memleketin iktisa
di kalkmışı olan bir iktidarın dört senelik icra
atının muhasebesini yapmak suretiyle millet 
olarak bugün hangi noktada bulunduğumuzu 
tesbit imkânına erebileceğimiz kanaatindeyim. 

Vatandaşın hayat standardını yükseltmek 
için hükümetçe ittihaz olunan cesurane tedbir
leri takdirle anmayı insaf sahibi her insanın 
vicdani bir vecibe telâkki edeceği ümidini taşı
yorum. Sathı vatanda çok canlı, ve hareketli bir 
iktisadi faaliyete vücut verebilmek için hum
malı bir gayret sarf olunduğu aşikârdır. 

İktisadi kalkınmayı temin dâvası tek cep
heli olarak değil ve camia içerisinde muayyen 

, bir sınıfı abat etmek şeklinde değil şümullü 
bir tarzda ele alınmıştır. 

Nüfusunun % 80 ini toprağa bağlı insan
lar teşkil eden bir memlekette zirai istihsali 
artırma mevzuu elbette ki birinci plâna alına
caktı. Toprağı iyi işliyebilmek için ithal olunan 
ziraat alet ve makinelerine ve bunların yedek 
parçalarına milyonlarca liralık dövizin tered
dütsüzce verilmesi seylâp tehlikelerini bertaraf 
etmek ve sulamayı mümkün kılmak için açılan 
kanallara ve inşa olunan barajlara milyonların 
tahsisi keyfiyeti ulvi bir maksada vâsıl olma 
azminin ifadeleridir. 

Söz bu noktaya intikal etmişken şöyle iki 
suâlle karşılaşmamamız mukadderdir : 

1. İhtiyar olunan fedakârlıkla istihsal olu
nan neticenin mukayesesi yapılabilir mi? 

2. Bu memleket traktör, mibzer, biçer - dö-
ğer v.s. adlarını taşıyan makinelere daha ne za
mana kadar milyonları akıtmakta devm ede
cektir? 

Evet, ihtiyar olunan fedakârlıkla elde olu
nan hâsılanın mukayesesi yapılabilir. Hâsıla bi
zim millet olarak istikbale daha büyük bir 
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ümitle bakabilmemizi mümkün kılacak kadar 
muazzamdır. Haniya istihsalimiz artmıştı? Ni
çin hariçten buğday satmalıyoruz ? Tarzındaki 
sualler sual sahiplerinin samimî endişelerine 
değil, muvaffakiyetleri küçük göstermek arzu
sunda olduklarına delâlet eder. 

İkinci sualin cevabını ise; Hükümet bir 
traktör ve yedek parça fabrikası ile bir kam
yon fabrikasını kurmak meselelerini ciddî şe
kilde ele almak suretiyle vermiş bulunmakta
dır. Toprağın imbat kabiliyetini artırmak için 
suni gübreden istifade usullerini' öğretmek uğ
runda ve azot sanayi fabrikası inşası yolunda
ki gayretleri, meyvacılığı geliştirmek için yeni ye
ni tesis olunan fidanlıklar^ yoncalığın ve bütün 
yem nebatlarının tamimi için sarf olunan me
saiyi, hayvan nesillerini ıslah mevzuundaki ça
balamaları hatırladığımız zaman ise ferahlık 
hissetmemek imkânsızdır. 

Hususi teşebbüsü desteklemek ve müst'ahsı-
la kredi bulmak yolundaki şuurlu gayretlerin 
sathı vatanda işlenmemiş toprak bırakılmama
sı neticesini tevlidetmekte bulunduğu hususunda 
şükranla kaydetmek isterim. 

Muasır medeniyet seviyesine ulaşmamızı 
çabuklaştırmak ve memleketimizi teknikte ileri 
milletlerin pazarı olmaktan kurtarmak sanayi 
sahasındaki inkişafımızla mümkün olacaktır. 

Bu meselenin azametini idrak eden iktidarı
mız elektrik istihsali mevzuuna büyük ehemmi
yet atfetmiş bulunuyor. 

Yer yer yükselen muazzam hidro-elektrik -
santrallerinin bize sanayileşme yoluna girdiği
miz müjdesini verdikleri inkâr olunamaz. 

C. H. P. Sözcüsü olan arkadaş biz de iktidar
da iken şunları şunları yapmıştık diyor. Ben 
kendilerine meydana getirdikleri eserleri iş ba
şında kaldıkları zaman ölçüsü içinde mütalâa 
etmelerini tavsiye edecezim. 

İki iktidarın meydana getirmiş oldukları 
eserlerin zaman ölçüleri içerisindeki mukayese
sine nedense hiç iltifat etmiyorlar. Tahmil tah
liye işlerini kolaylaştırmak için inşasına başla
nan. limanlar, mahsullerimizi çürütmemek için 
inşa olunan silolar mal mübadelesi mekanizma
sını işler hale getiren yollar, milleti gayrisıhhi J 
yapılardan kurtaracak olan çimento ve tuğla 
fabrikaları, dört sene evvelini fersah fersah ge
ride bırakan mensucat fabrikalarımızdaki iğ sa-
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yısı, yeni şeker fabrikaları sefalete değil ferah
lığa gittiğimizin alâmetleridir. 

Yeraltı ve yerüstü servetlerinden yeter 
tarzda istifade edebilmek için alman tedbirleri 
daha mufassal tarzda izahı zâyit addediyorum. 
Zira eserler erbabı idrakin gözleri önünde yük
selmeye başlamıştır. . 

Hulâsa : Ziraat, baymdırliık sahasında ve 
sanayileşme mevzuunda kat olunan mesafe mu
azzamdır. 

Sağlık tesislerini en hücra memleket köşele
rine kadar götürmeyi istihdaf eden plânlı çalış
madan da efradı milletin surur ve gurur duy
duğu hususuna da temas etmek kadirşinaslık 
olur. Bu sözümden Sağlık Vekâletinin icra
atını her cephesi ile tasvibettiğim mânası çıka
rılmamalıdır. Bu icraatın aksıyan taraflarına 
Sıhhat Vekâleti bütçesi müzakere olunurken 
temas edeceğim. 

