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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
. 1956 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasının hey

eti umumiyesi müzakere edildi. 
İnikada ara verildi. 

İkinci celse 
1956 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasının hey

eti umumiy esinin müzakeresine devam edildi. 
İnikada ara verildi. 

Reis Kâtip 
İçel Mebusu Hakkâri Mebusu 
E. Koraltan Ü. Seven 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/. Gülez 

Üçüncü celse 

1956 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasının hey
eti umumiyesinin müzakeresine bir müddet da
ha devam olunduktan sonra 

22 . I I . 1956 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 

A. Erozan 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Ü. Seven 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/. Gülez 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Mazbatalar 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdür
lüğü 1952 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Umum Müdürlüğü 1952 malî yılı Hesabı 
Katî kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası (3/106, 1/86) (Ruznameye) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Mü
dürlüğünün 1953 bütçe yıl* hesabı katisine ait 

mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Sağlım Umum Müdürlüğünün 
1953 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/161, 
1/301) (Ruznameye) 

3. — Yaralamaya sebebiyet vermekten 9 ay 
hapis ve 1 500 lira ağır para cezalarına hüküm
lü Can Beylunioğlu hakkında Adliye ve Arzu
hal encümenleri mazbatalan (5/29) (Ruzna
meye) 



B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 10,10 

REÎS — ReisveMli İhsan Baç 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3 . — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. | (Ordu mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. Söz Hür
riyet Partisi adına Ekrem Alican'mdır. Buyu
runuz. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Şergili ar
kadaşlarım, dün iktidar partisine mensup ar
kadaşlarımız sırasiyle, daha evvelki gün yap
tığımız, parti adına yaptığımız konuşmaya ce
vaplar verdiler. Bendeniz de şimdi arkadaşla
rımızın bize Verdikleri cevaplara sırasiyle ce
vaplarımızı arz edeceğim. Evvelâ, çok sevdiğim, 
Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşım Mazhar 
Şener'in, zabıtlardan daha evvelki konuşmaları
mı çıkarmak suretiyle bana karşı yaptıkları bir 
ithamı cevaplandırmak mecburiyetindeyim. 

Filvaki 1950 yılından, şu ana kadar, bu 
Mecliste şahsan yaptığım bütün konuşmaların, 
her cümlesinin, her kelimesinin samimiyetle ne 
derece telif edebilecek istikamette olduğunun 
hesabını her an vermeye hazırım. 

Bu mevzuda beni çok yakından tanıyan De
mokrat Parti Grupuna dâhil arkadaşlarımdan, 
her hangi bir kimsenin bunda en ufak bir te
reddüt göstermiyeceğine kaaniim. Arkadaşları
mın gözlerinden bunu anlıyorum. 

Buna rağmen 1955 bütçe konuşmam hakkında 
Şener arkadaşımın temas ettiği noktalar üzerin
de kısaca duracağım, öyle tahmin ediyorum ki; 
arkadaşım o konuşmamın tamamını okumamış. 
Tahmin, ediyorum ki ; hükümet sıralarından ken
disine uzatılan bir puslacıkla buraya çıktı, ko
nuşmamın baştan bir iki cümlesini alarak, bakın 

dün bunu konuştu, bugün de bu nevi tenkidler 
yapıyor demek istedi. 1955 konuşmam önümde. 
Bir defa şu hususu arz edeyim; 1955 bütçe ko
nuşmam şahsım adına yapılmış bir konuşma idi. 
Bugün bir parti sözcüsü olarak konuştum ve 
konuşuyorum. O zamanki konuşmamla bugünkü 
konuşmamın birbirine uyması mutlaka şart de
ğildir. Bugün bir parti mümessili olarak konu
şuyorum. Şahsi düşüncelerle parti mümessili 
olarak düşünceleriniz yüzde yüz birbirine inti
bak edebilir mi? (Soldan, o... sesleri) Rica ede
rim, tezada düşmeyin. Bir intibaka imkân yok
tur. Buna rağmen intibakımın mutlak olduğunu, 
hattâ ifade intibakına kadar beraberlik bulun
duğunu da ifade etmek isterim. 

Mazhar arkadaşım iyi dinlesin. Bektaşinin 
hikâyesinde olduğu gibi lâtakrabüsselâte ile 
iktifa etmek samimiyet ifadesi olamaz. Ben dai
ma politikada samimiyet taraftarıyım, hüküme
tin müspet gördüğüm taraflarını belirttiğim gi
bi, menfi taraflarını da aynı samimiyetle tenkid 
ederim. Bakın müspet taraflarını gördüğümüz 
Ziraat, Maliye vekillerini bu mevzuda tebrik et
tik, takdir ettik. Neye bunların üzerinde dur
madılar?... 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Takdir et-
tiğiniz yalnız (D) cetvelidir*. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Ekonomik 
politikanızın hangi kısmını ve nesini tasvibetti-
ğimizi açıkça ifade ettik. Bunun gibi 1955 yılı 
Bütçesinde; hükümet, iki sene evvel bütçeyi 
3 milyar liraya çıkaracağız demişti, bugün bu
na erişmiştir, tebrik ederim, dedim. Yani bir 
gayenin peşinde imiş, bu gayeyi tahakkuk ettir
miş, tebrik ederim. Ama ey aziz hükümet djyo-
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I : 41 22. 
rum, bu gayeni tahakkuk ettirirken bâzı f avül-
lü hareketlerin var, bâzı yanlış görüşlerin var, 
bu hareketlerin dolayısiyle gaye tam tahakkuk 
ettirilmiş sayılamaz. 

Bu mütalâalarım zabıtta mevcuttur. Vaziyeti 
uzun boylu izah ettikten sonra, mâruzâtımı şöy
le hülâsa ediyorum, «Bu kısımdaki mâruzâtımı 
bitirirken devlet bütçesinin bilhassa gelir bö
lümlerinin tahminlerinde bâzı zorlamaların ya
pılması suretiyle âmme sektörüne sağlanacak 
suni iştira gücünün, talep hacmi esasen geniş 
tevessülere mazhar olmuş olan memleketimiz 
ekonomisi ve millî paramızın kıymeti üzerinde 
menfi tesirler icra edebileceği hususuna işaret 
ederim. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — (Gürültü
ler) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Hayır efen
dim, biz samimî üslûp içinde konuşuyoruz. Muh
terem arkadaşım, beni samimiyetsizlikle itham 
ederken, hakiki fikrimin neticesinin ne olduğu
nu pieşinen tetkik etmek mecburiyetinde idi. 
Bugünkü Hürriyet Partisinin görüşünde de 
her hangi bir tezat yoktur, sevgili arkadaşla
rım. 

Şener'in üzerinde durduğu ikinci nokta da 
şu sözl erimdir : 

«Uzun yıllar boyunca her sahada ihmale uğ
rayan Türkiye'miz, son senelerde girişilmiş bu
lunan topyekûn kalkınma hamlesi dikkat na
zarına alındığı takdirde, bu büyük hareketin.. 
Bilhassa ekonomik sahada hiçbir sıkıntıya mey
dan verilmeden tahakkuk ettirilebileceğine ve 
hükümetin icraatından bu yolda neticeler bek
lemek en hafif tâbiri ile safdillik ve insafsız
lık olur.» 

Bugünkü fikrimiz de budur. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) —O halde me

sele yok. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Mesele yok, 

deme Mazhar Bey, sen diyorsun ki; 1955 te bu
nu söyledin, bugün bunu söylemiyorsun, gayri-
samimisin. (Soldan; gürültüler) Halbuki ben 
1955 te söylediğimi bugün de söylüyorum. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Bunu teyi-
dediyorsan mesele yok. 

REİS — Rica ederim, karşılıklı muhavere 
yapmayın, Meclise hitabedin. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Peki Reis 
Bey 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 1955 te söy

lediğim sözlere bakın, 1956 Bütçesi dolayısiyle 
ve Hürriyet Partisi adına yaptığım konuşma
nın da bir pasajını sizlere okuyacağım, muka
yese edin : Bakın ne diyorum ve ifadelerimdeki 
mutabakatı politikada samimiyet fikrine misal 
olarak göstermek isterim. Ben, dün fikri şu 
olan, bugün muhalefette olduğum için bambaş
ka fikirde olan bir insan değilim. 

Sizlere şimdi 1956 konuşmamdan, bahsetti
ğim pasajı okuyorum : «Memleketimiz gibi eko
nomik durumunda asırların ihmalini taşıyan bir 
memleketin, kalkınma hamlesinin kolayca ve 
hiçbir sarsıntıya mâruz kalmadan tahakkuk et
tirilebileceğine elbette imkân yoktur. Bu itibar
la bu kalkınma dolayısiyle enflâsyonun tesirle
rinden tamamiyle mâsun kalabilirdik iddiasın
da değiliz.» Dün Yukarıki sözleri söylemiştim, 
bugün de bunu söylüyoruz. Nerede samimiyet
sizlik? Asıl samimyetsizlik benim konuşmaları
mı tahrif etmek suretiyle bu kürsüye getirmek
tedir. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Cevabını 
vereceğim. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Buyurun, 
verin. 

REÎS — Ekrem Bey rica ederim sözünüze 
devam edin. Muhavere yapmayın. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sual 
soranı da menedin, sadece konuşanı menetme-
yin. 

REÎS — Daha iyi yaparsanız buyurun ri
yasete siz geçin, Emrullah Bey. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Şimdi bu 
mesele zannederim, tavazzuh etti. Bir noktaya 
temas edeyim. 

Arkadaşlar Sayın Hükümet Reisi, Parti Re
isi Ekrem Aliçan denildi mi, menfi adam adını 
takmıştır. (Doğru sesleri) Doğru mu? Ama şim
di Mazhar çıkıyor diyor ki; bak Ekrem Alican 
seri 1955 bütçesinde dalkavukluk yapmışsın. 
Ben bu fikirde değilim arkadaşlar. îyi tarafla
rı takdir, kötü tarafları tenkid etmek bizlerin 
vazifemizdir. Ben mebusluğu böyle anladım. 
Mazhar arkadaşıma benim eski konuşmalarımı 
da okumasını tavsiye ederim. 

Şimdi, Mazhar Beyin üzerinde durduğu di
ğer hususlara temas edeceğim. Yaptığımız ten-
kidlerin üzerinde bıraktığı intiba müspet olma-
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mış. Muhalefet mebusları iyi görmediği husus
ları elbette tenkidedecektir. Muhalefet mebus
luğu kolay bir iş değil; bunu biz şimdi anlı
yoruz. Aslında Mebusluk kolay değil. Af buyu
run; Anadolu Kulübünde bezik oynıyarak me
busluk olmaz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
Tenkid konuşmam, en az bir aylık devamlı me
sainin neticesidir. Arz ettiğim bir tek rakam 
üzerinde çıkılıp da onu cerh edecek mütalâada 
bulunulmadı. Hükümet seferber oldu, Bütçe En
cümeni seferber oldu, mazbata muharriri sefer
ber oldu. Fakat bir tek rakam üzerinde cerh 
edici mütalâada bulunamadılar. Bu, dikkatli, 
sıkı ve yorucu bir mesainin eseridir. Bu, mesai
nin ciddiye alınmasının eseridir. (Sağdan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

Biz muhalefeti böyle anlıyoruz. Biz memle- ' 
ket hizmetini böyle anlıyoruz. Bundan sonra da 
böyle anlıyacağız. Ve konuşmalarımızın bundan 
sonraki devamı da böyle gidecektir. 

Sevgili arkadaşlar, tenkidler üzerimde müs
pet bir tesir yapmadı demek kâfi değildir. Han
gi cihetten tenkidler senin üzerinde müspet te
sir yapmadı ? Cevap verin de hak vereyim. O va
kit ihmal etmişim diyeceğim. Mücerret lâflarla 
bu meseleler halledilmez. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Sizin müta
lâalarınız da mücerret; neyi ispat eder? 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Şimdi bir 
noktayı ortaya koyacağım. Ben konuşmamda 
dedim ki, hükümet gerekçesinin yedinci sayfa
sında bir rakam vardır. Bu rakam zirai bünye
mizi yanlış aksettiren, hilafı hakikat bir rakam
dır, dedim. Bütçe Komisyonu bunun üzerinde 
niye durmadı? Hükümet niye cevap vermedi? 
Cevap istiyorum : 

Gerekçedeki cümleyi aynen okuyayım : 
«Mühim bir kuraklığa mâruz kalmış olduğu

muz 1954 senesi vasatisi üzerinde hektar başına 
969 kilodur. Rakamı yazınız lütfen. Kuraklık, 
memleketin çok geniş mmtakalarmda, bilhassa 
hububat istihsalinde büyük zararlar iras etmiş 
olmasına rağmen, bu istihsal vasatisi 1946 - 1950 
senesi vasatisinden daha yüksek bulunmakta
dır.» Şu 969 kilo randıman hilafı hakikattir, di
yorum. Lütfen cevap verin. Hilafı hakikat bir 
rakamı tesbit etmiş bulunuyorum. Aynı sayfa
nın üstündeki cetvel 854 kiloyu göstermektedir, 
969 u değil. Matbaa hatası da değil. Bir zirai 
bünyenin topyekûn Büyük Millet Meclisine yan-

. 1956 O : 1 
I lış gösterecek bir rakam değişikliği. 969 nereden 

çıkmış soruyorum bunu. 
Arkadaşım cevap verdi, diyor ki ; zirai ran

dımanları şimdi aldık sizlere okuyacağım, dedi. 
Ben de; inşallah benim düşündüğüm gibi değil
dir, ben hata etmişimdir, belki Mazhar düzeltir 
diye düşündüm. Fakat düzelte düzelte rakamla
rı hektar başına vermek yerine dekar başına 
vermekten başka bir şey yapmadı. Rakamları 
ona bölerek vermiş. 1954 rakamını 86 kilo olarak 
kendisi verdi. Yani gerekçedeki 854 rakamını 

! ona bölmüş ve elde ettiği 86 rakamını vermiş. Şü 
halde rakam değişikliği devam ediyor. Lütfen 

! bunu izah etsinler. 
! MAZHAR ŞENER (Giresun) — Hükümet 
i izah etsin. 
j EKREM ALlCAN (Devamla) — O halde bu 
[ 969 kilo nereden geliyor? Bütün cetvelleri ara-
| dım, acaba bir yanlışlık var mı diye baktım, böy-
î le bir şey bulamadım. Yanlışlık olamaz. 
| MAZHAR ŞENER (Giresun) — Tabı hatası 
| olabilir. 
[ EKREM ALÎCAN (Devamla) — Cümlede de 
; tabı hatası olabilir mi? Çünkü bu rakamın isti-
j nadettiği bir cümle var beyefendiler. O da tabı 
I hatası olabilir mi? 
j TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Tabı ve neşir 
i hatası. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Şimdi, B ü £ 
j çe Komisyonu buna nasıl temas ediyor, bu hu

susu da kısaca ifade edeyim. 
I Bu işe Bütçe Encümeni nasıl temas ediyor 
! diye raporuna baktım. Bütçe Encümeni raporda 

diyor ki ; «1954 senesinde mühim bir kuraklığa 
[ mâruz kalmış olmaklığımıza rağmen, hububat 
i istihsalimiz yine 1950 den evvelki senelerin çok 

fevkinde elde edilmiş olması bu çalışmaların gü-
j zel bir delilidir.» Dikkat buyurun arkadaşlar, 
j komisyon rakamı almıyor, bu hatanın farkında. 
j Ama hatayı belirtmek ihtiyacını duymamıştır. 
| Aziz arkadaşlarım; Bütçe Encümeni hükü

metin bir servisi değildir. Ben bunu kabul et
miyorum. Bütçe Encümeni bir murakabe orga-

ı nı, teşriî organın bir uzvudur. Komisyon ola
rak bunları tesbit ve hükümeti ikaz edeceğiz 
ki, bundan böyle bu çeşit hatalar olmasın. Böy
le Meclise verilmiş vesikalar, rakamlar ve Mec
liste yapılan konuşmaların her birinde titiz dur-

! mazsak, bize verilecek vesika ve rakamları ve 
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I ; 41 M.Z 
hg&ttâ&n öiddiye *|maz; ciddiyeti üzerinde bir 
murakabe yapmazsak, hükümeti gayriciddî ha
reketlere sevk etmiş oluruz. Bunun için arz edi
yorum ki, muhalefetin de, müsaadeleriyle, ik
tidar grupunun da vazifesi budur. Bunun neti
cesinde hükümet doğru çalışma yoluna girecek
tir, 

Niye bunu meydana çıkarmamak gayreti için
desiniz. Buna aklım ermiyor. Bu vesile ile arka
daşımın fiyat hareketlerinin gerekçeye konul
mamış olması yolundaki mütalâalarıma verdiği 
cevaba da cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. 
Dediler ki, «Bütçe bir tümdür. Bu tümün için
de Bütçe Komisyonu raporu, vekâlet raportör
lerinin yazdıkları raporlar da vardır. Bu rapor
ların içinde fiyat hareketleri mevcuttur. O hal
de arkadaşım, bütçe gerekçesi içinde ne diye 
fiyat hareketlerini arıyor.» 

Dediğim gibi, Bütçe Komisyonu Hükümetin 
bir servisi değildir. Bütçe Komisyonu muraka
be organıdır. Elbette Hükümet gerekçesinde fi
yat hareketlerini arıyoruz, her sene de arıyaca-
ğız. 

Zira, Hükümetin görüşü başka olabilir, Büt
çe Komisyonunun görüşü başka olabilir. Bunun 
için arıyorum. Bu bakımdan bize hak verirsiniz 
zannediyorum. 

Sever arkadaşım, bundan sonra; «İktisadi 
meselelerin heyeti umumiyesini ele alacakları 
yerde birtakım münferit hâdiseleri ele almış
lardır» diyor. însaf buyurun. Benim konuşmam 
kadar iktisadi hâdiseleri topyekûn ele alan bir 
konuşma bilmiyorum, daha başka nasıl yapıla
bilir. Konuşmam uzundur. Okumaya vakit bula
mamış olaeaklar. Bütçeyi tetkik ettik. Bütçenin 
reel değerleri itibariyle yıldan yıla düşmekte 
olduğunu bunun ekonomik hâdiselerimizle top
yekûn alâkalı bulunduğunu, binaenaleyh eko
nomik hâdiselerimizi gözden geçirelim dedik. 
Buradan ekonomimize girdik. Hükümetin 1950 
de kalkınma hareketini nasıl ele aldığını ifade 
ettik. Ondan sonra dedik ki; muhterem arkadaş
larımız, kalkınma hareketlerinin 1950 den 1953 
e kadar devam eden safhasında, kredilerde, it
halâtta, desteklemelerde, Hükümet memleketin 
bilûmum maddi kuvvetini bir çığ gibi seferber 
etmiştir dedik. Arkadaşım çığ kelimesini pek 
beğenmiş olacak ki, kendi konuşması sırasında 
o 3a bir defa kullandı. Demek ki, güzel kelime
ler de kullanmışız. Yani Hükümetin iktisadi po-
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litikasını bu şekilde topyekûn ele aldık, topye
kûn ifade ettik. 

MAZHAR ŞENER — Kelime sizin inhisarı
nızda mı?. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Bütün inhi
sarlar sizin elinizde... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hatibin sö
zünü kesmiyelim... (Gülüşmeler) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — İktisâdi 
kalkınma hareketini bu kadar umumi ele aldık. 
Ziraat sektörümüze, zirai ekonomimize şu, şu, şu 
şekilde yatırımlar yapılmış, krediler verilmiş ve 
bunun neticesi 1953 te şu müspet neticeler elde 
edilmiştir, dedik. Millî gelir rakamlarını hep or
taya döktük. Ama sonunda dedik, demin okudu
ğum gibi, Hükümet politikasının bizim tenkidet-
tiğimiz bir tarafı vardır, plansızlık, programsız-
lık, hesapsızlık ve finansman mevzuunda bugün 
takibettiği tarz... Bütün kaynaklarını Merkez Ban
kasına istinadettirmek ve bunun neticesi bu mem
lekette meydana gelen maliyet yüksekliği, dış 
ticaret tediye imkânsızlığı ve fiyat hareketleri 
ve bunlardan doğan birtakım mahzurlar. Ekono
mimizin tamamı başka nasıl mütalâa edilebilir. 
Arkadaşım gelsin bize göstersin, Alican bu eko
nomik politikamızın umumi değil, münferit 
mütalâasıdır, bak, umumi mütalâayı ben tarif 
edeyim, desin. Biz de, 1957 bütçesinde ona göre 
tenkidlerimizi hazırlıyalım. Dış ticaret hacmı-
mızda daralma yoktur, diyorlar. Arkadaşlarım 
zabıtlardan okusunlar. 1950 -1953 devresi, mah
zurların henüz doğmadığı, ekonomik hayatımız
da müspet inkişafların seyrettiği devredir. Ama 
1953 ten sonra mahzurlar doğmaya başladı. 
Onun için ticaretimiz de 1953 senesine doğru, 
dikkat buyurun arkadaşlar, bilhassa ihracatı
mız, üzerinde duruyoruz. 1953 senesi sonuna 
kadar ihracat yükselmiştir, fakat 1953 ten son
radır ki, ihracatta gerilemeler husule gelmekte
dir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Istok 
mu kalmıştı elde? 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin, lütfen. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Istok mu 

kalmıştır, elde diyor, arkadaşımız, ihracat; is
tihsal emtiası değil midir? îstihsalsiz ihracat 
olur mu? İhracat istihsal imkânları ile olur. 

Bütün mesele, dış ticaretimizde, ihracatımızda, 
1953 senesini takiben vâki olan bu düşüklük» 
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lerdedir ve hükümetin dikkatini çekiyoruz. Eko
nomimizde muhtelif safhalarda, duraklama, ge
rileme devreleri var, meselâ maden istihsalimiz
de diyoruz. Böyle bir gerileme devresi olunca, 
Bahadır arkadaşım dinlesinler, maden istihsa
linde gerileme olunca, dış ticaretimiz, ihracatı
mız da bu nispette düşmektedir. Bunun için hü
kümete diyoruz ki, bunun üzerinde durmanız 
lâzımdır. İstihsal maliyetleri yükseliyor, ihraç 
ve dolayısiyle ithal imkânı olmuyor. Bunlara 
dikkati çekerken, ilâve ediyor ve diyoruz ki; 
derlenip toplanmak lâzımdır, buna siz finans
man deyin, program, plân deyin, derlenip top
lanma deyin her halde memleketin imkânlarını 
ekonomik menfaatler istikametine tevcih etme
lidir. Bütün gayretlerimiz, tebarüz ettirmeye 
çalıştığımız noktalar, bunlardan ibarettir. Dün 
nasıl bunları tebarüz ettirmişsek bugün de bun
ları tebarüz ettiriyoruz. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FAH
RETTİN ULAŞ (İstanbul) — Biraz da istihlâ
kimizden bahsediniz. 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kes
meyiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım ; şimdi dış ticaretimizde daralma 
var 'mıdır, yok mudur? Bunlar nispî ve izafi 
meselelerdir. Seneleri ele aldığımız zaman, 
1953 e nazaran daralma dersiniz, 1950 ye na
zaran genişleme dersiniz, 

Hükümet 1954 gerekçesinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bir müjde verdi ve önü
müzdeki yıl 4,5 milyon tonluk bir ihraç kapa
sitemiz 1 milyar 400 milyon liralık ihracat ge
lirimiz olacaktır, dedi. Bunu demesine rağmen, 
mütaakıp sene ihracatımız 2 milyon 155 bin to
na düştü. Mütaakıp sene yani 1955 yılında 
bu miktar da 1 milyon 700 bin tona düştü. Hü
kümetin bu 'hâdise üzerine dikkatini çekiyoruz. 
Hükümetin vaktiyle yaptığı tahminler bu ka
dar hatalıdır, bu kadar aksi neticeler vermek
tedir. Bundan sonra dikkat edelim, ihracat iş
lerimizi tanzim 'edelim. Finansman meselesini, 
maliyet yükselişi meselesini, program meselesi
ni 'halledelim, bu işleri bir yoluna sokakm, di
yoruz. Rica ederim arkadaşlar bu yapıcı ten-
kid değildir de nedir? 

Ben bütçelerimizin nominal değerleri ile re-
el değerlerini daima mukayese ederim, bunu 
her sene yaparım. Bu mukayeselerin hakikaten 
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yapılmasının da lâzımolduğu kaaıaatîndeyîöi. 

Mazhar arkadaşım bir vaitte bulundu; dedi 
ki, 1956 senesinin 21 Şubatında fiyatlar istik
rar bulacak. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Ben böyle 
şey demedim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Dedin. Ar
tık bundan sonra fiyatlar istikrar bulacak, de
din. Lehinde konuşacağım muhterem arkadaşım, 
Telâş etme. 

REİS — Ekrem Bey; Meclise hitabedin. 
Şahsa hitabetmeyin. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Meclise hi-
taibedin, diyorsunuz ama Beyefendi; bana lâf 
atıyorlar, ben de cevap veriyorum. 

REİS — Devam buyurun. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Mazhar 

Bey diyor ki, fiyatlar istikrar bulacağına göre 
21 Şubatta endeks faraza % 138 i gösteriyor. 
Artık endekste bir tahavvül olmıyacak. Gelecek 
sene 21 Şubatta bütçe müzakereleri yaparken 
endeks % 138 gösterecektir. Bunu bir teminat 
olarak kaydediyoruz. Ve bütün temennimiz de 
budur. Hakikaten hükümetten istirham ediyo
rum, bu istikametteki çalışmalarında muvaffak 
olursa, emin olsunlar gelecek sene hükümetinizi 
bu mevzuda evvelâ biz tebrik edeceğiz. Fiyat
ları müstakar bir vaziyete tuttunuz, bu bakım
dan sizi samimiyetle tebrik ediyoruz, diyece
ğiz. Zabıtlara geçsin. 

O zaman bu yılki nominal değerlerle, reel de
ğerler arasında fark yoktur. Bütçenin her iki 
değeri birbirine müsavidir, diyeceğiz. Arkada
şım diyor ki, 2,5 milyarlık bütçe teklif ettiler. 
Bu 2,5 miyarlık bütçeyi nasıl yaparlar? Memur
lara ilâve maaş verilmesin mi. Politikada sami
miyeti kabul etmezsek bunun altından birçok 
şeyler çıkartılabilir. Vay efendim falan tahsisi 
kabul etmiyecek misiniz? Muhalefet 2,5 milyar 
bütçe istiyor. Falan, falan tahsisleri istemiyor, 
denebilir. Ama meseleler üzerine samimiyetle 
eğilmek lâzımdır arkadaşlar. Muhterem Mende
res'in bir sözü var, zannederim 1950 bütçesin
de. Diyor ki: Beyler, biz bütçede tasarruf fik
rini müdafaa ediyoruz, bir an için düşünün, 
devlet gelirlerimizi artırmamıza imkân yoktur, 
yeni vergiler ihdas edersek ekonomimizi tahri-
bedici tesirleri olacaktır, -istikraz yapmamıza im
kân yoktur, emisyonla devlet masraflarım gör
me yolu da ıstırap verici, hayatı pahalılandm-
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cı, maliyeti yükseltici bir yola gidecektir. O 
halde biz, masraflarımızda tasarruf yapamayız, 
diye devlet idaresine nihayet mi vereceğiz? Ben 
de şimdi diyorum ki : Ekonomimizin bugünkü 
şartlar içerisinde 2,5 milyarlık bir bütçe yap
maya mecburuz. Af buyurun bazan ben diye hi-
tabediyorum,. vaktiyle şahsımız adına konuştu
ğumuz için böyle alıştık. Daima Hürriyet Parti
si adına konuştuğumu ifade ederim. Biz diyo
ruz ki : Meseleleri ciddî olarak ele alır ciddî 
olarak üzerine eğilecek olursak bu iktisadi buh
ranın içerisinden sıyrılmak mjimkün olur. Bu
gün de 2,5 milyarı teklif ediyoruz. 2 aylık bir 
muvakkat devre teklif ediyoruz. 1955 tahsisle
rine göre bu iki ay içerisinde gelelim, oturalım 
düşünelim. 2,5 milyara göre bütçemizi ayarlıya-
lım. Bugün elimizde hazırlanmış bir bütçe yok. 
Olsaydı Yüksek Meclise takdim ederdik, mesele 
kalmazdı. Ama, tabiatiyle Demokrat Parti Gru-
pu bunu reddederdi. 

M. HALÛK TÎMURTAŞ (Balıkesir) — Bir 
milyarlık tasarrufa misal verin. 

EKREM ALÎÇAN (Devamla) — Bunu ayrı
ca görüşürüz, Halûk Bey, 

Şimdi, hükümet adına Muhterem Samet 
Ağaoğlu, eski arkadaşımız. (Soldan, şimdi arka
daşlıktan çıkardın mı, sesleri) Eski arkadaşımız 
Samet Ağaoğlu. (Soldan, gülüşmeler, gürültü
ler) (Sağdan, onlara bakma devam et sesleri) 

REÎS — Hatibe akıl öğreteceğinize kürsü
ye gelir konuşursunuz. (Sağdan, öyle ise müda
halelere mâni olunuz sesleri) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Ağaoğlu ar
kadaşımızda dün sabahtan itibaren telâşlı bir 
hava vardı. Sayın Hükümet Reisine gidiyor, bir 
şeyler konuşuyor, önündeki notları tashih edi
yordu. Anlaşılıyordu ki, bize karşı, bilhassa şah
sıma karşı sempatisini (Gülüşmeler) çıkıp kür
süde izhar edecek. Ben de hakikaten bu konuş
masından istifade edeceğimi ümidediyordum. Fa
kat muhterem eski arkadaşım geldi, Büyük Mecli
se, Alican'm konuşmasına mantık neşterini vu
racağım, şöyle böyle yapacağım diye birtakım 
büyük sözlerden sonra gayet küçük bir netice 
ile huzurunuzdan ayrıldı gitti. Çıkara çıkara, 
benim önüme çıkardığı, her halde ihtisası bu sa
hada olacak, «Sivas Çimento Fabrikası istihsali 
hakkında Alican'm yaptığı tenkidler şöyle man
tıksız, böyle mantıksız.» İfadesinden başka bir 
şeyolmadı. 
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Sevgili arkadaşlarım; ben demin de arz etti

ğim gibi bütün ekonomik politikamızı içine alan 
bir konuşma yaptım. Ben, «Sınai istihsalimiz, 
endekslerimiz muntazaman artışlar göstermek
tedir» dedim. Yani global neticeler üzerinde 
durdum. Daha nasıl durayım. Sınai endeksler 
hakikaten muntazaman artışlar göstermektedir. 