Gelelim mânevi meselelere ve maarif mese
lemize : . ' • 

Söz bu noktaya intikal etmişken evvelâ çok 
partili hayatın mânası üzerinde bir nebze dur
mak iktiza eder. Ufukta küçük bir tehlike be
lirdiği zaman hakkı söylemekten içtinabeden 
ve «ne yapayım viran olası hanede evlâdı ayal 
var» diyerek sükûtu ihtiyar eden insanların da
hi kendillerini emniyette hissederek samimî ka
naatlerini pervasızca ifade edebilecekleri bir 
kanuni teminatlar vasatını meydana getirmek 
maksadiyle çok partili hayata girmiş bulunu
yoruz. 

14 "Mayıs inkilâbmı tekaddüm eden devre
lerde bu memleketin evlâtları korkunç bir ted
hiş havasına mâruz kalmışlarsa bunun sebebi
ni çok partili hayata giremeyişimizde, girdik
ten sonra da onun ananelerini korumayışımızda 
bir kelime ile kanuni teminatlar devrine ula
şamamış olmamızda aramalıyız. 

Çok partili hayata girişten bu tarihe kadar 
zaman içerisinde millet olarak oldukça ciddî 
mahiyette buhranlar geçirdiğimiz de bir vakıa
dır. 

Fikir haysiyetine sahip bulunmıyan bâzı şa
hısların hemen iktidar değişimini takiben baş-
lıyan mesnetsiz yaygaları iç, politika havasını 
ifsadetmiş, bu hal ise 1950 den 1954 sonuna ka
dar olan zaman içerisinde hükümeti huşunet ve 
mülâyemet münhanilleri çizmeye sevk etmiştir. 

Son günlerde partiler arası münasebetlerde 
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bir yumuşama müşahede ederek memnun olu
yoruz. Fakat bizim bu memnuniyetimizle Cum
huriyet Halk Partisinin mâruf kalem sahipleri
nin ifade ettikleri memnuniyet arasında ruh ve 
mâna farkı vardır. 

Onlara kürsü milletten hitabedelim ki; 
hürriyeti ve teminatı münhasıran kendileri için 
istiyen insanlar o hürriyete müstahak değildir
ler. Eğer bu zevat samimî iseler yakuz şahsi 
durumlarını nazara alarak dünyayı karanlık 
veya pembe göstermezler. 

Şu tersime çalıştığım manzara iğmansız mü
nevverlerin camia için ne kadar büyük bir teh
like olduğunu göstermeye kâfidir. 

Politikaya makyevelizmi getiren ve idaliz-
den nasibi olmıyan fikir cambazlarının tahrip
kâr tesirlerinden içtimai ahlâkı korumak mec
buriyetindeyiz. 

Bu mevzuda hükümete düşen vazifelerin ne
ler olduğunu Muhterem Menderes'in bilmekte 
olduğuna inanıyorum. 

Çok partili hayat mevzuunda üzerinde has
sasiyetle/-durulması lâzımgelen bir husus da 
muhtelif siyasi partilere mensup bir kısım va
tandaşlarımızda mevcudiyetini müşahede etti
ğimiz fakat parti disiplini anlayışıdır. 

Siyasi partilerin kaderlerini ellerinde tutan, 
başka bir değişle şevki idare mevkilerinde bu
lunan insanların her sözlerinin nas olmadığını 
bu memleketin bütün sakinlerine izahla mükel
lefiz. 

Şeflerin istedikleri şahıslar cennetlik, iste
medikleri şahıslar cehennemliktir mânasını ve
ren tezahürler gençlik zümresinin ahlâk telâk
kileri üzerinde 'derin rahneler açabilir. 

Şimdi maarif meselelerimize geçiyorum : 
Duyan ve düşünen her münevverin üzülerek 

müşahede ettiği bir vaziyet vardır. Efradı mil
let arasında derin telâkki farkları husul bul
muştur. 

Milleti millet haline getiren unsurlardan bi
risi de duyuşta, düşünüşte, görüşte ve renkler
de birliktir. Dilde sadeliği temin namına işle
nen maksatlı veya hüsnüniyete makrun bâzı 
hatalar yeni nesillerin maziyi irfanımızla alâ
kalarının kesilmesine âmil olmuştur. 

Benim kahramanlık telâkki ettiğim bir ha
reketi bir başkası hamakat saymakta, senin ci
vanmertlik addettiğin bir kımıldanışı öbürü de
lilik olarak.tavsif etmektedir. 
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Elbetteki herkesin her mevzuda tam mutaba

kat halinde olmasını istemek tab'ı beşere aykı
rıdır. Fakat bu milletin fertleri olarak tama
men aynı görüşte olacağımız meselelerimiz 
vardır. 

Maarif Vekâleti bu asgari meselelerin neler 
olduğunu tesbit etmeli ve tedris sistemimize 
öylesine istikamet vermelidir. Mütemeddin mil
letlerin en az yarım asır evvel hallettikleri ilk 
öğretim dâvasını tam olarak halletmedikçe top-
yekûn kalkınışı mümkün görmek isabetsizdir. 
Hâlâ birçok köylerimizin mektepten ve mual
limden mahrum bulunduğu kimsenin meçhulü 
değildir. Bu yıl Gönen köy (Köy öğretmen 
okuluna) girmek istiyen bin talipten ancak 
(49) u mektebe alabildiklerini bu mektebin 
idarecilerinden dinledim. Bu tempo ile gidil
diği takdirde daha (40) sene ilk öğretim dâva
mızı halletmemize imkân tasavvur olunamaz. 

Bip kısım orta okullarımızın ve liselerimizin 
durumları da hazindir. 

işte bina, işte üzerinde oranın ortaokul ol
duğunu gösteren levha, işte içinde (50) talebe, 
işte tek öğretmen oldu mu arkadaşlar? 

Maksat seviyeli, kültürlü adam yetiştirmek
tir. Vatanı diplomalı cahillerle doldurmak de
ğildir. 

REİS — Kemal özçoban. (Yok sesleri). 
Sırrı Atalay. (Yok sesleri). 
ALÎ ULVİ ARIKAN (Niğde) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşlar 
bütçenin teknik tarafına temas ettiler. Bende
niz sadece bir mebus olarak bütçenin gelir ve 
gider kısmındaki isabeti tebarüz ettirmek ve 
mahallî görüş ve tetkikatıma göre hükümetimi
zin 5 yıldan beri yaptığı isabetli çalışmalara 
temenni mahiyetinde birkaç düşüncemi ilâve 
etmek için vaktinizi alacağım. 