Yalnız bu mevzuda Hükümetin dikkatini 
çekmeyi lüzumlu bulduğumuz bâzı hususlar 
mevcuttur. Bu hususları ifade etmek isteriz di
yoruz. Bu mevzuda iktisadi devlet teşekkülleri
nin muamelâtını tetkik eden. Umumi Murakabe 
Heyeti raporlarından başka elimizde vesika yok. 
Arkadaşım 1954 yılma ait muamelâtı tetkik et
miş Alican dedi. Umumi Murakabe Heyetinin 
raporlarına 1954 muamelâtı iktiran etmiştir. 
Bu da bizim ne derecelere kadar samimî oldu
ğumuzu ispat eder. Kendisi bizi ittiham etmek 
için, 1954 yılı, muhterem arkadaşları Fethi Çe-
likbaş'm zamanına tesadüf etmektedir demekte
dirler. Bizim nazarımızda şahıslar değil Hükü
met vardır. Esas olan Hükümettir. Biz tenkid-
lerimizi Hükümet üzerine yöneltmiş bulunuyo
ruz. Şahıslarla alâkamız yoktur. Yüksek Mura
kabe Heyeti bize bâzı meseleler zikrediyor. Di
yor ki; iktisadi devlet teşekküllerinde maliyet
ler muntazaman yükselmektedir. Dış tediye 
güçlükleri dolayısiyle, iptidai madde teda
rikinde müşkültâla karşılaşılmaktadır. Kuv-
vei muharrike temininde yine müşkülâtla 
karşılaşılmaktadır. Bu vaziyetler bunların 
yıllık programlarının, kapasiteleriyle mütenasip 
bir surette tahakkuk etmemesi gibi bir netice 
doğurmaktadır. Biz bu neticeleri o raporlardan 
çıkarıp hükümetin dikkatine arz ediyoruz ve 
diyoruz ki; umûmi olarak iktisadi politikamızı 
tetkik ederken 1953 senesinden sonra iktisadi 
hayatımızda anormal durumlar hâsıl olmuştur. 
Bunlar iktisadi devlet teşekküllerinde de hâsıl 
olmaktadır. Mevcut sınai tesisler normal kapa
sitelerinde çalışamamak durumundadır. Bütün 
bunlar iktisadi devlet teşekkülleri raporlarından 
çıkardığımız neticelerdir. Bunlar başka türlü 
anlatılabilir mi arkadaşlar? Bunların çeşitli 
misalleri arasından bir Sivas Çimento Fabri-

! kasını ele alarak, fabrikanın kömürsüzlükteıı 
i 17 520 çalışma saatinden 4 bin küsur saatini âtıl 
I bir vaziyette geçirmiştir, diyoruz. 4 100 küsur 
i saat aşağı - yukarı, senenin dörtte biridir, bu 
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da üç aylık bir zamandır. Bir trenin yolda 
gecikmesinden dolayı bir fabrikanın üç ay müd
detle âtıl kalmasına imkân yoktur, bu aksaklığı 
ıslah etmek lâzımdır, topyekûn bütün aksak
lıkları ele almak icabeder. Mevcut sanayiimizi 
normal kapasite ile işletemezken, mevcut sana-
yiimizle elde etmek imkânı olan menfaatleri sağ-
lıyamazken, birtakım yatırımlara dış tediye im
kânlarımızı tahsis etmek, iktisadi realiteye, ta-
kibettiğimiz iktisadi politikaya uygun düşmez. 
Bu noktalarda dikkatinizi çekeriz, diyoruz. Bu 
ifadelerimiz de tasvibedilmiyerek, yapıcı olmı-
yan hangi tenkid var. Arkadaşım bana geliyor, 
topyekûn sanayii düşünmüyor da, yalnız Si
vas'tan bahsediyor, topyekûn çimento sanayiini 
niye ele almıyor, diyor. Biz, umumi clarak sa
nayiimizin durumunu ele alıyor ve iktisadi dev
let teşekküllerinin sınai istihsallerinde şu ak
saklıklar vardır, dikkatinizi çekeriz, diyoruz. 
Dış tediye imkânları, envesntisman imkânları, 
yatırımları bu imkânlara göre ayarlayınız, di
yoruz. Onun içindir ki, fikirlerimizi iyi anlama
nız lâzımdır. 

Samimiyet kelimesi üzerinde çok duruyo
rum, sözlerimizi samimiyetle okuyun, yapıcı 
tenkidlerimizi ve niyetlerimizi bu fikirlerimiz 
üzerine bina edecek olursanız, aramızda bu mev
zuda anlaşamıyacak noktalar az kalır. 

Bir aralık muhterem arkadaşımız, biz, Ekrem 
Alican'ı iktisatçı bilirdik, meğer değilmiş, bu
yurdular. 

Ben, hiçbir zaman böyle bir iddiada değilim. 
Bizler, sadece, iktisadi hareketlerimizi umumi 
malûmat içerisinde mütalâa eden insanlarız. 
(Soldan, alkışlar, bravo sesleri). 

Yalnız, bu gibi işlerin edebî konuşmalarla 
halli imkânı maalesef mevcut değildir, sevgili 
arkadaşlarım. (Soldan, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşımız hep ko
nuşmaların istikametini edebî konuşma haline ge
tirmektedir. Biliyorsunuz ki edebiyatçidirler, ama 
bu mevzular maddi meselelerdir, pek edebiyatla 
alâkası yoktur. Gelsinler bu meseleleri burada 
maddi cepheleriyle mütalâa etsinler, akşam eve 
gidip şiir yazsınlar, o başka mesele, (Sağdan, 
alkışlar, gülüşmeler). 

Rakam yok, hâdise yok, tahrif edilmiş istika
metler var... diyorlar. 

Rakam; sizlerin vicdanlarınıza sığınarak rica 
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ediyorum, benim konuşmamda rakam yok muydu 
Allah aşkına? Rakam yok ne demek? Hepsi ra
kam. Hattâ arkadaşlarımı fazla sıkacağım, çok 
rakam koydum diye konuşmaya çıktığım zaman 
üzüntü duymuştum. Onun için meseleleri biraz 
daha ciddî ele almak mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'de bünye değişikliği oluyor, diyor. 
Ben bütün meselelerimizi bu istikamette tetkik 
ediyorum, bünye değişikliği üzerinde duruyo
rum. 

Bilhassa zirai sektöre ait tetkiklerim bu isti
kamete yönelmiştir. Hattâ dedim' ki, filvaki eki-
Hş sahalarında muntazam artışlar kaydedilmek
tedir, şayanı şükran artışlar kaydedilmektedir, 
ama zirai bünyede bir değişiklik olmuş mudur? 
Bunun üzerinde ehemmiyetle durmak mecburi
yetindeyiz. Bu harcadığımız milyonlar neticesin
de gelin sizinle beraber zirai bünyemizde bir 
değişiklik olmuş mudur, bunu inceliydim. 

Muhterem arkadaşlar; 1953 sonuna kadar 
sarf edilen büyük gayretler neticesinde, hububat 
randımanlarımızda hektar başına 1 295 kiloya 
kadar artışlar kaydedilmiştir. Fakat 1954 içeri
sinde, bir tek yılda, tabiî şartların gayrimüsait 
gitmesi neticesinde birdenbire 854 kiloya düş
müştür. 

Bu 854 kilo da zannederim ta 1934, 1938 vasa
tilerinden de daha aşağıdır. Demek ki bünyedeki 
tabiî şartlar henüz zirai istihsalimiz üzerinde o 
kadar müessirdir ki, bir tabiî şartın gayrimüsa-
itliği hektar başına randımanı birdenbire, 1295 
kilodan 854 kiloya düşürebilmektedir. O halde zi
rai bünyemizde, henüz bir bünye değişikliği mü
şahede edemez durumdayız. Benim dediğim, ve 
yapıcı olan tenkid işte budur. Sonunda, fiyatlar 
yükseliyor, maliyetler yükseliyor, çiftçimiz bu
günkü fiyarlardan dahi gayrimemnundur, Top
rak Mahsulleri Ofisinin bugünkü fiyarlardan 
dahi yıllık bir buçuk milyon tonluk mubayaasını 
asgari 200 milyon liralık bir borç kabul etmek 
zorundadır, diyoruz. O halde zirai bünyemizdeki 
bu düşüklük karşısında bundan sonra ekiliş sa
halarının artışını idame ettirebilmek için, zirai 
bir buhrandan kurtulabilmek için bâzı tedbirler 
almak mecburiyetindeyiz, bu hususu dikkatini
ze koyuyoruz. Bu, yapıcı tenkid değil mi arka
daşlar? Bünye üzerinde duruyorum. Bütün eko
nomik hâdiselerin topyekûn bünyemiz içindeki 
durumunu tetkik etmiş bulunuyoruz. Buna kar-
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şı bizim tenkidimize tevcih edilecek bir tenkid 
olmamak lâzımgelir. Biz, uzun konuşmalarımı
zın dikkatle ve samimiyetle okunmasını istiyo
ruz. 

Sonra; «Kendisinin siyasi mücadelede delil 
ve rakama dayanacağını zannediyorduk, bunla
rı vermediler» diyor. 

Sellüloz sanayii üzerinde de delilli olmak için 
Yüksek Murakabe Heyeti raporundan, hattâ 
cümleler zikrettim. 

Sellüloz sanayii hakkındaki bu raporda... 
KENAN AKMANLAR (Antalya) — Hangi 

rapordan ? 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Yüksek 

Murakabe Heyeti raporundan. Söyliyeyim de 
yaz Kenan Bey. 

«Kâğıt ve karton mamullerine olan talep ve 
fiyatın çok artmış olduğu bir devrede, kapasi
teden geçen sene fiilîsinden ve hattâ programın
dan daha az istifade derpiş edilmiş olmasının 
sebebi anlaşılamamıştır.» 

Bir hata varsa bendenizin değil, devletin bu 
işleri teknik murakabe ile tavzif ettiği bir he
yetin raporunda var demektir. 

Sayın arkadaşım, şeker sanayii- mevzuunda 
da bizi konuşmaya pek hak kazanmış telâkki 
etmektedir. Bu mevzuda da ben fazla bir şey 
söylemiyeeeğim. Yalnız bir vaziyeti bilelim 
arkadaşlar. Ben diyorum ki, mevcut sanayi te
sislerimizin normal kapasitelerle çalışmaları im
kânlarını sağlıyalım. Bu kadar müşkül bir ik
tisadi durum içinde iken millî kaynaklarımızın 
bir zerresini dahi israf etmemek durumundayız. 

Bu kadar sıkı bir iktisadi durum içerisinde
yiz. O halde? Bir şeker fabrikamız var, Eskişe
hir Şeker Fabrikası. Eskişehir Şeker Fabrikası
nın kapasitesi, geçen defa da rapordan okudum, 
forse mesai ile falan alâkalı değil, arkadaşım 
forse mesaiden bahsetti, bu fabrikanın kapasi
tesi 270 - 280 bin ton pancarı işlemeye müsait. 
Bakay arkadaşımın raporundan ezberimden 
okuyorum, Eskişehir Şeker Fabrikasının kapa
sitesi budur. 1954 yılını alayım, 1954 yılında 
Kütahya Şeker Fabrikası kurulmuş, Eskişehir 
Fabrikası 202 bin ton pancar işliyor. Yani ka
pasitesinden 80 bin ton noksan. Çünkü, 80 bin 
ton kapasiteli Kütahya Şeker Fabrikası kurul
muştur. Orada bir fabrikamız olsun diye, Eski
şehir'deki fabrikamızın 70 ilâ 80 bin tonluk ka-
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pasitesi muattal, bırakılıyor. Benim üzerinde 
durduğum nokta işte budur. Niye bu parayı bo
şuna hareediyoruz. Bu fabrikanın değeri olan 
25 milyon lira ile bu memlekette yapılacak baş
ka şeyler yok mu, arkadaşlar? Ben bunu şahsan 
söylemiyorum. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Adapaza
rı'ndaıı da bahset. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Seçimlerde 
söyliyecek. (Gülüşmeler) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — İkinci se
ne de böyle oldu, arkadaşlar, Yine aynı rapora 
göre Eskişehir Fabrikası 3955 yılında 69 gün 
çalışmak imkânı bularak, ancak 167 bin ton 
pancar işliyebilmişliir. Yani 1954 te 202 ton, 
1955 te ise 167 ton. Dikkat buyurun arkadaşlar, 
100 küsur bin tonluk bir kapasite muattal bir 
halde kalmıştır. Biz Kütahya'da fabrika kurma
yın demiyoruz. İktisadi realiteleri bugünkü ik
tisadi durum içinde tetkik edelim, müşahede 
edelim; işte plân ve program meselesi buradan 
çıkıyor; siyasi tesirlerle birtakım tesisler kur
mak yoluna gitmiyelim diyoruz. Çünkü bu yol
da gittiğimiz takdirde memleketin imkânları bo-
şuboşuna israf edilmiş oluyor. (Sağdan, bravo 
sesleri). 

Adapazarı Şeker Fabrikası üzerinde neden 
durmuyorsunuz diyorsunuz. (Soldan, gülüşme
ler) Arkadaşlar, Adapazarı Şeker Fabrikası için 
de böyle lâflar söyleniyor. Ben de bu sanayi 
üzerinde biraz meşgul oldum. Hakikaten şeker 
sanayiinde mütehassıs olanlar diyorlar ki, Avru
pa normlarına nazaran Türkiye'de pancar istih
saline en elverişli yer Adapazarı mmtakasıdır. 

ŞEFİK BAKAY (Tekirdağ) — Şekeri de öy
le mi? 

EKREM ALİCAN (Devamla)'— Şeker mik
tarı az. Fakat tarla verimi fazla. 

Esasen biz müstahsili ve zirai kütleyi yani 
köylü vatandaşımızı kalkındırmak istiyoruz. Şe
ker müstahsili bakımından Adapazarı en elve
rişli yerdir. Onun için, bu mevzua Adapazarı'-
ıım karışmasına lüzum yoktur. «Niçin Adapa
zarı üzerinde durmuyorsun» demek lüzumsuz
dur. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Yani Ada-
pazarı'nda şeker fabrikası kurulmasında isabet 
var. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Elbette isa-
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bet vardır. Bu fabrikanın kurulmasını teinin 
eden Sayın Adnan Beye bu bakımdan teşekkür 
ederim. Tam 4 sene, yani geçen devre beraber bu 
işle meşgul olduk. 

Adnan Bey dün galiba bana teşekkür etti. 
Şuradan duyar gibi oldum. Mazhar arkadaşımın 
naklettiği eski konuşmamı duyunca «Alican.be-
ııim lehimde konuşmuş» diye galiba bana teşek
kür etti. Ben de şimdi kendisine bu Adapazarı 
fabrikasının kurulmasından dolayı teşekkür et
tiğime, göre galiba ödeşmiş oluyoruz. (Gülüş
meler). 

Demokrat Parti Grupu adına konuşan Şaman 
arkadaşımız da bâzı ithamlarda bulundu. Mu
halefet sözcüleri eserleri inkâr edici tek taraflı 
görüşe saplanmışlardır diyorlar. Bir saatten be
ri konuşuyorum; dün de iki saate yakın konuş
ma yaptım, bizim konuşmalarımızın ne derece 
objektif olduğunu, ne derece hâdiseleri hakika
tin süzgecinden geçirerek ifade ettiğimizi, zan
nediyorum. ki, arkadaşlarıma ifade etmiş bulun
maktayım. Biz Hürriyet Partisi olarak böyle 
bir ittihamı kabul etmiyoruz. Bugüne kadar 
hâdiseleri nasıl objektif mütalâa etmiş, muay
yen prensipler içerisinde yürümekte devam et
mişsek, partimizin görüşünün bu çeşit prensip
lere istinadettiği meydanda ise, bundan sonra 
da aynı prensiplerin müdafaacısı olacağız. Ay
nı yolda yürüyeceğiz. Bunda hiçbir arkadaşımı
zın zerre kadar şüphesi olmasın. (Sağdan, bravo 
sesleri) Tek taraflı görüşle hâdiseleri mütalâa 
ediyorsunuz, diyenler bize misalini vermelidir. 
Biz misal ile çıkıyoruz, hâdise ile çıkıyoruz. On
lar desinler ki, siz şu hâdiseyi tek taraflı müta
lâa ediyorsunuz bu bakımdan sizi tenkid ediyo
ruz. Ama mücerret olarak hâdiseleri tek taraflı 
tetkik ediyorsunuz, demekle bir esasa varılma
nın imkânı olmaz. 

Şanıan'm bundan başka üzerinde durulma
ya değer fikirlerine tesadüf edemedim. Yalnız 
konuşmasını bitirirken siyasi ahlâk meselesine 
temas etti ve dedi ki sözlerimi politik bir konuş
ma ile ııihay etlendireceğim. Bu söze bilhassa 
dikkatinizi çekerim. Sözlerimi politik bir konuş
ma ile nihayetlendireceğim ne demektir. Peki; 
çeşitli konuşma tarzları mı var arkadaşlar; 
Memleket idaresinde bir çeşit konuşma vardır 
o da, bu kürsüde yemin ederek tekabbül etti
ğimiz zihniyetin konuşma üslûbudur. Başka 
konuşma üslûbu bilmiyoruz, politik konuşma üs-
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lûbu, şu üslûp, bu üslûp yoktur. Bizim Hürriyet 
Partisinin görüşü; memleket meseleleri üzerin
de konuşurken bir tek istikamette konuşma üs
lûbu vardır. O da millî menfaatlerin icabettir-
diği istikamette konuşmadır. (Sağdan alkışlar) 

Demek ki o muhterem arkadaşım bu sözü 
ile peşinen siyasette ahlâk olmaz demek istiyor, 
politik konuşacağım diyor. O kendi kendini il
zam etmiş bulunmaktadır. Zannetmem ki, filva
ki grup adına konuştular, bu cümlelerini yük
sek grupunuz tasvib etmiş olsun. 

BAKI ERDEN (Siird) — Tasvibettik. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Kabul et-

mişseniz sizler de siyasette ahlâk olmadığını 
kabul etmiş olacaksınız arkadaşlar ('Sağdan, gü
rültüler) 

Hürriyet Partisi siyasi ahlâk mevzuunda ko
nuşurken çok ihtirazlı davranmak mecburiye
tindedir diyor arkadaşımız. Halbuki biz siyasi 
ahlâk mevzuunda siyasi ahlâkın; Hürriyet Par
tisinin mayası, temeli olduğuna kaani olan in
sanlarız. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Hür
riyet Partisi siyasi ahlâkın bir ifadesi olarak 
doğmuştur. 

(Başvekil Adnan Menderes Ekrem Alican'm 
bu sözlerini alkışladı) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Evet Ad
nan Bey, evet. (Soldan, alkışlar) 

Ve bunun bütün teferruatı üzerinde de mü
nakaşaya, münazaraya amadeyiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Yapacağız, yapacağız, bol zamanımız 
var. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Hayhay ya
palım. » 

Onun için bizim partimizin parolası siyasi 
ahlâk, Meclisin içerisine girdiğimiz zaman bu 
kürsüden yaptığımız yemindir, biz bu yemine 
daima sadakatle bağlı kalacağız arkadaşlar. 
(Sağdan, şiddetli alkışlar) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Hangi par
tinin oyu ile geldiniz? Bunu takdir edin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) __ Nasıl bizim mebusluğu alır gider misi
niz? 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Zatâliniz 
Halk Partisinin mebusluğunu nasıl alıp gittiniz? 
(Sağdan, alkışlar) 

RElS. — Hükümet adına 'Başvekil Adnan 
Menderes. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar siyasi ahlâk' bah
sinde muhterem Ekrem Alican şu muhterem 
Hürriyet Partisi adına konuşurken ben ken
disine (Şu bizim mebuslukları alıp gittiniz) 
dostane sitemini yaptım. Bana karşı dedi ki, 
ya sen Adftan Bey sen de Halk Partisi mebus
luklarını alıp gitmedin mi? Munterem arka
daşlar, biz hangi şartlar içinde Halk Parti
sinden çıktık? Bunun muhasebesi bütün mil
letin önünde görülmüştür. Biz Halk Partisin
den çıkmadık, bizi çıkardılar. (Soldan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) (Sağdan gürültüler). 
Ne bağırıyorsunuz? Hele İbrahim Bey, doktor 
bey sizin telâşınız ne? 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Ben her han
gi 'bir telâş göstermiyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şu isbat hakkını verîn diyen doktor bey, 
senin mahkemede sözlerin var, sen mahkeme
de diyorsun ki, ben masuniyeti teşriîyemi bı
rakmam. (Sağdan, gürültüler) Bağırmayın, 
telâş etmeyin. Konuşacağız... Hele zatıâliniz, 
Beyefendi. (Sağdan, gürültüler) Daha çok ba
ğırtacağım sizi, acele etmeyin, niye dinlemi
yorsunuz beni? 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kes
meyin. 

ADNAN MENDERES (Devamla — Biz, 
C. H. P. den çıkarıldığımız zaman o partinin 
içinde 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi bir araya 
gelip, çete kurmak suretiyle çıkmış ve çıkarıl
mış değiliz. Biz dört kişi mücadelemizi yap
tık. Siz bu partiden çıkmayı çoktan kararlaş
tırdığınız halde aylar ve aylar bu partide kal
dınız. Fethi Çelikbaş, senin ahlâkın üzerinde, 
senin evsafın üzerinde çok iyi niyet ve görüşle
rim vardı, hâlâ da sevgimi kaybetmemişimdir. Sa
na yazık oldu Fethi Çelikbaş, yazık oldu sana. 
(Sağdan, gürültüler) Yazık oldu sana. 

Şimdi beyler; siyasi hâdiseler öylesine top
landı ki, Demokrat Parti gelecek ay, öbür ay 
artık yoktur, denildi. Propagandalara kadar te
kasüf ettirildi ki, Demokrat Partinin artık 
ayakta kalamıyacağı iddia edildi, başka tarafa 
göç ettirmek teşvikleri oldu, iktidarı seçimsiz 
ele geçirmek gayretleri görüldü. Bu hususta 
gayretler mütemadiyen artırıldı. Bu arkadaşla
rın hiçbirisi geçen senenin bu ayında, bugünün-
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I de ispat hakkı diye bir mevzuun mevcudiyetin

den haberdar değildi. 
RAİF AYBAR (Bursa) — Sen hâlâ haberdar 

değilsin ya. (Soldan, gürültüler) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Aman efendim; ne oluyor, niye telâş edi
yorsunuz? 

REİS — Gürültü etmeyin efendim. Hatibin 
sözünü kesmeyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
I la) — Siyasi ahlâktan bahsettiniz. Ben de bahs

edeceğim ya... Ama tuhaf ha... Kırk mebusluk 
kâfi gelmedi; acaba içerden daha çalabilir mi
yiz... Ondan sonra Demokrat Partinin giydirdi
ği mebusluk hil'atı sırtlarında, geçen sene De
mokrat Parti bütçesini kemali samimiyetle mü
dafaa ettiler. Şimdi 180 derecelik bir sukut ol-

I mak üzere yer yer vururlar, batırırlar, dünkü 
arkadaşlarına siyasi ahlâksızlık atfederler. Bü
yük Grupumuza siyasi ahlâksızlık isnadederler. 

I Küçük bey telâş etme, dur. (Soldan, gülüşme-
I 1er) Telâş etme, ben söyliyeceğim, sabaha ka-
I dar. Sen de gel, sen de gel. Zaten sözün var. 
I Şu suretle hakaret ettiler arkadaşlar, diyor-
I 1ar ki : Adnan Menderes neden dördüncü defa 
I Başvekil oldu? Bu siyasi ahlâka münafidir. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — öyle değil 
m? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, eğer ben re'sen 

I tek başıma kendi arzu ve dilhahıma göre Baş-
I vekil olsaydım, böyle şartlar, yani bir adarım 
I tek başına Başvekil olması şartları bu memle-
I kette hükümran olsaydı, ne siz burada buluna-
I bilirdiniz, ne de bulunsanız dahi böyle konuş-
I mak imkân ve fırsatını bulabilirdiniz. (Soldan, 
I bravo sesleri). 
I Muhterem arkadaşlar, bugün Demokrasinin 
I bin bir teminatı altında, başka bir partinin bay-
I rağmı, başka bir partinin firmasını kullanarak 
I seçiın mücadelesinde mebus olarak gelmişler 
I buraya, önlerinde daha üç sene mebusluk mü-
I emmen. Biz Halk Partinden çıkarıldığımız za

man seçimlere 6 ay vardı. Ve biz Halk Parti 
I sinden çıkarıldığımız zaman bir defa Halk Par

tisinden çıkan mebusun tekrar mebus olması 
I için, vicdanlarınıza soruyorum, binde bir ihti-
I mal var mıydı? (Hiç yoktu, sesleri) Katiyen ve 
I katibeten. Ama sk büyük, emellerle ortaya çık-
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tınız. Kolayca parti içinde yapamadığınızı, onun 
dışarısına çıkmak suretiyle ve sizin samimiyeti
nize inanarak, sizin fikirlerinizin asilliğine ina
narak, sizinle birlikte dertleştikleri zaman şu 
fikri bu fikri gayet samimî hislerle kabul 
edenleri veya iştirak edenleri sizin gibi parti
den mânevi bağlarını koparmış insanlar zanne-
derseiniz ve onlarla birlikte çıkıp parti ekseri
yetini kendi saflarınıza çekmek ve bu suretle 
parti içinde bir inkılâp yapmak suretiyle, Raif 
Aybar'ın sözleri, o söylüyor, diyor ki ; iktidar 
el değiştirebilir, seçime gitmeden dahi el değiş
tirebilir. (Gülüşmeler) 

Şimdi bütün hâdiseler budur. Fakat arka
daşlar işin lâtife tarafına gelelim. Olanlar zaval
lı Cumhuriyetçi Millet Partisine oldu. Onları 
ekarte etti. Hürriyet Partisinin çıkışı onları or
tadan kaldırdı, onlar yok ortada. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Var, var. 
(Gülüşmeler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Var. Sen varsın kardeşim. Dün seni 
dört saat dinledim. (Soldan, gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar; beni dinleyin, siyasi ah
lâk bakımından, bakınız siyasi ahlâkın muay
yen kıstasları var. Şimdi, burada ben varım, 
diyen arkadaşımız, dün dört saat Meclisi işgal 
eden arkadaşımız... 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Haksız ola
rak işgal etmedim, millet nef'ine gördüğümüz 
hususları söylemiyecek «ıiyiz? îşgal ettin, ne 
demek? (Soldan, gürültüler, gülüşmeler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Haklı olarak işgal ettiniz. Ben kor
karım kardeşim, o kadar hiddetlenmeyin. (Sağ
dan, gürültüler; soldan, gülüşmeler, bravo ses
leri). 

REÎS — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Muhterem arkadaşlar; yine lâtife 
olarak, tanşiti klüp babında maruzatıma devam 
edeyim. Şöyle bir şey tasavvur ediniz. Meselâ, 
1954 seçimlerinde mücadele yaptık. Bu müca
deleyi yaparken burada oturan arkadaşlarımızın 
dirayetinden, bilgisinden, gayretlerinden ve 
intihap dairelerinde yaratmış oldukları sevgi
den istifade ettik. Bu seçim mücadelesini yap
tılar ve bu seçim mücadelesini bizimle beraber 
yaparken elbette ki, Ekrem Alican'ın dün bu
t t a » «İtedoğa nutku ve biraz wvel burada söv-
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ledikleri sözleri söylemediler. Biz Ekrem Ali
can'ın ve diğer arkadaşların 1954 Mayısmda-
ki seçim nutuklarını ve bütün memleket sathın
da söyledikleri sözleri zaptetmiş olsaydık, zap
tettiklerimiz de vardır, (Var, var sesleri). Bu
nu getirsek, kendi nutuklarının arkasından söy
lesek, siyasi ahlâka çok güzel bir numune vermiş 
olmaz mıyız arkadaşlar? (Soldan, bravo sesleri 
ve sürekli alkışlar). 