Umumi bütçenin gelir kısmının ana kayna
ğını teşkil eden birçok vergilerin kaldırılması 
ve bir kısmının da azaltılmasına rağmen geçmiş 
yıllara nazaran daha çok yekûn ifade etmekte
dir. Geçmiş yıllarda milyonlarla ifade edilen 
bütçeyi bugün milyarlarla konuşturan bir var
lık karşısında bulunuyoruz. Bu rakam her va
tandaşı her mebus arkadaşı sevindirdiği gibi 
hakikataıı büyük bir emekle bunu tahakkuk 
ettiren Hükümeti de sevindirecektir. Bu ana 
mevzuda yorulmadan çalışan bütün fedakâr-
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ligiyle didinip bu neticeyi bize getiren Hükü
mete bir mebus olarak teşekkürü bir borç bi
lirim. 

Bütçenin gider kısmına gelince: Bütçenin 
gider kısmi; kadro maaşları ve yatırımlar ba
kımından isabetli şekilde tertiplenmiş, geçen 
yıla nazaran bugünkü sınai, zirai umumi kal
kınma mevzuunda ana ihtiyaçları göz önünde 
tutarak bilhassa yatırımları faydalı hale geti
recek bütçenin fasıl ve maddelerine tahsisler 
konmak suretiyle katî isabet sağlamıştır. 

Memleket sathında sayılamıyacak kadar çeşitli 
mevzular ihtiv ı eden devlet yolları, karayol
ları, limanlar sınai tesisler, ki, bunları bir 
mebus olarak sıralamak icabettiği zaman bir 
anda buna imkân bulamıyorum, bu kadar çeşitli 
işler evvelce de vardı fakat faaliyet yoktu. Fa
kat bugün bu çeşitli işlerin ismi değil kıymet
leri vardır, bu tesisleri her gün biraz daha 
genişletiyor. Bu bakımdan hükümetimizin zira
at ve sanayi kalkınması mevzuundaki çalışma
larında mutlak bir isabet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim isabetli 
çalışmalara ilâve olarak belki esas değil, detay
ları teşkil eden hususları temenni olarak arz 
edeceğim. 

Devlet yollarında muvaffak olduğumuz ka
dar il yollarında, köy yollarında da muvaffak 
olabilmek için, Nafıa Vekâletinden vilâyet 
nafıalarına verilen tahsisatların para olarak ve
rilmesinden ziyade araç olarak, aynı yardımlar 
yapılmak, kamyon, kamyonet, grayder gibi 
teknik vasıtalar verilmesi halinde bugünkü al
dığımız neticeden daha çok iyi neticeler alına
cağına kaani bulunuyorum. 

Bilhassa il yolları mevzuunda blokaj sistemi 
kaldırılmış, bunun yerine stabilize sistem be
nimsenmiş bulunmaktadır. Makina olmadıkça* 
stabilize sistemin muvaffak olmadığını müşa
hede etmiş bulunmaktayız. Kara yollarında bu 
vasıtalar mevcut olmakla beraber maalesef vilâ
yetlerin de çok yakınlarında olan Karayolları 
teşkilâtının bu kabîl vasıtalardan istifade et
mek arzusu izhar edildiği zaman is'af müm
kün olamamaktadır, nihayet geçmiş devirler
deki gibi kazma ve kürekle yollar ıslaha çalı
şılmaktadır. Fakat bunlar da birkaç vasıta üze-
Pinden geçti mi bozulmaktadırlar. 

Bu kabîl işler için Nafıa Vekilinden bilhassa 
rica ederim, vilâyetlere verilmekte olan 800 
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bin, bir milyon, bir buçuk milyon lira tahsisat 
ile birlikte bir miktar malzeme, ayni yardım 
olarak tahsis etmesinde fayda vardır. 

Okullaı- mevzuu : Köy okulları mevzuunda 
geçmiş devire nazaran yüzde yüz geniş adımlar 
attık. Köylünün sırtından bu yükü aldık, bu 
müesseseleri Hükümet olarak benfmsedik. Fakat 
bunun yanında bugün mevcut mevzuata göre 
mahallî Özel idarelerce veya Maarif Vekâletin
ce ele alınamıyan bâzı hususlar vardır. Kasaba 
okulları.. Kasabadan kasdım, belediyesi olan ve 
fakat nahiye ve kaza merkezi bulunmıyan bir 
yerdeki bu okullara özel idare kendi bütçesin
den yardım edemiyor. Çünkü mevzuat bu imkânı 
veremiyor. Okulun mülkiyeti batapu vilâyet 
mânevi şahsiyetine geçtikten sonra bütçesinden 
yardım edebiliyor. Bu da hayli bir merasim ve 
külfet doğuruyor. Bunun için köy okullarında 
olduğu gibi belediyeli kasabalarda da direkt 
yardım sağlanması için ait olduğu mevzuatın 
tadiline ihtiyaç vardır. 

Köylerde mevcut diğer tesisler, Halk Par
tisi iktidarı zamanında, bilhassa muhalefet dev
resinde hep birlikte yaşadığımız o tazyik ve 
ıstırap membaı olan idarî şekil ile okullar, sağ
lık evleri, halkevleri gibi muhtelif tesisler yap
tırıldı. Bunların bir kısmı ikmal edilmedi, na
tamam kaldı. O günden bu yana, son çıkan 
kanunla bunların bir kısmı köyün mânevi şah
siyetine devredildi, bir kısmı köylerin mânevi 
şahsiyetine devredilmemek suretiyle muallakta 
kaldı. Bunların ıslah edilmesi halinde okulu ol-
mıyan köylere okul binası temin etmek kabil
dir. Binaenaleyh bunların mahallî nafıa mü
dürleri vasıtasiyle etüd ettirilerek, icabeden 
tahsisat verilmek suretiyle okul haline getiril
mesinde fayda olur kanaatindeyim. 

Sağlık tesisleri; 
Hastanelerimiz ve küçük çapta bu tesislerin 

mütemmimi olan diğer sıhhi müesseselerimiz, mut
lak beş sene evvelkine nazaran % 400 ilerlemiş
tir. Yalnız ihtisas elemanları bakımından bâzı ih
tiyaçlar karşısında bulunmuyor değiliz. Bilhassa 
bugünkü tıp ilmi karşısında röntgen olmadıkça 
isabetli teşhis koymak mümkün olmuyor. Bu ba
kımdan bilhassa hastanelere röntgen mütehassıs
larının temini ve bu cihazlarla hastanelerin teç
hiz edilmesinde büyük fayda vardır. Hastaneler
den merkezi teşkil eden kasaba halkının fayda
landığı kadar muhiti teşkil eden köylünün de fay-
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dalanmasmı sağlamak için hastaneler emrinde bir 
can kurtaran ekibi ve araçlarının bulunmasında 
büyük fayda vardır. Köylü uzak mesafeden has
taneye gelinceye kadar çok zaman yolda ölüyor. 
Büyük Meclisiniz bütün imkânları bilhassa mem
leketin sağlık mevzuundaki arzu ve isteklerini 
candan benimsediğimize göre hükümetimizin 
bugüne kadar yapmış olduğu hastaneler mevzuun
daki geniş faaliyetine bu son temennimi de aldı
ğı takdirde hastaneler daha çok faydalı, ve da
ha çok verimli hale gelmiş olacaktır. 

Vaktim geldiği için sözümü yarım bırakmak 
zorundayım arkadaşlar. 

REİS — Ekrem Alican. 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuzu ikinci defa işgal etti
ğim için evvelâ özür dilerim. Yalnız sabahki mâ
ruzâtımı 20 dakikaya sığdıramamıştım, müsaade
nizle onu tamamlıyacağım. Sabahki mâruzâtımda 
1954 yılının iktisadi veçhesini muhtelif tarafla
rından tetkik etmiş ve neticeye gelmiştim. Şimdi 
oradan başlıyorum. 

Bütün bu mâruzâtımı hulâsa edersem : 
1954 yılı,- 1953 yılma nazaran, memleketimiz

de bir taraftan müspet diğer taraftan menfi diye 
vasıflandırabileceğimiz, âdeta birbirine zıd ekono
mik hâdiselerin tekevvününe sahne olmuş bir yıl 
hüviyetini taşımaktadır. 

Bu yıl zarfında; fiyatlarımız eski yıllara na
zaran oldukça süratli bir tempo ile yükselmiş ve 
bu iktisadi hâdisenin menfi reperküsyonları gerek 
devlet bütçesinde, gerek istihsal maliyetlerinde, 
gerekse geçimleri dar ve sabit gelirlere istinade-
den vatandaşların ferdî bütçeleri üzerinde mühim 
mikyaslarda kendisini hissettirmeye başlamıştır. 

Devlet gelirlerimizde millî gelirle mütenasip 
olması tabiî bulunan mahsus ilerlemeler kayde
dilmiştir. 

İstihsal rakamlarımız oldukça müspet inkişaf
lar arz etmiştir. 

Dış ticaret hacmimizin bilhassa ihracat kolun
da ehemmiyetli mikyasta gerilemeler müşahede 
olunmuştur. 

Takibedilmekte olan iktisadi politikanın; sa
dece müspet' veya sadece menfi neticelere göre de
ğerlendirilmesini, müspet neticelere göre mütalâa 
beyan edenlerin karşı tarafça enflâsyonist, menfi 
neticelere göre mütalâa Taeyan edenlerin de mu
kabil tarafça deflâsiyonist diye adlandırılmaları-
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nı, bendeniz hakikati hale mutabık görmemekte
yim. 

Kanaatimce gerek devlet sektöründe, gerek-
; se hususi sektörde birden bire geniş yatırımlar 

yapmıya başlıyan, memleketin her köşesini ikti-
saden cihazlandırmaya gayret sarf eden bir ikti-

] sadi bünyenin para ve kredi hacımlarmda elbet 
; tevessüler meydana gelecek, iç iştira gücü ile dış 
1 iştira gücü arasındaki muvazene tabiatiyle derhal 
': tessüs edemiyecektir. Bu bakımdan menfi diye 
vasıflandırdığımız neticelerin başta gelen saik-
lerinin, müspet neticeleri doğuran tedbirler ol
duğunu gözden uzak tutmamak icabeder. 

Bütün mesele bu tevessüllerin düzenini, hu
dudunu ve şartlarını tâyin ve tesbit edebilmek
te, memleketin zaruri istihlâk ihtiyaçlarını men
fi âmilleri harekete geçirmiyecek nispette tat
min ederek, yatırımları en kısa zamanda ve en 
fazla randıman verecek şekilde tahakkuk etti
rebilmektedir. 

Bu mülâhazalara değer verildiği takdirde 
para, kredi, yatırım ve dış ticaret politikaları
mızın bugün üzerinde ehemmiyetle durulacak 
taraflarının mevcut olduğuna kaani bulunmak
tayım. . 

öyle zannediyorum ki, sınai sahaya ve bil
hassa hususi sektörün bu sahasına ve madenci
lik sahasına memleketin bu çeşit servetler po
tansiyeli ile mütenasip krediler sağlanamamak
tadır. • 

Zirai sektöre sağladığımız kredilerden mü
him bir kısmı bugün seyyaliyetini ve istihsali 
teşvik edici mahiyetini kaybetmiş, dondurul
muş bir hale girmiştir. Bu kredileri zirai istih
sali teşvik* maksadiyle verdiğimize, göre, gaye
yi en kısa zamanda temin edecek şekilde kul
lanmak ve gayenin tahakkuku anında tahsil 
e'dip, yeni istihsaller istikametine sevk etmek 
lâzımgelirken, tecdit ve tecil mekanizmaları ile 
bu krediler aynı şahıslar üzerinde ve gayrimüs-
mir bir halde devam edip gitmektedirler. Bu 
hal, yıldan yıla bu çeşit kredi taleplerinin art
ması, binnetice taleplerin karşılanamaması ve
ya karşılanabilmesi için, Merkez Bankasının 
emisyon membaına gün geçtikçe daha fazla mü
racaat olunması gibi neticeler doğurmaktadır. 

Bugüne kadaf defatle tekrar edildiği üzere, 
Toprak Mahsulleri Ofisi kredilerinden yıl sonu 
zararları dolayısiyle karşılıksız kalan miktar
larda, âdi bütçe masrafları için yapılmış emis-
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yonlardan başka bir şey değildir. Ofisin 1953 
yılından müdevver bir milyon tona yakın hubu
bat stoklarının 1954 yılı içerisinde tasfiye edil
miş olmasına rağmen, Merkez Bankasına olan 
borçlarından bu yıl içerisinde ancak 64 milyon 
liralık kısmını ödiyebilmiş bulunması bu görü
şümüzün delilini teşkil eder. 