EKREİM ALİCAN (Kocaeli) — Ben rica 
ediyorum, getir, oku. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Arkadaşlar bir vahîmenin kurbanı
dırlar. Zannediyorlar ki, şimdi Hürriyet Par
tisini teşkil eden muhterem zevat, Demokrat 
Partinin seçimleri kazanmasında âmili yegâne
dir. Eğer öyle olmasaydı Demokrat Parti se
çimleri kazanamazdı, öyle değil mi Behçet Bey. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — öyle. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Hay yaşasın. Hay yaşasın. 
Arkadaşlar; işin latifeye tahammülü olsa 

daha çok şeyler söylemek lâzımgelir. Bir müc
rimi kan tutması kabilinden, mücrim, cürmü 
işledikten sonra, teşbihte hata olmaz, kimse 
üstüne alınmasın, döner dolaşır mahalli eür-
mün ve kurbanının etrafına gelir. Şimdi bizim 
arkadaşlarımız durup dururken siyasi ahlâk
tan bahsetmeselerdi, sırça köşkte oturanlar 
komşusunun 'evine niçin taş atarlar?.. (Sağdan, 
gürültüler) Bugüne kadar ben Hürriyet Parti
sinin doğuşuna, inlkişafma dair kelimei vahide 
söylemedim. Fa'kat bugün birdenberie kalkıp 
siyasi ahlâktan bahsedip, «sizin grupunuz si
yasi ahlâktan mahrumdur.» denmesi gayretul-
laha dokunur. Buna tahammül olunmaz. (Sağ
dan, şiddetli gürültüler) Siz ne kadar bağırsa-
nız ben bildiğimi söyliyeceğim. Şimdi yanya-
na, kucak kucağadırlar. Ama 1954 te?... ismet 
Paşa Hazrdtleri vaziyetten memnun tabiî.. İs
met Paşa Hazretleri vaziyetten memnun ama 
ben hatırlatırım kendisine, şurada oturan zevat 
1954 seçimlerinde yaptıkları mücadelede İsmet 
Paşa Hazretlerine ve partisine bizden daha ya
kın değillerdi. Hattâ ekseri ahvalde tenkidde 
bizden çok ileri giden arkadaşlar o saflarda 
oturmaktadır. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bugün 
de diyorum, iyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz. 
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BEİS Mtısta-fa Bey, hatibin sözünü kes

me.. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — İyiye iyi, kötüye kötü, ne güzel söz bu. 
İnsan 'bir anda bütün hâdiseler, bütün eşhas, 
bütün insanlar üzerinde bir anda hakem mev
kiine, hüküm verime mevkiine geliyor. Ne gü
zel şey. Beyefendi sizin ıhakkmızda da iyiye iyi, 
kötüye kötü hükümler vermek mümkün oldu
ğunu kabul etmek lâzımgelir. Yalnız minber
de siz mi mevcutsunuz? Başkaları yok mu? 
H'er'kesin kantarı belinde. Sizin hakkınızda da 
hükümler, kararlar verecekler var. 

Muhterem arkadaşlar; «şimdi muhalblbet için
de, ismet Paşanın keyfi yerinde, fevkalâde 
memnun, tabiî, tabiî. 

Kırımhanı rikabına geldi, etrafi ile beraber 
bir deste kuvvet geldi. Bundan ımemnun olur 
elbette. 

Arkadaşlar, 'hal! bu manzarayı arz ederken 
bir siyasi ahlâktan bahsetmek.... Bunu bıraka
lım. İşler 'düzelsin, yeni yeni inkişaflar arz et
sin, hakiki hâdiselerde nisyan husule gelsin, on
dan sonra yavaş yavaş kendisine gelir, bütün 
bu yaptığı, taib'ı 'beşerin nisyan!a melûf olma
sındandır. 

Dün Cumhuriyetçi Millet Partisi namına ko
nuşan Mahmudoğlu arkadaşım... Bilir misiniz 
beyler, hafızayı en ziyade canlı tutmak istiyen 
Cumhuriyetçi Millet Partisidir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — İsmi tashih 
edin, rica ederim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Kendi
lerini teibrik ederim. Meselâ dün diyorlardı k i ; 
vaktiyle Celâl Bayar; «üç ay sonrasını görmî-
yen hükümet nasıl olur?» demiş. Bunu altmış
lar yazılarına koymuşlar. Hafızanız yalnız bir 
taraflı mı işliyor? Bu kubbede hâlâ çınlamak
ta ve mürekkebi henüz kuramamış olan sözleri 
nasıl unutursunuz? Bütün istihzayı şuun örne
ği 'olduğunu nasıl hatırınızdan çıkarırsınız? Za
rarı yök, on sene evvelini hatırlıyorlar; bakın 
ne diyorlar: Bayar bunu söylemişti, ıbunu bu
günkü (bir hâdiseye tatbik ediyorlar ve diyorlar 
k i : «O vakit öyle söylediği halde kendileri is
tikbali iyi göremediler, Iböyle hükümet mi, dev
let mi olu/?» Hâdiseye tatbiki tamamen indî, 
tamamen kendine ait bir şey. Çünkü bizim hâ
diseyi görmemiz balhis mevzuu değildir. Muhte-
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rem arkadaşlar, hükümetler her gün yeni ted
birler alırlar. Bunda ne var1? Bir inhiraf gör
düğü zaman hükümetin tedbir almasından tabiî 
bir şey yoktur. İngiltere'nin yeni aldığı tedbir
leri alsınlar okusunlar. Döviz hususunda, tahdi
dat hususunda, şu hususta, bu hususta; Dünya 
milletlerinin almakta oldukları tedbirleri düşün
sünler. Bu ayıpmış, öyle mi? 

Bu ihtimalleri bizim düşünmemiz değil, her
kesin hatırında tutması lâzımdır. Zamanın ta-
gayyürü ahkâmın tagayyürünü de ieabettirir. 

Sizler böyle demokrat mı idiniz, vaktiyle? 
Hattâ biz böylesine demokrat mı idik? İsmet 
Paşa da vaktiyle böyle demokrat mı idi? Ba
kın şimdi nasıl kuzu kuzu aynı sıralarda otu
ruyor. Kendisini takdir ediyorum, yeni hüviye
tini nasıl benimsemiş? Zamanın tagayyürünün; 
ahkâmın tagayyürünü yapması gayet tabiîdir. 

Şimdi biz başka iklimin havasını, başka ik
limin rayihasını buraya getirelim : Vay efen
dim, vay... Vaktiyle mevcut bu nevalardan şim
di ortada bir eser yok. Siz döneksiniz, diyorlar. 
Bu ne biçim iş, bu ne biçim felsefedir? Ama 
aynı mesele, buradaki ayniyet, hâdise ve mevzu 
üzerindeki ayniyettir. Meselâ, 1955 bütçesinde 
konuşan. 1954 bütçesinde değil beyefendiler, 
hayret ettim, ben unutmuşum, Ekrem Alican 
diyor ki : Bir zamanlar hayal idi, 3 milyarlık 
bütçeden bahsediliyordu, bu hayal idi, fakat bu 
3 milyarlık bütçe tahakkuk etti; hükümeti teb
rik ederim. Ertesi sen» geliyor, aynı hâdise üze
rinde iki türlü konuşmanın bir tezadı karşısın
dayız. Arkadaşımız Mazhar Şener o sözleri bul
du çıkardı, Burada Ekrem Alican diyor ki : O 
zaman şahsını adına konuşmuştum, şimdi par
tim adına konuşuyorum. Cevabı bu mu? Söyle
yin. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Böyle değil 
Adnan Bey. Zaptı oku, zaptı. (Sağdan; gürültü
ler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade buyurun, müsaade buyurun. 

Şimdi ben yine Ahmet Bilgin'e geliyorum. 
Neden on beş sene evvel söylenmiş bir sözün, 
hâdiseler aynı olduğu halde, tatbikatın tama
men indî bir manzara arz etmesine rağmen, on 
beş sene evvel söylenmiş bir sözü hatırlıyor da, 
niçin 1955 bütçesinde geçen sene konuşan aynı 
zatın, 1956 bütçesi üzerinde gelip te 180 dere
ce makûsunu konuşuyor? Çift ölçü kullanmak 
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bu demektir. Ama her hakikati söylemek bana 
mı mevdu? Biraz da siz söyleyin diyebilirler. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar; şurada bir 
camia olarak şu sakaf altında geçineceğiz. Epey
ce müddetimiz var, size kolay kolay parti kur
durduk. Mebus olmasa idiniz parti mi kurabi
lirdiniz? Demokrat mebuslarla partinizi kurdu
nuz. Zaten Demokrat Partinin bir cizye mah
kûmiyeti vardır. Üç - dört senede bir oğul çıka
rır gibi parti çıkarırız. Partinizi Demokrat Par
tinin malzemesi ile kurduğunuz gibi, üç sene
lik mebusluk da uhdenizdedir. Üç seneye ka
dar, ya deve, ya deveci veya üstündeki hacı. 
(Gülüşmeler) Güzel güzel geçinmek mümkün 
iken siyasi ahlâk veya ahlâksızlıklara ne lüzum 
var? Bunları bir tarafa bırakalım. Hepimizin 
yaşlısı îsmet Paşa Hazretleri kürsüye gelecek
ler. Size de bize de, söyliyecekleri var. Kendisi
ni dinliyelim. (Soldan; sürekli alkışlar) 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Nüvit Yetkin. 

Bir dakika müsaadenizi rica ederim Nüvit 
Bey, Hükümet adına Maliye Vekili konuşacak. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başvekil Hükü
met namına konuştu. 

REÎS — Dahilî Nizamnameye göre Hükümet 
her zaman takaddüm eder. Sırrı Atalay Bey. 
Riyasete vazifesini hatırlatmanıza lüzum yok. 

MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarım, Ekrem Alican 
arkadaşımın üzerinde fazla durduğu bir nokta
yı tavzih için huzurunuza geldim. 

Biz diyoruz ki : Zirai bünyede bir değişik
lik olmuştur, ekim sahası genişlemiştir, randı
man vasatilerinde yükselmeler olmuştur. Alican 
arkadaşımız bunun aksini iddia ettiler ve misal 
olarak da Bütçe esbabı mucibe raporunun 7 nci 
sayfasındaki bir rakam tehalüfünü ileri sürdü
ler. Ekrem Alican arkadaşım iyi tetkikat yap
maya alışıktır, 1940 senesinde beraber başladık 
tetkikat yapmaya. O zamanki tetkiklerimizde 
rakamlar arasında ufak bir tehalüf olduğunda, 
alâkalılardan sorar, bu tahalüfün nereden gel
miş olduğuna kaani olur, ondan sonra alırdık. 

Şimdi eğer Hükümetin, kendi iddiası veçhi
le, efkârı umumiyeye şu veya bu şekilde yanlış 
malûmat vermek maksadı olsaydı cetvelde 854 
rakamının satırlara 969 olarak intikali gayrisa-
mimî glarak tavsif edilirdi. 
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Kendi iddiamız şudur : 1951 den sonra her 

sene, hem ekiliş sahasında hem dönüm başına 
randıman artışı kaydetmiştir. Rakamları mü
saade ederseniz en iyi ve en fena sene olarak arz 
edeceğim. 1946 - 1950 devresinin en iyi senesi 
1948 dir, hektar başına 1 120 kilo alınmıştır. 
1950 - 1956 devresinin en iyi senesi 1953 yılıdır 
ve istihsal hektar başına 1295 kilo olmuştur. Bi
rinci devrenin en fena senesi 1949 dır, verim 
711 kilodur. İkinci devrenin en fena senesi 1954 
tür ve 854 kilo alınmıştır. 1946 - 1950 vasatisi 
915 kilo olduğu halde 1951 - 1955 vasatisi ise 
1137 kilodur. O satırdaki 969 rakamı, Alican ar
kadaşımdan rica ederim tetkik etsinler, satırın 
başında 1955 rakamı unutulmuştur ve bu hata 
dolayısiyle bu netice doğmuştur. Binaenaleyh 
bu rakam doğrudur ve doğruluğunda. ısrar edi
yorum. Alican arkadaşımdan da bunu yeniden 
bu şekilde tetkik etmelerini rica ediyorum. 

Alican arkadaşımdan bir şey daha rica ede
ceğim; o da : Zirai bünyede değişiklik olduğu
nu kabul etsinler. Bunun için uzaklara gitmeye 
lüzum yok. Adapazarı'nı misal olarak vereyim. 
Bu sene Adapazarı'nda, mukaveleli çiftçi olarak 
bağlantı yaptığımız vatandaşlara teknik arka
daşlarımızın tavsiyeleri üzerine suni gübre kul
lanmak ve usulleri ıslah etmek suretiyle, dö
nüm başına verim, belki bu rakam size astrono
mik gelecektir, 687 kilo olmuştur. 

îkinci vakıa, şeker pancarının münavebeye 
girişidir. Bunlar başlıca bünye değişiklikleridir. 
(Soldan; şiddetli alkışlar) 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Nüvit Yetkin. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Efendim, 
ben dünkü ve bugünkü bütçe görüşmelerinin 
tümü hakkında Hükümetin sözlerine karşı ce
vaplar verecektim. Biraz evvel Başvekil tara
fından Hürriyet Partisine çatılmıştır, hakkım 
mahfuz kalmak üzere sıramı Hürriyet Partisin
den Fethi Çelikbaş'a veriyorum. 

REÎS — Hürriyet Partisi adına Fathi Çe-
likbaş, buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlar, Türk milleti, bütçe müzake
releri dolayısiyle Meclis önüne çeşitli dertlerinin 
devasının bulunması, hele günbegün hayat pa
halılığının artması karşısında, hayat şartlarını 
hafifletici birtakım tedbirler bulunabilir mi dü
şüncesiyle Meclis müzakerelerini takibederken; 
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parti başkanı ve Hükümet Reisinin demin hu- < 
zurunuza çıkıp bilhassa Hürriyet Partisini yay
lım ateşine tâbi tutmasının elbette bir mânası 
olsa gerektir. 

Arkadaşlar, biz Yüksek Meclisin kürsüsünde 
ağzımızdan çıkan her kelimenin hesabını sadece 
yüksek huzurunuzda değil, her zaman için 
önünde imtihan vermeye mecbur olduğumuz 
Türk milletine hesap verecek şekilde konuşu
yoruz. Kendileri konuştular ve dediler k i : Biz 
Halk Partisinden çıktığımız sırada bir çete kur
madık. 

Muhterem arkadaşlar; çeteler hükümetler 
taraiından takibedilmek lâzımgelir. Biz sureti 
katiyede çete lâfını reddederiz arkadaşlar ki
mimiz kovulduk, kimimiz istifa ettik ayrıldık. 
(Sağdan, alkışlar) Biz tamamen siyasi prensip
lerde ihtilâfa düşerek ve hattâ kabul edildiği 
takdirde kendi himayesine sığınarak nüfuz tica
reti yapmak suretiyle çetecilik yapanların kim
ler olduğunu efkârı umumiye öğrenecektir. 

Arkadaşlar, müztarip insanlara dokunmayı
nız. Arkadaşlar, istıarabı olanlra tecavüz eden
lerden günün birinde hesap soracaklar çıkabilir. 

Muhterem arkadaşlar, biz rica ediyoruz. 
muhterem Başbakan seyri seri ile Adalet Ko
misyonuna sevk ettirdiği ispat Hakkı Kanunu
nu, çıkartsın, o zaman Türk milleti kimlerin hi
mayeye mazhar olduğunu görsün. O zaman Nail 
Geveci, size Aydın'da da hesap soracaklar çıka
caktır. (Soldan, şiddetli gürültüler) Hepimiz 
seçmenlerimiz huzurunda her gün için hesap 
vermeye mecbur, seçilmiş insanlarız. 

NAİL GEVECİ (Aydın) • - Acaba sen han
gi köyü. tanıyorsun? 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Kendisine 
cevabım kısalacak. Nail Geveci: Belediye se
çimleri, size benim kimi ve nereyi tanıdığımı 
herhalde öğretmiş olsa gerektir. Bu bakımdan 
Geveci arkadaşımla Burdur'da değil, emin ol
sunlar, Nazilli'de, Aydın'da, karsı (kiarşıya ge
çip seçim mücadelesi yapacağız arkadaşlar. 