Memleketin iç iştira gücü ile dış iştira gücü
nün tevazün halinde olmaması karşısında da, 
bir milyar civarındaki dış tediye imkânlarımı
zın çeşitli yatırım ve istihlâk maddeleri ihtiyaç
larına tevzii işi ehemmiyet kesbetmekte ve bu 
ehemmiyet döviz bütçemiz, umumi yatırım ve 
yatırım finansman programlarımız üzerindeki 
dikkatlerimizin arttırılmasını zaruri kılmakta
dır. 

Dış ticaretimizin bugünkü tatbikatı, bu işle
rimizin, hâdisatm seyrine göre, günlük karar-
lrala idare edildiği intibaını yaratmaktadır. 
Çok zaman muayyen istihsal veya istihlâk 
maddelerinin piyasadan yok olduğu şikâyetle
rini gazetelerden okumakta, ilgili ihtiyaç, sahip
lerinden müteşekkil heyetlerin Ankara'ya ha
reket ye muvasalat haberlerini öğrenmekte ve 
bunun arkasından falan falan maddelerin itha
li için şu kadar milyon liralık tahsis yapıldığı
na dair Ekonomi ve Ticaret, Vekilinin Anadolu 
Ajansına verdiği beyanatı radyolarımızdan din
lemekteyiz. 

Bütçe Komisyonu raporunun 9 ncu şahife-
sinden aldığım aşağıki. paragrafı bu görüşümü 
teyit sadedinde Yüksek Meclisin dikkatine su
narım. 

(Ve nihayet İktisat ve Ticaret Vekili «bâ
zı tahditlere gitmek pahasına da olsa memleke
timizin bugünkü ihtiyaçlarına olduğu kadar ik
tisadi şartlarına da uygun bir derlenip top
lanma fikrinin ithalât ve ihracat işlemizde hâ
kim kılınacağını» bildirmiştir. Bilhassa bu fik
rin mevcut tedbirlere ilâvesi bu sahaya müta-
allik meselelerimizi geniş mikyasta çözmüş ola
cak, yarınımıza karşı mevcut emniyetimizi kuv
vetlendirecektir.) 

Bu ifade gösteriyor ki, dış ticaret işlerimiz
de henüz derlenip toparlanma fikrini dahi hâ
kim kılamamısız. Ve Sayın Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinin Bütçe Komisyonunda bu yolda yap
tığı vait, komisyonu geniş mikyasta memnun et
miştir. 

.1955 C : 2 
Dağınık bir ekonominin piyasa istikrarını 

ne derece bozucu bir rol oynadığına burada ay
rıca işareti lüzumsuz addederim. 

Diğer taraftan ithal veya imal edilen ihtir 
yaç eşyasının ihtiyaç sahiplerine tevzii mevzu
unda da sayın hükümetin dikkatine sunulmuş 
gereken hususlar mevcutur. 

İçinde bulunduğumuz neviden intikal ve is
tihale devirlerinde, menus tâbiri ile, kemerleri 
sıkmanın, yani hayati ve çok zaruri istihlâk-ih
tiyaçlarımızı sağladıktan sonra artan imkânla
rımızı müstakbel ileri Türkiye'nin kurulması 
gayretlerine tahsis etmenin lüzum ve zarureti
ne inanmamaya elbet imkân yoktur. Yalnız va
tandaştan bu fedakârlığı bu feragati isterken, 
ona, katlandığı mahrumiyetlerin münhasıran 
vatanının menfaatlerine müteveccih bulundu
ğu; itimat ve emniyeti de telkin edebilmemiz 
şarttır. ; . 

Bugün ithal- tahditleri dolayısiyle, tahditli 
bir ekonominin içerisine girmiş bulunmaktayız. 
Bir defa bir sisteme girdikten sonra ekonomik 
düzende rahatsızlıklar meydana getirmemek, 
tahditlerin muayyen şahıslar veya meslek sa
hipleri lehinde işliyen bir mekanizma -. haline 
gelmemesini temin etmek için kontrol ve mura
kabemizi ekonomik hâdiselerin son merhalesine 
kadar devam ettirmek mecburiyetindeyiz. -

Bu bakımdan bilhassa ana ihtiyaç maddele
rinde, hükümetin tevzi sistemini -topyekûn elim
de tutması, ithalâtçı veya diğer mutavassıt ti
caret erbabına yalnız kanuni hadlerdeki ka
rarını vermekle iktifa etmesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Aksi halde, bugün pek çok it
hal maddelerinde olduğu gibi malların Türkiye-' 
ye girişinden sonraki kaderlerini beş on. itha
lâtçı veya toptancıya terketmiş olur.. Vatanda
şın katlandığı mahrumiyetler bu beş on ithalât
çı veya topdancınm milyonlarını artırmaktan 
başka bir netice vermez. • - , . • • ' 

Hükümetin son defa çıkardığı Âzami Kâr 
Hadleri Kararnamesinde bilhassa ithalâtçılara 
tanınan bâzı kâr nispetlerinin yüksekliğine de 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinin dikkatini çekmek 
isterim. 

Bu mevzudaki mâruzâtıma son verirken, nal 
mıhı, çivi, bakır, kalay, gübre, yedek paraca 
gibi dış ticaret haemımızda, pek büyük portesi 
olmıyan ve fakat çok geniş vatandaş kitleleri
nin istihsal güçleri, geçim imkânları ile alâka-
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lı bulunan bâzı maddelerde, son bir yıl içerisin- ı 
de ve halen her gitiğimiz yerde çok acı bir şe
kilde şikâyetini dinlediğimiz sıkıntılara niha
yet vermesini hükümetimizden bilhassa rica 
ederim. 

C) Bütçelerimizin yıldan yıla arz ettikle
ri geniş inkişaflar, iktisadi karakterlerinin 
ehemmiyetini her yıl biraz daha artırmakta, bu 
İtibarla bütçenin tümü üzerindeki müzakereler, 
daha ziyade iktisadi hâdiselerin tetkik ve tah
lillerine inhisar etmektedir. 

Esasen samimî olarak söylemek icabederse, 
memleketin topyekûn kalkınma hamlesinin do
ğurduğu çeşitli meseleler karşısında, birçok ar
kadaşlarımız bunlara ayırdıkları zaman dışın
da, memleketimizin idari bünyesi üzerinde uzun 
boylu düşünmeye imkân bulamamaktadırlar. 

Öyle zannediyorum ki, hükümetimiz de aynı 
çalışma temposu içerisinde bütün gayretlerini 
iktisadi cihazlanma faaliyetlerine tekasüf et
tirmiş bulunmaktadır. 

Dikkat edilecek olursa bundan birkaç yıl 
evvelinin aktüel mevzuları olan bütçede tasar
ruf idari bünyede ıslahat, devlet kadrolarının 
rasyonalizasyonu, âmme hizmeti görenlerin me
suliyet ve salâhiyetleri gibi meseleler bugünün 
fttitçe müzakerelerinde ikinci plânda kalan me
seleler halini almış bulunmaktadırlar. 

ön plâna aldığımız meseleleri, asgari za
man ve asgari maddi imkânlarla âzami verim 
verecek şekilde tahakkuk ettirebilmek için, 
îkinci plânda kalmış gözüken bu meselelerin da
ha evvel halledilmiş olmasındaki faideyi hükü
metimizin de takdir ettiğinde şüphe yoktur. Bu 
İtibarla bu bahisteki mâruzâtıma bundan sonra 
hükümetin bu yoldaki çalışmalara da hız vere
ceği ve neticelerini kısa zamanda Büyük Mecli
se intikal etireceği ümit ve temennisi ile son ve
riyorum. 

Efendim, son bir kısım kalmıştı, onu arz 
edecektim. Fakat vaktim kalmadı. (Daha bir, 
bir buçuk dakikan var, söyle sesleri) iki daki
ka müsaade buyurursanız arz edeyim. 

RBÎS — Ama biraz evvel aldığınız kararı 
tatbika mecburum. 

ffiREM ALÎCAN (Devamla) — O halde 
Özür dilerim. 

1055 yılı bütçemizin memleketimiz ve mille
ttiniz için hayırlı olmasını temenni eder, hepi
niz! hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; yeni bütçenin memleket ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ederken bu, bütçeyi 
tanzim eden Hükümete de teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; söyliyecek hemen hiçbir şey 
kalmadı. Fakat ben biraz kritik edeyim; meselâ 
dokunulmamış Saraçoğlu mahallesi var. Ne ya
payım, ben her kürsüye çıktıkça onu söylemek, 
on seneden beri bu işi bir âdet yaptım. Söylü
yorum, dinliyen yok, ama millet dinliyor ya. 

Arkadaşlar; bütçeyi tetkik ediyorum, Anka
ra'da devair ve müessesat için bütçenin kay
detmiş olduğu rakam tam on bir milyon liradır. 
Saraçoğlu mahallesinden alınan ancak (480) 
bin liradır. Buna mukabil 600 bin lira buranın 
idame masrafı karşılığıdır. Yani oradaki beye
fendilerin oturma masraflarını Devlet mi kar-
şılıyacak? Bilmiyorum artık kime söylesek aca
ba? Bizim üstadımızın bir tâbiri var. Allaha di
yor. Ama Allah bizi bu milletin idaresine me
mur etmiştir. Arkadaşlar; Saraçoğlu mahallesi
ni boşaltalım. Ona benzer ve daha yüksek Dev
let memurlarının oturduğu Devlete ait yerler 
varsa onları da boşaltalım. Meselâ Sıhhiye Ve
kâleti apartmanları vardır. Onları kamilen 
Devlet daire ve müesseselerine tahsis edelim. 

Arkadaşlar; bize burada geçen sene vekil
lerden birisi Saraçoğlu mahallesi için söz ver
mişti. Bundan sonra adı çıkan bu mahalleye 
yüksek maaşlı memurları koymıyacaklardı. 30-
35 liradan aşağı maaş alan ve ev kirası vererek 
bulgur pilâvı ile idare eden memurlara verecek
lerini söylemişlerdi. Tatbikat aksine oldu. Bo-

! salan evlere yeniden yerleşen insanları görüyo-
| rum. 150 liradan aşağısı yoktur. Fakat asli ma-
| aşları dolayısiyle 150 liradır. Galiba Vekil Bey 
! maaşı asliyi anlamışlar. Halbuki biz aldıkları 
j maaş yekûnunun 150 lira olmasını söylemiştik. 
! Diyorlar ki, o binaları tebdil etmek ve yeni 
i şekle sokarak daireleri oraya yerleştirmek müm

kün değilmiş. Pek âlâ bizim vekâletlerimizin, 
umum müdürlüklerimizin tutmuş oldukları 
apartmanlar da daire dairedir. Onlar bu daire
lerde nasıl oturuyorlar acaba? Demek ki Saraç-

: oğlu mahallesi Devlet daireleri için tekin de
ğildir. Yüksek tabakadan memurlara birer ev 
hediye edilmiş, denecek kadar ucuz fiyatla otur-

i maktadırlar. Küçük maaşlı memurlar bundan 
I haklı olarak şikâyet etmektedirler. 
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Arkadaşlar; memurların vaziyetleri çok kö

tüdür. Bilhassa 15 - 20 lira maaş alan memur
lar. Arkadaşlar; biz kendi maaşlarımızı artırır
ken onları düşünmek mecburiyetinde olduğu
muzu hepimiz hatırlamalıyız. Hattâ bana evim
de, utanmıyacak mısınız bu maaşı almaya di
yenler oldu. Ne yapalım, cumhura muhalefet 
kuvvei hatadandır, dedim ama, bu kürsüden söy
lememeye de kendi şiarım ve milletten almış ol
duğum vekâlet mânidir. Bunun için söylüyorum. 

Sonra da bir şey nazarı dikkatimi celbedi-
yor. Son zamanlarda biliyorsunuz ki, ben Halk 
Partisi zamanında da daima Hükümetle uğraş
mış ve Hükümetin yapmış olduğu yolsuzlukları, 
idaresizlikleri şu kürsüden feryadüfigan etmi^ 
Halk Partisine ve vekillere söylemişimdir. Şim
di, yine Halk Partisinden kalma adetlerimiz 
yeniden canlandı; otomobil saltanatı. 

Arkadaşlar, her dairenin memurlarını oto
mobiller taşınmaktadır, Lüks arabayı bıraktılar, 
güya ucuz araba aldılardı.. Yenileri daha lüks-
Her memurun kapısının önünde lüks araba bek
liyor. Soruyorum vekillere, nasıl olur bu? neden 
bunlara mâni olmuyorlar? Sonra arkadaşlar, bu 
sene bütçeye araba parası olarak 26 milyon 
lira konmuş. Arkadaşlar, arabaya gelinceye 
kadar ne dertlerimiz vardır? Pek çok yerde 
Hükümet dairelerimiz yoktur, çadırda oturan 
dairelerimiz vardır, adalet cihazının birçok 
yerlerde salonları yoktur nasıl olur. Bu sene 
araba almazsak, bir kabadayılık yapsak olmaz 
mı ? Onun için ben bilhassa Başvekilden rica 
ediyorum, para buraya konulmuş ama bu para
yı mahfuz tutsunlar, kullanmasınlar. Bir sene 
daha bizim vekillerimiz çok parlak arabalara 
binmesinler, alışmasınlar bunlar, kâfidir ellerin
dekiler. 75 bin lira, v 100 bin liraya mal olmuş 
arabalardır. Daha ucuzlarını alarak tasarruf 
etmekte mümkündür. 