NAİL GEVECİ (Aydın) - - Sözünde du
racaksın Fethi Bey. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) - Arkadaş
lar, Grupa hakaret... Muhterem arkadaşlar, 
hiç kimseye, hattâ arkadaşlar Büyük Kong
reye takaddüm eden günlerde sabah, akşam 
namertliğimizden hainliğimize varıncaya ka
dar çeşitli lâfları bize reva gören Zafer ga-
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zetesi neşriyatını idare eden insanlara dahi 
hakaret etmeyi, biz insanlıkla kabili telif gö
remeyiz. Hürriyet Partisinden hiçbir zaman, 
hiçbir yerde, hiçbir şahsa, hele muhterem 
Grupunuza ve Demokrat Parti Heyeti Umu-
miyesine, bir hakaret çıkmamıştır ve çıkmaya
caktır. (Sağdan, alkışlar) Fakat arkadaşlar, 
şimdi hakikaten Başvekilden öğrenmek iste
rin, Başvekilden öğrenmek isteriz; dünyanın 
hangi parlâmentosunda bir Başvekil teker te
ker vekilleri feda ederek, müteselsil mesuli
yetin icabettirdiği bir şeyin içinden çıkıver-
sin ve tek başına itimat istesin. (Sağdan, şid
detli alkışlar, bravo, sesleri) (Soldan, şiddetli 
gürültüler) Bu tarz hareketi hiçbir parlâmen
toda bugüne kadar ihtiyar eden bir Başvekil 
çıkmamıştır. Süleyman Çağlar, şimdi size ce
vap vereceğim : 

Parlâmento muayyen kaidelere göre çalı
şır, bu kaideler ihlâl edlidiği zamandan itiba
ren parlâmento, perlâmento olmaktan çıkar. 

Bizim endişemiz, Yüksek Meclisin ulvili-
ğini mahfuz tutmaktır. Bu kürsüden konuşur
ken dahi ,muayyen olan gündem hükümlerine 
tamamen ve dikkatle itina olunması Türkiye'
nin göz bebeği olan Büyük Millet Meclisinde 
dertlere çare aranması tenkidlerin samimi
yetle yapılması devalarının behemehal bulun
ması rejim müdafaasına çalıştığımız ve çalı
şacağımız bir prensiptir. 

Biz hangi arkadaş için gayret sarf etmi
şiz? 

Bunu biz hem o arkadaşlar için hem bizini 
tuttuğumuz yol içm hakikaten seviyesizce bir 
üslûp telâkki ederiz. Hayır arkadaşlar, hiç 
kimseye müracaat etmedik ve etmeyiz. Fakat 
umumi gidişten muztaribolan, vicdanı sızlıyan 
veya herhangi bir sebeple bizim prensipleri
mizle beraberliğini ifade eden arkadaşlar olur
sa gelebilirler, bu gayet tabiîdir Sayın Men
deres, yoksa loncaları hortlatmak mı istiyor
lar., (Sağdan, bravo sesleri) Bu düşünüş tarzı, 
kastları arkadaşlar totaliter görüşün yirminci 
asırda hortlamağıdır. 

Vatandaşlar ferden mebus olurlar, vekil 
olurlar, vatandaş olurlar, kendi dünya görüş
lerini hangi parti içerisinde tahakkuk ettir
mek isterlerse oraya giderler, bu gayet ta
biîdir. Bunun aksini müdafaa etmek hakika-
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ten totaliter görüşün yirminci asırda hortla-
yıp meydana çıkması demektir. Biz bu fikir
lerimizi müdafaa etmekteyiz, yalnız şimdi de-
yil her bütçenin müzakeresinde sırası gelince 
arz edeceğiz. Bugün Türkiye'de ister istemez 
hayal hanesinin yarattığı bir âleme girip konu
şan bir zat var ve bu zat, maalesef bir şahıs 17 
nci asırda devlet benim, diyen zihniyeti ile hort
latma teşebbüsüne girmiştir. Fakat emin olu
nuz, Yüksek Heyetiniz bu ümitleri behemehal 
kıracaktır ve esasen kırmıştır da. «Herkesin 
kantarının topu belinde,» Çok muhterem arka
daşlar, biz bu üslûpla huzurunuzda konuşacak 
insanlar değiliz. Biz fâniyiz, fakat zabıtlar, ar
kadaşlar, kendisinin mazharı iltifatı olmıyaıı 
üniversitelerde genç dimağların araştırma yap
tıkları vesikalar vazifesini görürler. 

Büyük Millet Meclisi kürsüsünü alelade bir 
kürsü olarak telâkki edip konuşmalarına mü
saade etmeyiniz ve bu tarihî mesuliyete iştirak 
etmeyiniz, arkadaşlar. 

Şimdi, mühim bir noktaya geliyorum. Sayın 
Menderes hafızayı beşer nisyan ile malûldür, de
diler. Hayır arkadaşlar, demin Menderes'in 
hakkımdaki sevgi hissiyatına mukabele olarak 
arz edeyim, benim de kendisine en küçük iğbira
rım yoktur. Esasen ben kabineden kendi iste
ğimle istifa ettim. Hâfızai beşer nisyan ile me-
lûftur. Hayır arkadaşlar; eğer, politika çalış
malarınızı, politika çalışmalarımızı Türk vatan
daşlarının hafızalarının nisyan ile malûl olduğu 
esasına istinadettirecek olursak bunun neticesi 
ergeç iflâstır, hüsrandır. (Sağdan, bravo ses
leri) 

Türk Milleti sandıkları gibi unutmaz, mu
ayyen hesaplarını yapar, günler, aylar, yıllar 
geçer, fakat tıpkı yaralı bir kuş gibi imkân ve 
fırsatını bulduğu anda, behemehal celâdetle 
haklarını aramasını bilir, arkadaşlar. Kendine 
hizmet edenlerle, 3, 4 yıllık şu veya bu maka
ma kendilerini kaptırmış olanları elbette ciddi
yetle, isabetle seçer, arar ve bulur, arkadaşlar. 

Ara seçimleri, belediye seçimleri, Türk Mil
letinin hakikaten hafızasının nisyan ile malûl 
olmadığının bir delilini vermedi. Ben; Nurettin 
Bey size, Sadettin Yalım Bey size, şahsan hür
met beslediğim insanlar olarak hakikaten mil
letin karşısına, vatandaşların karşısına, sen nis
yan ile malûlsün, diye çıkmamanızı samimî ola
rak tavıiy* «derim. 
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SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sen vekil 

olduğun zaman mebuslarla bile konuşmıyan in
sansın. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Onu da 
arz edeyim, arkadaşlar. Hakikaten icra mesuli
yetini deruhde eden arkadaşlar, şunu istitraden 
arz edeyim, mesuliyet, icra mesuliyeti kabul et
miş olan arkadaşlar için kolaylık olur, mebus 
arkadaşların zaman zaman ziyaretlerini kabul 
edemiyorlarsa onları mazur görmelidirler. Ar
kadaşlar, devletin umurunu sevk etmek kolay 
bir iş değildir. Mesuliyet deruhde etmemiş olan
ların bu durumu idrak etmeleri güçtür, arka
daşlar. 

Arkadaşlar; zamanın değişmesiyle ahkâmın 
değişeceği mecellenin bir hükmüdür. Bu hü
küm dolayısiyle geçen 10 yılın hâtıralarını hü
zünle insanın zihninde yaratmaması mümkün 
değildir. 

Arkadaşlar sözcümüz Sayın Ekrem Alican 
bahsetti, 49 yılında fakültelerde hakikaten büt
çe tenkidinin âm ve şâmil mânasında, derinliği
ne ; enine, boyuna tenkidlerinin vesikası olurdu, 
tetkik ettiğimiz o zamanın muhalif D. P. Sözcü
sü Sayın Menderes'in konuşmalarını hakikaten 
heyecanla takibederdik. Arkadaşım pasajlar 
olarak okudu. Sizler dinlediniz. Arada ne oldu? 
Muhalefet iktidara geldi. Anlaşılan hükmün de
ğişmesi iktiza etti. Asıl buna da zamanın değiş
mesi ile hükmün değişmiyeceğini göstermek lâ
zımdır. Buna kıyas yapmak ayrı bir vukuf, bir 
bilgi ve maharet işidir. Aksi takdirde kıyas bâ
tıldır. (Sağdan bravo sesleri). 

1945 - 1946 dan beri ne oldu diyorlar. Çok 
istirham ederim, vicdanlarınıza iltica ederim. 
Partinin programını tetkik ettiniz. Para kıyme
tinin istikrarında umumi hizmetlerin bir plân ve 
program içinde yürütülmesini ihtisas işlerini si
yasi nüfuzun dışında tutmak... Bunlar fevkalâde 
ulvi prensiplerdir. Zamanın değişmesiyle Türk 
milleti tam bunların tatbikine intizar ederken, 
aksine şahit oldu, 1950 yılındaki heyecanı hatır
lıyorum, arkada oturuyordum, sabaha kadar 
hükümet programı müzakere ve münakaşa edil
di, bâzı arkadaşlarla biz yadırgadık arkadaşlar, 
Bir kısım arkadaşlarla konuştuk, o heyecanı 
gördüm de : Arkadaşlar emin olunuz, o günün 
heyecaniyle, Türk milletinin deviremiyeceği 
dağlar yok dedim. O heyecan bugün yoktur. 
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(Soldan, var sesleri) Kalbinizle, vicdanlarınız- ! 
la, vatandaşlarla temas ediniz o heyecan yoktur. 
Milletin bu heyecanına söndürmüş olanların hiç 
olmazsa mânevi bir mesuliyet duymaları iktiza 
eder. 

Bu heyecan var diyen arkadaşlara hitabedi-
yorum, bugün vatandaşta o günkü heyecanı bu
lamazlar, vatandaş pahalılıktan şikâyet ederken, 
pahalılığa çare bulmak mevkiinde bulunanlar 
mesul kimselerin, vatandaşlara refah içindesiniz, 
demeleri hakikaten çok vahimdir. Vatandaşın 
vicdanına müracaat ediniz, kendi vicdanınızla 
başbaşa kaimiz ıstırapları, sıkıntıları düşünür 
ve hele bu ıstırapların bunları gidermek maka
mında mesul insanlar tarafından istihza mevzuu 
olursa bu, memleket için bir felâket halini ala
bilir arkadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri) O gün 
konuşamadım. Hakikaten istiyordum, her han
gi bir maksat için değil, komplo dediler, hayır 
arkadaşlar, tenezzül etmem, tenezzül etmeyiz. 
İstanbul hâdiselerinin diğerleri arasında bilhas
sa sosyolojik sebeplerini tahlil etmek istiyor
dum, konuşamadım, inşallah kısmet olur onla
rı da izah ederim. 

Bir memlekette zengin fakir farkı büyük te
zatlar halinde gözlere batmaya başlarsa, bir 
memlekette fakir halk ıstırap içinde kıvranmaya 
başlarsa, mesul mevkilerde bulunanlar bunu na
zarı itibara almıyarak memleket refah içerisin
dedir dediği andan itibaren vahîm çan çalmış
tır. Buna müsaade etmeyiniz, çok rica ederim, 
arkadaşlar (Sağdan, bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar hükümet adına konuştuğu
nu ifade eden Samet Ağaoğlu arkadaşın dünkü 
konuşmasına temas edeceğim. Arkadaşlar muh
terem Ağaoğlu, çıktı, aynen şunları söyledi : 

Her üç muhalefetimizin takibettikleri metodu 
açıklamak için huzurunuzda söz almış bulunu
yorum. Bu metot obstrüksiyon metodudur, dedi. 

Şimdi arkadaşlar, izah edeceğim; aklımızda, 
hayalimizde olmıyan şeyleri size izafe 'etmekte 
hususi maharet sahibi olan insanlar vardır. 
(Sağdan, Bravo sesleri, gülüşmeler) Bu neden 
ileri geldi, izah edeyim. Birgün evvel Hürriyet 
Partisi Sözcüsü Ekrem Alican arkadaşımın ha
kikaten uzun emekler mahsulü ve iyi bir tetkik 
neticesi olan ve aynı zamanda Demokrat Parti 
içinde mesuliyetini taşıdığımız zamanlara ait 
kısmını da belirtmek, iyi noktaları takdir, kötü 
noktaları tenkid etmek şeklinde vesikalara, ra-
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kamlara müstenit müdellel konuşması karşısında 
muhterem heyetiniz sükûnet içerisinde kendi
sini dinlediniz. Bu konuşmalarında hakikaten yer 
yer kendilerinin çok ağır ve vahîm telâkki ettikleri 
noktaları dahi sükûnetle dinlemeniz Samet Ağa
oğlu arkadaşımızı ve onun gibi düşünenleri hay
rete düşürdü ve o zaman huzurunuza çıkmadı. 
«Dikkat ediniz, muhalefet bir obstruction pe
şindedir.» diye bundan sonra ki bütçe konuşma
larına bir alarm işareti vermek istedi. Ama 
Yüksek Heyetiniz, seçim bölgelerinin teker te
ker itimadına mazhar olan insanlar sıfatiyle 
elbetteki haklı olan yerlerde tenkidleri dinliye-
eek, haksız olan yarlerde kalkıp burada muhale
fet edeceksiniz. Bu gayet tabiîdir. Buna taham
mül edemiyenler vardır ve bu hususi bir ruh 
haletidir. 