Şurada bir daire vardır, Divanı Muhasebat. 
Nedir onun eski ismi (Sayıştay sesleri). Evet 
Sayıştay, koymuşlar oraya yeni bir araba, du
ruyor orada. Yeni aldılar. 

Demin Maliye Vekili konuşurken Kasım de
di. (Hangi ksım sesleri). Halk Partisinin Ka
sımı değil arkadaşlar, Kasım ayı. Bırakın bu 
Kasımı artık. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza 
(Teşrini sani diye geçmiştir bunun ismi....) 

BEÎS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
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SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Aman 

bitirelim öyle ise. 
Saııra Maarif Vekilinden rica ediyorum. 

Mekteplerde Yurt bilgisi dersi okunmaktadır. 
Burada Teşkilâtı Esasiye yerine Ana Yasa'yı 
okutuyorlar bu suretle Teşkilâtı Esasiyeye riayet 
etmiyorlar, vekilden rica ederim. Anayasa Ka
nununu Türk Milleti değiştirmiş ve ona da 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu, demiştir. Ona teba-
iyet etmiyenler Devlet nizamına itaat etmemiş 
olurlar. Çok rica ederim Devletin kanunlarının 
başı olan Teşkilâtı Esasiyeye göre talebelere ders 
versinler. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Atatürk 

birgün Sayın Tevfik Rüştü ile karşı karşıya gel
miş. Tevfik Rüştü Bey demiş ki; İttihat ve Te
rakki zamanında bir hizip tutmuşlar. İnsiyatif bi
zim tarafta olsaydı İttihat ve Terakki böyle olur 
muydu? Netice itibariyle Atatürk demiş ki : Biz 
onları görmeseydik, onları müşahede etmeseydik 
bugünkü netice olmazdı. Artık Halk Partisi için 
böyle yaptı, şöyle yaptı demeye ihtiyacımız yok
tur. Gerek Osman Bölükbaşı gerekse Nüvit Yet
kin aradaşımız güzel konuştular. Bundan sonra 
bunlara iyi cevap verilmesini bilhassa rica ede
rim. Havanın bozulmaması hususunda. (Kim bo
zuyor? sesleri). 

Arkadaşlar, şimdi Bon Sefirimiz Suad Hayri 
Bey 1950 senesinde burada konuştu, Halk Parti
sine hitabetti. Bu mukaddeme ile beraber yine 
bunları söylemek zorundayız. Bir köylü sabahle
yin bir çay içebiliyor mu, çay içecek şekeri var 
mı, yıkanacak bir kalıp sabunu var mı, bayram
da giyecek bayramlık bir elbisesi var mı? Yok
tur, dedi. Şu halde bir şey iddia etmiyelim, dedi. 

Şimdi demek istiyorum ki, köylünün vaziyeti 
o idi, şimdi ise sabahleyin çayını, yumurtasını, 
tuzu ile biberi ile yemektedir, yani o günkü vazi
yeti ile bugünkü vaziyeti çok farklıdır. 

Memur arkadaşlara gelince : Bundan 3-5 
sene evvel sef ertasları ile götürdükleri öğle yemek -
lerini yiyorlardı, bugün öyle değildir. Bugün bi
raz daha müreffehtirler, öyle zannediyorum, ar
tık şikâyetleri olmaması lâzımdır, (öyle değil, 
sesleri). 

Netice itibariyle, dâhildeki alım satım mesele
si, para kıymeti meselesi, 70 liraya altın, 75 lira
ya altın, bence bunun o kadar kıymeti yoktur. Dı-
şarda bizim paramızla altın bu kadar değilse bu-
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nu göz önünde bulundurmak lâzımdır. Dâhilde 
70 lira olabilir, bunun ehemmiyeti yoktur. Müta
rekede sekiz liraya altın vardı. O zaman memur
lar üç ayda bir sülüs maaş alıyorlardı. Bunun da 
uzun boylu bir tesiri yoktur. Esas mesele, mese
lâ iki milyar ihraç, iki milyar ithalât varsa bunu 
iyi tanzim etmek lâzımdır. Bütçe Komisyonunda | 
dediğim igibi ne kadar kalkınma yaparsak yapa
lım Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu birikmiş it- I 
hal ve ihracı iyi tanzim etmezse o zaman bütün ! 
çalışmalar beyhude olur, diye arz etmiştim. 

işletmeler' Vekâletine tâbi elan birçok mü
esseseler Türkiye'nin aşağı yukarı 1/3 nispetin
de millî gelirinde hisse sahibidirler, 16 milyar 
millî gelirimiz varsa bunun bir milyarı bu mü
esseselere aittir. Fakat bu müesseseler iyi tan
zim edilmemiştir. Bir statüleri, bir kanunları, 
nizamları mevcut olmasına rağmen bunları re-
güle etmezsek, bir araya toplamazsak, tanzim ı 
etmezsek bugünkü halinden kurtaranlayız biz 
de bu halden kurtulamayız. Bendeniz miktarı
nın kaç milyar olduğu üzerinde ısrar edecek 
değilim, ister on milyar olsun; ister beş milyar I 
olsun, bu başka bir istikametten düşünülecek 
mevzudur. 

Arkadaşlar, iştira gücünün düşüklüğünden, 
1950 .senesinde fiyatı bir olan bir malın bugün 
fiyatının iki olduğundan yani yarı yarıya azal
ma bulunduğundan bahsettiler. Dört beş sene 
zarfında her sene 1,5 milyardan 7 - 8 milyar 
lira yatırımın yapılmış olması bu iddialara 
rağmen orta yerdeki tatbiki vaziyeti teyidedi-
yor. Şu halde arkadaşların iddiaları doğru de
ğildir. 10 milyon, 7,5 milyon, 6,5 milyon olsun. 
Endeks önümüzde. 1938 den 1950 ye kadar 
yüzde 500 fark ediyor. Fakat 1949 dan 1954 e 
kadar yüzde 17 - 27 fark ediyor, iştira gücünü 
muhafaza ediyor. Ve bu kadar yatırımlar elde 
ediyoruz, öbür taraftan yatırımlar her sene 
ilerliyor. Her sene muhafaza ediliyor. Şu hal
de bu vaziyet lehimizdedir. 