İşte sizin bir gün evvel Hürriyet Partisi söz
cüsü arkadaşım Alican huşu içinde tenkidlerini 
dinleyişiniz.... (Gürültüler. O, o sesleri.) Evet efen
dim, dinleyişiniz... Evet Kirişcioğlu müdellel ko
nuşmaları siz, daima dişinizi sıkarak dinlersiniz. 
Sizi bilirim ben... Bu bakımdan ben Kirişcioğlu 
gibi dişimi sıkarak dinleyen münferit şahısları 
değil, muhterem heyetinizin, Türk efkârı 
umumiyesi karşısında sizlerin şahadetinize güve
nerek Ekrem Alican'm konuşmasını dinlediğinizi 
hatırlatıyorum. Ekrem Alican'ı sükûnetle dinle
meniz üzerine arkadaşlar hakikaten bir alarm 
işareti vermek lâzımdı. İşte Ağaoğlu onu yap
mak maksadiyle çıktı. Müdellel diye bilhassa ıs
rar ediyorum hele deminki tavzihinden sonra ne 
noktalarda tenkidinin olduğunu ne noktalarda 
medihler yapmakta da bulunduğunu söyledikten 
sonra bunu bir kere daha teyidederim. Biz mu
halefette de iktidarda da demokratik bir idarede 
vatandaşın alın teriyle kazandığı vergiler öde
mek suretiyle umumi hizmetlerin sevku idare 
edildiği bir rejimde, her şeyin, tanı bir açıklık 
içinde müzakere, münakaşa ve murakabeye tâbi 
tutulmasını demokrasinin bizatihi kendisi reji
min, ayrılmaz unsuru telâkki etmekteyiz. Prog
ramımızda bu prensip de vardır. Vatandaş yal
nız seçimden seçime, yalnız dört yılda bir va
tandaş değildir. Bu konuşmalarınızda dahi mil
lete cevap vermişsiniz diye konuşuruz. Şu halde 
sizler dört yıl müddetle milletin kendisisiniz, as
la, diyen Ağaoğlu 'na cevap vereyim. Asla ve 
kafa Samet Ağaoğlu. İktidar, sandalya, insan
ların muayyen mevzulardaki " vukufunu dahi 
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anırtiiiraliiliyormuvş. İktisadi ve maiî meseJekr-
deki vukufunu hakikaten yakînen bilirim. Bu 

•mevzularda fazla mesaileri yoktur. Birçok top
lantılarda beraber bulundum, bilirim. Fakat 
Anayasa meselelerinde, parlâmento hukukunda 
hakikaten yakın ve derin vukufu olduğunu zan
nettiğim arkadaşın dün Yüksek Meclisin 4 yıl 
müddetle milletin tâ kendisi olduğunu söylediği 
anda bu bilgisinden de şüpheye düştüm. Dün 
demokrasinin Sam et Ağaoğlu eliyle katledildi
ğine şahit oldum. Ama ben şunu sizlere hatır
latayım, milletin hayır arkadaşlar sizler hiçbir 
zaman tâ kendisi değilsiniz. Yüksek Meclisin 
huzurunda yaptığınız konuşmaların her biri 
milletin huzurunda geemişcesine burada tescil 
olunmaktadır. Biz Yüksek Meclisinizin huzurun
da Türk milletini ti temsilcisi olarak çıkıp yap
tığımız konuşmaları, hakikaten Türk milletinin 
önünde yaptığımız kanaatindeyiz ve bu konuş
maları tescil ettirmek suretiyle yapıyoruz. Bize 
atfedilmek istenen muvazaa, anlaşma, itilâfa, 
gelince : Hürriyet Partisi adına sırası gelmiş
ken şurasını arz edeyim ki Hürriyet Partisi 
icabettiği ahvalde yalnız muhalefet partileriyle 
değil, iktidar partisi ile beraber olmayı dahi, 
demokrasinin icaplarından addetmektedir. (Sağ
dan, alkışlar) Biz, hakikaten bu görüşle, bu 
külli görüşle, bu dünya görüşü ile, hareket edi
yoruz. Uzun yıllar ömrünü tek parti içinde ge
çirmiş ve tecrübe görmüş bir kimsenin çok par
tili demokratik rejim içinde faaliyet gösterebil
mesi için fevkalâde büyük bir istidat ve kabiliyet 
ister. 

Partiler iktidarda olsun, muhalefette oksun 
zaman zaman muhalefetler arasında, zaman za
man şu ve bu partilerle, hattâ bizzat iktidar 
partileriyle beraber olması demokratik işleyi
şin tabiî bir neticesidir. 

Bütçelerin müzakerelerinde, her mevzuda 
nerelerde beraber, nerelerde ayrı olduğumuzu 
söyliyeceğiz arkadaşlar. Partimizin umumi söz
cüsü söyledi, hattâ o kadar ki Dördüncü Mende
res Kabinesi büyük ekseriyetinizle tasvibedil-
miş olan hükümet programının rejime ınütaal-
lik olan kısımlarını derhal icra etsin, ilk minneti 
bizden duyacaksınız, demiş. Yin'e umumi söz
cümüz deminki tavzihlerini de teyiden dedi ki; 
kalkınmaya itirazımız yok, kalkınmaya itirazı
mız yok. O kadar ki, Server Somuncuoğlu ar
kadaşımıza da cevap vereyim, kendileri ile iş 
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birliği halinde çalıştığımız Avrupa İş Birliği 
Teşkilâtı raporlarında yazılıdır, deniyor ki, Tür
kiye'nin iktisadi kalkınmadan vazgeçmesi bu 
gayrimümkündür. gayri kabili kabuldür, deni
yor, Ekrem Alican arkadaşımız temas ettiler, 
vatandaşın ıstırabı gün begün ağırlaşıyor, ikti
sadi çıkmaza doğru sürüklenmekteyiz, finans
man usulünün bugün'kü t arz t hayatı'Ağırlaştı
rıyor : Tavzih edeyim, arkadaşlar; bir fabrika
ya tanı kapasite ile çalışma imkânı vermeden 
yeni yeni fabrikalar kurmak ağırdır, millî ekono
mide israftır. Maliyetleri yükseltir, hayat pahalılı
ğını çoğaltır ve bu surtle tıpkı bir havuza atı
lan taşın muhitinde yarattığı dalgalar gibi eko
nomik hayatı umumi bir baskı altına alır. 

Muhterem arkadaşlar; burada konuştukları
mız teknik meseleler, ilmî meselelerdir. Bunlara 
hakikaten iki satırlık bir notla cevap veriver-
nıeye kalkmak Muhterem Heyetinize karşı ve 
bu yolla Türk milletine karşı işleri hafif telâk
ki eden bir zihniyetin hattıhareketi olur. Bu
nu tasvibetmeyiniz, diyoruz. 

Şimdi, Samet Beye de cevap vermiş oluyo
rum, yatırımlar yapılsın. Eğer yatırım bir prog
ram, bir plân içerisinde, emisyona müracaat et
meden yapılırsa dış yardım da fazla olur. Hü
kümet kabul etti, bidayette Maliye Vekili söy
ledi, iktisadi bir istikrar politikası takibedece-
ğiz, dedi. Bunu Bütçe Encümeninde söyledi. Ar
kasından Başvekil Anadolu Ajansı vasıtasiyle, 
iktisadi bir istikrar politikası takibetmek kara
rındayız, dedi. Bunlar denmişken bunun derhal 
ilk bütçede neticesini görmek iktiza ederdi. İki 
aylık bütçe teklifi efkârı umumiyeyi teşviş et
mek için değildir. Bu yapıcı bir çalışmadır. 
Memleket işlerinde bizim de rolümüz olduğunu 
kabul ettiğiniz takdirde lütfen bizim de bu hu
suslarda bilgilerimiz olduğunu kabul edin o şe
kilde bir bütçe yapılsın ki, hükümetin istikrar 
politikası bu bütçede tahakkuk yoluna derhal 
girmiş olsun, diyoruz. Bunu söylemeye mecbu
ruz. Kabul edip etmemek size aittir. Bunu yeni 
atmış değiliz. Bütçenin ilk konuşmasında dahi 
Bütçe Komisyonu azaları şahit; ayni şeyi teklif 
ettik. Bütçenin komisyonda da heyeti umumiye-
si müzkere edilirken, daha o zaman Başvekilin 
beyanı yoktu. Fakat Maliye Vekili söyledi, ha
kikaten kurtuluş yolu budur, dedi. Ve biz de 
dedik ki; bu görüşü muvakkat bir bütçe ile der
hal tahakkuk ettiriniz. 
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Söz sırası buraya gelmişken arz edeyim 

Server Somuncüoğlu'nun Türkiye Bütçesinin 
açıkla kapatılmasını temenni etmek şeklindeki 
sözleri memleketin bugün üzerinde durduğu ik
tisadi şartları asla ilmen kabili telif olmıyan 
bir noktainazardır. Şimdi de mühim bir metot 
bahsine temas edeceğim. Ağaoğlu arkadaşımız 
temas ediyor. Sayın -Hükümet Eeisi temas edi
yor, sözcüler temas ediyor. Burada bu yapıldı 
şurada şu yapıldı. Burada bu yapıldı, resmikü-
şadoldu. Çok istirham ediyorum, arkadaşlar bir 
memleketin iktisadiyatı şurada veya burada 
münferit eserlerle mütalâa edilmez. Bir mille
tin iktisadiyatını vesikalara intikal ettirmek lâ
zımdır. Yoksa eserleri yerinde görmek için in
sanın ömürü kâfi gelmez. Bu bakımdan Alican 
arkadaşımızın temas ettiği, sanayimiz, sanayi 
endekslerine göre, hakikaten terakkiler kaydet
mektedir, inkâr edilemez. Ama şu noktada, bu 
noktada araz vardir, hükümetin bu arazı gider
mesi için dikkatini çekiyoruz. 

Şimdi ben; hükümetten rica edeceğim, Tür
kiye'nin umumi iktisadiyatını vesikalar üzerin
den takibetmek itiyadını kazansın. Aksi tak
dirde şurada veya burada son derece verimli 
çalışsalar dahi, münferit eserlerle Türk iktisadi
yatı hakkında Türk Milletine fikir verdiklerini 
zannetseler dahi, bizimle hâli temasta olan mem
leketlerin, bizimle müşterek çalışmalar yapan 
beynelmilel müesseselerin bununla iktifa ede
cekleri mutasavver değildir. 

BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Allah Allah. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Evet 

doktor bey... 
Arkadaşlar; bu vesikalar, ve bu lüzum esa

sen hükümetçe kabul edilmiş olsa idi, Alican 
arkadaşımızın da üzerinde durduğu gibi bütçe 
lâyihası bu lüzumu ifade eder şekilde dörtbaşı 
mamur olarak yapılmış olması iktiza ederdi. 
însan hata yapabilir. Çok rica ediyoruz, gelecek 
yıl Hükümetin getireceği bütçe esbabı mucibe 
lâyihası dörb aşı mamur olarak, millî iktisadi
yatımızı içerde ve dışarda takibetmek isti-
yenlerin işini kolaylaştıracak sihhatli ve ilmî 
bir hüviyet taşısın. 

Sonra; bir kısım arkadaşlar hamle yapıyo
rum sıçrıyoruz, israf da olabilir, dediler. Hayır 
arkadaşlar. Memleketi israf yapmadan kalkın
dırmak lâzımdır. Hele biziaa gibi fakir memiefcBt» 
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lerin israfa hiç tahammülü yoktur. Zengin bir 
memleket belki israf yapabilir, zengin bir aile 
israf yapabilir. Fakat fakir bir aile israf yapmı-
ya mütehammil değildir. Bir ailenin iktisadı için 
muteber olan fikir millet hayatları içinde mute
berdir. Fakir bir millet israf yapamaz arkadaş
lar. îsraf yaparlarsa iki yakasını bir araya getir
mesi mümkün olmaz. Türk milleti ekonomik im
kânları itibariyle santimi santimine hesaplı ça
lışmak mecburiyetinde olan bir manzara arz et
mektedir. Bu itibarla israf mümkün olabilir sö
zünü hakikaten makbul addetmemek lâzımgelir. 

Şimdi benden bahsettiği için son sözümü on
dan bahsederek bitireyim. 

Ağaoğlu arkadaşım nedense her kömür mev
zuunda benden bahsetmeyi haklı olarak lüzumlu 
addeder. Fakat sırası gelmişken şunu da arz 
edeyim. 

Arkadaşlar; eğer bugün Türkiye'de müsteh
lik vatandaşlar yakacak kömür sıkıntısı hissetme-
mişlerse... (Soldan, senin eserin, sesleri) bu âci
zane bendenizin vaz'ettiği bir tevzi usulünden 
ileri gelmektedir. (Soldan, gülüşmeler. A a a ses
leri) 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Manisa) — Yalan... 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Zapta 
geçmesini rica ediyorum. Samet Ağaoğlu yalan 
dedi. Bu usulü muvaffakiyetle tatbik ve hazırla
dığı için tevzi müessesesi müdürüne kanunun ver
diği salâhiyete dayanarak iki maaş ikramiye ver
dim. Zapta geçsin. (Soldan, gülüşmeler, sağdan, 
bravo sesleri) 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ
LU (Manisa) — Bu usulün ne zaman ihdas edil
miş olduğunu gelip göstereceğim, o da zapta ge
çecek, tarihini zikredeceğim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, huzurunuzda konuşan insanla
rın, hele mesuliyet ve mevki sahibi iseler, her ke
limeyi tartarak konuşmaları iktiza eder. Arkada
şımız geçen yıl Bütçe Komisyonunda şeker ithal 
etmiyeceğinden bahsetti, ithal etti de ne oldu? Ar
kadaşlar, müeyyide evvelâ Devlet adamlarının 
kendi vicdanlarmdadır. Kendi vicdanında mü
eyyidesini bulmıyan sözlerin, murakabesiz mem
leketlerde milletleri ağır felâketlere sürükledi
ği tarihte misallerle doludur. 

BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Büyük lâflar 
konuşuyorsun. 
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FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — öğrendik 

ve hakikaten istifade ettik. Yüksek Heyetinizin 
zaman zaman tasvibine mazhar olduğu için, sırf 
onun için, Muhterem Somuncuoğlu arkadaşımı
zın görüşlerine de kısaca temas etmek istiyorum. 
Somuncuoğlu arkadaşımı dinlerken, Muhterem 
Hükümet Reisinin mazharı iltifat olmadığını 
gördüğüm üniversite mensuplarından bir üni
versite profesörünün sözünü hatırladım. (Tah
rik yapma, sesleri) Diyor k i ; bu meşhur ikti
satçı : İktisatta mütaaddit mektepler yoktur. 
Yahut, bu da ayrı şey demektir, iktisatta iki 
mektep vardır. İktisadi bilenler mektebi, iktisa
dı bilmeyenler mektebi. Bu iki mektep daima 
hali mücadelededir. Şimdi bunu tesbit ettikten 
sonra, aklıma şu geldi. Sofistlerin, Yunan'ı ka
dimde, «Nadir şeyler kıymetlidir, kör at nadir
dir, şu halde kör at kıymetlidir.» Ama arkadaş
lar, hakikaten bu derece ilmî esastan azade, vu
kufu olduğu halde, bir konuşma yapması ben
de derin bir teessür tevlidetti . İktisat kanunla
rı yok dedi, arkadaşlar. 