Dün yokluk içinde çırpmıyorduk. Ve bunun 
çaresini arıyorduk. Bugün ise varlığımızın tan
zimi ile meşgulüz. Dün ne yapacağız diyorduk. 
Yoklukla uğraşıyorduk. Bugün varlığımızla, eli
mizde mevcut olan bir şeyin tanzimi ile uğraşı
yoruz ve tanzim edemediğimizden şikâyet edi
yoruz. Bütün arkadaşları dinledim. Hepsi bu 
varlığımızı tanzim edemediğimizden şikâyetçi. 
Netice itibariyle bütün mesele tanzimde topla- I 
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nıyor. Dün yokluğun çaresini ararken bu
gün varlığın tanzimi ile uğralıyoruz. Bu 
büyük bir merhaledir. Bu kadar kalkın
ma muazzam mesele. 943 milyonla çalışan 
dünkü emisyon bugün bir buçuk milyar, orta 
yerde emisyon vardır. Bu olmaz. Sekiz milyar, 
dokuz milyar, millî hareketin 16 milyara iblâğı, 
bunun çaresi olmaz. Elbette ki yarım milyar 
emisyon farkı olacaktır. 

Fedakârlık; fedakârlık yapmadık arkadaş
lar. Böyle bir yola sevk edilmedik. Muharebe
lerden dolayı müzmahil olmuş, perişan olmuş 
memleketler bile fedakârlık yapmadan kalkma-
mamışlardır. Bâzı memleketlerde halktan feda
kârlık istenmiştir. Memleketin kalkınması baha
sına fedakârlık istenirse elbette bu fedakârlığa 
da katlanılacaktır. 

Arkadaşlar; Almanya fedakârlık yapmadan 
kalkmamamıştır. Almanya dört senede kalkın
mış Mark denilen nesneyi dünyaya tekrar 
vaz 'etmiştir. Bu, fedakârlık sayesinde olmuş
tur. ingiltere'nin bugün ulaştığı başarı, ster
linin tekrar kıymetlenmesi, keza milletçe yapı
lan fedakârlıklar sayesinde olmuştur. 

Biz milletçe ne fedakârlığı yaptık? Bize 
millet olarak ne fedakârlık tevcih edildi? Ne 
fedakârlık teklif edildi? Şöyle veya böyle kal
kmalım, dendi. Fedakârlık yapmadan bir kal
kınmayı gerçekleştirmeye bugünkü şartlar mu
vacehesinde maddei imkân yoktur. Benim ka
naatime göre fedakârlık lâzımdır. 

Başvekilin izmir nutuklarını dinledik. Sa
yın Başbakan biraz bizi, biraz Cumhuriyet Halk 
Partisini töhmetlendirdi. «Biz muhalefette iken 
gördüğümüz tazyik havasından, siz iktidarı 
kaybetmekten mütevellit infialinizden dolayı 
bir mücadele devresi geçirdik.» dediler. 

Kendimizi biraz daha fazla töhmetlendirmek 
lâzımgelirdi. 

Muamele Vergisi meselesine geliyorum: Bu 
demode olmuştur. Modern memleketlerin hiç
birinde yoktur. Maliye Vekili, Muamele Ver
gisi, dünyada var, diyor. Muamele Vergisinin 
bu tarzı yoktur. Muamele Vergisinden 515 mil
yon lira tahsil edeceklerini söylüyorlar. Olabi
lir, fakat müstehlikin verdiği 515 milyon lira 
değil, milyarın üstündedir. Muamele Vergisi 
kaçamak için, kaçırmak için bir vasıta ve bir 
vesiledir. Bunu orta yerden kaldırdığımız tak
dirde Gelir Vergisinden bundan daha çok pa-
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ra tahsil edilecektir. Muamele Vergisi yüzün
den Gelir Vergisini de kaçırıyor. Ben birkaç 
seneden beri iddia ediyorum, Muamele Vergisi 
dünyanın hiçbir medeni memleketinde bizdeki 
tarzda yoktur. Muamele Vergisi alınsın ama, 
vergiyi fabrikanın içinde, imalâthanenin içinde 
alıyor, 3, 5, 10 beygir diye tahdidediyor. Bunu 
içeride almasa da hammadde olarak alsa, mese
lâ nereden geliyor, hangi menşeden geliyor, 
hangi müesseseden çıkıyorsa bu Muamele Ver
gisini buna zammetsinler. Muamele Vergisi 
içerden alınmasın, içerden alındığı takdirde 
müstehlik 2,4 ve 4 misli ödiyor. Fakat hükü
metin alacağı 515 milyon liradır, bu para da 
belki bu miktarı bulacaktır. Buna karşılık gös
terilmesi lâzımdır. Hükümet Muamele Vergisi
ni ortadan kaldırmalıdır. Büyük fabrikalar 
Muamele Vergisi yüzünden kısımlara bölünü
yor, üç beygirlik bir tarafta, üç beygirlik de 
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diğer tarafta. Sanayii kalkındırmak böyle mi 
olur? Bilhassa üzerinde duracağım meseleler
den biri de sanayi vekâletidir. Sanayie yardım 
için mutlaka bu vekâletin kurulması elzemdir. 
Ticari kredi pek büyük faide temin etmez. 300 
milyon sinai kredi vardır, üç milyar ticari kre
di var. Bu hesap yanlıştır arkadaşlar. Bizim 
kalkınmamızı sağlıyacak, yarınımızı hazırlıya-
cak mevzu sınai kalkınma ve bunun için de 
sınai kredidir. Sınai teşebbüsler kalkmmadık-
ça ve muhtelif vekâletlere bağlı bulunan sınai 
tesisler birleştirilmedikçe ve bir sanayi vekâleti 
kurulmadıkça bunları ıslah, tevsi ve bir isti
kamete tevcihe imkân yoktur. Bunu bilhassa 
rica ederim. 

REİS — Hüseyin Bey, vaktiniz dolmuştur. 
Yarın saat 10 da toplanılmak üzere inikada 

son veriyorum. 
Kapanma saati: 19 
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