Somuncuoğlu arkadaşımız bizzat kendi ko
nuşmalarında iktisadi kanunların mevcudiyetine 
işaret edecek misaller verdi. Diyor ki ; ithalât 
politikamızda, Millî Korunma Kanununda tadi
lât yapılmak istendiği şu sıralarda bunlar sad
ra şifa verici tedbirler değildir. Fiyatları müs
takar tutmak için piyasaya ihtiyaçtan fazla bir 
mal getiriniz, o malın fiyatı müstakar kalır. İşte 
bu, iktisat kanunudur arkadaşlar. (Sağdan, gü
lüşmeler) Arkadaşım İktisat Kanunu İdarei ör
fiye Kanunu mu zannediyor? (Sağdan, şiddetli 
gülüşmeler ve alkışlar) Kendileri huzurunuzda 
illâ yeni bir tedbir bulmak lazımmış gibi konuş
tular. Kendisine hatırlatayım, bu mevzularda 
keşfedilmemiş bir şey yoktur. Halbuki kendile 
ri bir şey keşfetmiş olmak lüzumuna kanaat ge
tirmiş olarak konuştular. Halbuki huzurunuzda 
konuşulanların hiçbirisi yeni bir keşif değildir. 
Ben kendisinden hakikaten dörtbaşı mamur bir 
ifade bekliyordum; bunu yapmadı. (Soldan, 
yaptı, yaptı sesleri) O kadar yapmadı ki arka
daşlar, envestismanlar mevzuunda Hürriyet 
Partisi Sözcüsü Ekrem Alican'ın konuşmasını 
dahi takibetmemiş olacak ki, biz dedi, envestis-
man mevzuu üzerinde müzakere cereyan etme
sini isteriz. Muhterem arkadaşlar; envestisman 
mevzuu üzerinde bugün konuşalım, yarın konu
şalım, yine bir iktisadi kanun arz edeceğim. Ser-
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vet Somuncuoğlu arkadaşıma, bir memlekette 
yatırımlar, Bütçe Komisyonunun raporunda be
lirttiği, fakat noksan olarak belirttiği veçhile,, 
millî tasarruftan ileri gelmez. Hakikaten millî 
hâsıladan ileri gelmez. Vergi yollariyle yapıl
mazsa reel tasarruftan, aynı tasarruftan ileri 
gelmez, emisyonla finanse edilirse, o memleke
tin parası düşer, fiyatlar yükselir, hayat pahalı
laşır. İşte bir kanun daha... 

Gene bir kanun daha arz edeceğim; Somun
cuoğlu diyor ki, ben tetkik ettim, memleketi
mizde toptan fiyat endeksleri emisyon artışiyle 
bir correlation münasebeti göstermiyor. 

Muhterem arkadaşlar; iktisatta fiyatlar çe
şitli faktörlerin tesiri altında meydana gelirler. 
Yalnız emisyonun tesiri olduğunu hangi kitap
ta görmüş arkadaşım. Bu bakımdan gün olur 
emisyon hâkim rol oynar, gün olur vatandaşın 
güzelce tarif ettiği pisikolojik temayülleri rol 
oynar. Bu derece karmakarışık, fevkalâde muğ
lak halledilmesi güç ve çeşitli tedbirlerin bulun
ması müşkül olan ve binnetice ilmî tetkiklere ih
tiyaç gösteren bir meselede Türkiye'deki vakı
alar emisyonun artması fiyatları yükseltti iddi
asını tekzibediyor neticesine varmak iktisadi 
vakıaları sathi görmek olur. Tehlikelidir. Bu iti
barla üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Bunu esa
sen Hükümet programında da ifade etti. Somun
cuoğlu bu konuşmasiyle korkarım Hükümetle 
ihtilâfa düşmüş bulunuyor. Hükümet mülhak 
bütçeli idareler, yatırımlar şu suretle yapılacak, 
emisyona gidilmiyecektir diyor. Somuncuoğlu 
emisyonla yapılsın diyor. Hükümet bütçe denk
liğinden bahsediyor. Somuncuoğlu Türkiye gibi 
iktisaden geri kalmış memleketler varsın açık 
versin ehemmiyeti yoktur diyor. Âdeta Hükü
mete karşı ıslahat programı dâvasında müstesna 
bir noktai nazarla cephe alıyor. Bu iyi değildir 
arkadaşlar. (Gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar Türkiye ile beraber çalışan 
enternasyonal müesseselerin tetkiklerine bakı
nız. Bunlarda Türkiye'nin, yatırım politikasını 
emisyona müracaat suretiyle yapmasının enflâs
yonu tahrik edecek bir rol oynadığını söylüyor. 
Şunu arz edeyim ki, biz ilmî bedahatleri, ilmî 
hakikatleri münakaşa mevzuu olarak kabul et
tiğimiz müddetçe müşkülâtın artması mukad
derdir, hafiflemesi mümkün değildir. Bir kelime 
ve bir zekâ oyuniyle bugün güç vaziyetten ken-
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dimizi kurtarmış olmaz ama sonunda iktisadi j 
hayatımızı bu vakıalar berbadeder, perişan eder. 

Muhterem Hükümet Reisi, ithalâtımızın % 90 
küsuru dolar 283 kuruştan vâki olmaktadır. 
Varsın birkaç zengin turist daha yüksekten alıp 
versin, diyor. Ama bu noktai nazar dünyanın 
hiçbir yerinde iltifat görmiyeeektir. 

Kambiyo rayiçleri, paranın kıymeti üzerinde 
tesir yaparak, pisikolojik tesirler yaparak mem
leketin parasını hakikaten zirüzeber hale geti
rir. Bunlar artık muhkem kaziyeler haline gel
miş, ilmî hakikatlerdir. Bunları konuşmıyahm 
arkadaşlar. Arz ettim, bir vuruşla, bir sezişle, 
kelime oyunu ile o anda hallettiğimizi zannet
tiğimiz bir müşkül, emin olunuz arkadaşlar, ken
di kendimizi aldatmış olmaktan başka bir netice 
vermez. Biz, iktisadi mevzuları, millî meselele
rimizi bu haleti ruhiye ile bu zihniyetle ve bu 
metotlarla huzurunuza getiriyoruz ve bundan 
sonra da getireceğiz. 

Türkiye iktisaden geri kalmış bir memleket 
olarak, hakikaten kalkınmaya muhtaç ve lâyık 
bir memlekettir. Ama arkadaşlar, şimdi değil, 
bir başka vesile ile huzurunuzda arz edeceğim, 
bakıyorum, hükümet programı dış yardım ihti
yacından bahsediyor. Bütçe Komisyonu da tek 
bir şeyimiz noksan, oda, dış yardım, kredi diyor, I 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı raportörleri de dış 
yardıma muhtacız, Somuncuoğlu arkadaşımıız 
da yardıma muhtacız diyor. 

Şimdi bütün bu noktalarda ittifak ettikten 
sonra biz, niçin lâyık olduğumuz veçhile yar- j 
dım alamıyoruz? Bunun elbetteki bir muhasebe- I 
sini yapmak lâzımdır, diyoruz. 

Bendeniz, sırası geldiğinde, grupumıız adına 
huzurunuza getireceğim, biz kendi meseleleri
mizi, muhataplarımıza kabul ettirmek için ilmî 
bir dil ile, ilmî bir metot ile ve muhataplarımız
la müşterek bir dille konuştuğumuzda yeter de
recede yardım olabiliriz. Fakat bu olmadıkça 
bir ilmî bedahatler, hakikatler üzerinde konuş
maya devam ettikçe, memleket lâyık olduğu 
yardımı alamaz. Geçen sene, 300 milyonluk bir 
yardım istedik, ancak bir miktar alabildik. | 

Bu bakımdan yapıcı görüşlerle, memleketin 
müşterek dâvaları üzerinde eğilmek ve yardım 
yapılnlasını temin için alınması lâzımgelen ted
birleri mütehassıs heyetler vasıtasiyle tespit et
tirmek ve 'bunu sonra politika makamlarında i 
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müzakere ve münakaşa etmek ve talepte bulun
mak lâzımdır. Bu millet her zaman için yapıla
cak yardımlara hakikaten liyakati olan bir mil
lettir, bunu binbir kere ispat etmiş bir millettir 
ve behemehal yapılması iktiza eder. Bir-vesile 
iki buna dair 'bütçe raportöründen de sualimiz 
olacaktır. Derdi teşhis ettikten sonra devasını 
ortaya koymak lâzımdır. Bütün işlerimiz bu 
zihniyetle, muhalefetçe ve iktidarca ele alınmak 
lâzımdır. Dertlerin teşhisi 'konulmuştur, Bütçe 
Encümeninde de raporlarda da dış yardımın lü
zumuna işaret edilmiştir. Bu nasıl gelir, bunun 
tetkikini yapmak ve (tedbirini almak lâzımdır. 
Bu balkımdan üzerinde mutabık olduğumuz şey
leri söyledik, ayrıldığımız şeyleri de söyledik ve 
bütün konuşmalarımızı yapıcı bir zihniyetle 
yaptık. Burada yapıcı konuşmadınız denirse 
söylesinler birlikte muhasebesini yapalım. Biz, 
daima yapıcı Ibir zihniyetle meselelerin üzerinde 
duracağız, müzakere edeceğiz, huzurunuzda 
tekrar 'ediyorum, biz burada konuşurken Muh
terem Türk Milletinin huzurunda konuşuyormuş-
easma, meseleleri tetkiklerimizin muhassalası 
olarak getirmek kararındayız. 

Şimdi sözlerime sraı verirken, ben de Ekrem 
Alican arkadaşı'mın geçen gün temas ettiği bir 
noktaya avdet etmek istiyorum. Hangi parti 
içinde bulunursak bulunalım, nihayet hepimiz 
bu memleketlerin evlâdıyız. Somuncuoğlu arka
daşımız yolunu göstermeden bir mesih edasiyle 
gelin 'birleşelim, diyorlar-. Muhterem arkadaş
larım; fikir ihtilâflarımız olaJbilir, bu tabiîdir. 
Münakaşa ede ede bertaraf ederiz. 

Memleket elyevm ıbir rejim buhranı içeri
sindedir. Memleketimizde murafcalbeli 'b'ir de
mokratik rejime, kanuni teminait altına alınmış 
bir rejime ihtiyaç vardır-. Bunu Yüksek Heyeti
niz halletiği arıda, 'biz ancak muhterem heyeti
nize 'karşı teşekkür borçlu oluruz. 

Arkadaşlar, iktisadi bakımdan şurada bir 
sıkıntı vardır, hayat pahalılığı vardır. So
muncuoğlu diyor, yalnız salbit gelirlilerde... 
Köylüler dahi hayat pahalılığından şikâyet et
mektedirler. (Soldan, hayır sesleri) Hayır di
yen arkadaşlar ıburaya çıksın konuşsunlar. 

Şimdi, müsaade ederseniz; köylüsü, işçisi, 
memuru, esnafı, tüccarı, ekalli kaliil bir zümrü 
müstesna olmak üzere 'herkes hayat pa'ha'ldv 
ğmdau müştekidir. 
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Muhterem arkadaşlar; bu ıstırabı duyabil

mek iein, behemehal bizim de tahsisatımızı in
dirmek suretiyle, bu ıstırabın icdne girmemiz 
lâzım gelirse, 'bunun teşebbüsüne geçmek lâzım
dır. (Sağdan, !bravo sesleri) Bu 'bakımdan ıstı
raplara parmak basmak lâzımdır. Istıraplara 
eare bulunduğu anda hepimiz bu memleketin 
evlâdı 'ollarak seviniriz. Ren burada sözlerime 
son vereceğim, fakat tekrar hatırlatayım ki, ar
kadaşlar, Hürriyet Partisi, bütçenin ilk müza
keresi gününden beri huzurunuzda ve bu yol
la umumi efkâra belirtmek isteriz ki, vatandaş
ların ıstırap duydukları noktalarda en büyük 
titizlikle bu ıstıraplara çare bulmak yollarını 
göstermekte devam edeceğiz. Bunu huzurunuz
da yaptığımız yeminin de bir icabı saymaktayız. 

Komisyon sözcüsüne Ekrem Alican arkadaşım 
cevap verdi. Ben bu mevzu üzerinde durmıya-
cağım. Halûk Şaman'a da cevap arz ettim. Bü
tün bunların muhasebesi aramızda halledilecek 
dâvalardan çok uzaktır. Bütün bunlar günü gel
diğinde Türk Milletinin önünde muhasebesi gö
rülecek dâvalardan ibarettir. (Sağdan, alkışlar). 

Hürriyet Partisi siyasi ahlâk mevzuunda fer
den ferda her mensubunun hareketiyle ve top-
yekûn parti olarak her an ve her yerde imtiha
na hazırdır. Iskat Kanununu teklif ettirmek te
şebbüsünü geçmek suretiyle tarih hükmünü ver
miştir, hakkımızda kullanılan tâbirler itibariyle 
hükmü tarih vermiştir, bizzat kendi hayatları
nın yakın mazisi itibariyle hükmü tarih vermiş
tir. İstikbalde de bu hükmü ancak ve ancak Türk 
vatandaşları verecektir. Biz o bakımdan huzur 
içindeyiz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar). 

BAKÎ Ökdem (Aydın) — Zatı âlinizi Ay-. 
din'a bekliyoruz. 

REİS — Başvekil Adnan Menderes, buyu
run. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ maddi 
olarak, hilafı hakikat olan sözlerden birisini tas
hih edeyim. Bu, kömür meselesine taallûk edi
yor. Arkasından da diğer hususlara birer birer 
temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; kömür meselesinde 
Fethi Çelikbaş dedi ki; benim koyduğum tevzi 
usulü sayesindedir ki kömür buhranı ortadan 
kalkmıştır. Şimdi size bu iddianın, tarihlerle, 
tamanıiyle gayri vâki olduğunu ifade etmek sa
lâh i vetindeyim. 
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Fethi Çelikbaş'm vekâletten ayrıldığı gün 

7 . X I I . 1954 tarihidir. 7 . X I I . 1954 tarihinde 
Ankara'da 22 bin aile, İstanbul'da 45 bin aile 
kömür kontenjanlarından bir kilo dahi almamış 
idi. Bu, kayden sabittir. Bizim, sistemi değiş
tirmemiz meselesine gelince; benim koyduğum 
sistem, diye bahsediyor, kendisi Kânunuevvel 
ayında gitti, sistemin değişmesi ise Mayıs ayın
dadır. Yani kendisinin gitmesinden 5 ay son
radır. Hafızası ve hâtırası kendisini yanıltıyor. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tatbikatı 
öyledir, efendim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Mü
saade ediniz. Tevzi sisteminde değiştirdiğimiz 
nedir? O zamana kadar, önceden parası yatı-
rılıyordu, ondan sonra kömür almıyordu. Koy
duğumuz usul; günleri ilân edilecek, herkes 
gününde gidecek, o gün parasını verecek ve 
kömürünü alacak. Tevzi sistemi dediğimiz husus 
bundan ibarettir. Bu, Mayıs ayında değiştiril
miştir ve tatbikata konulmuştur. Asıl mesele 
bu değildir. Asıl mesele; Demokrat Partinin, 
kömür istihsalinde sarfedegelmekte olduğu gay
retlerin neticesidir. Mevcudolmıyan bir nesne, 
ne kadar iyi bir tevzi usulüne tâbi tutulursa 
tutulsun, ihtiyaçları karşılıyabilmesi mümkün 
değildir. Arzını unuttuğum bir mesele daha var. 
Bizzat kendisi zamanında, son güne kadar tu-
venan kömür verirdik. Mayıs ayında yaptığımız 
değişiklikle, ilâve kömür olarak dağıtmaya baş
ladık. Bunu ayrıca kaydetmek isterim. 

Şimdi arkadaşlar; Demokrat Partinin artık 
müspetinde, menfisinde dillere destan olan en-
vestisman politikası aleyhinde, lehinde bir iki 
cümle bulundurmakla beraber, heyeti umumiye-
sini mahkûm edecek tarzdaki konuşmaya cevap 
vermek için kömür, bahis mevzuu olurken, kö
mürde de nasıl terakkiler kaydetmiş olduğumu
zu, bu bakımdan Demokrat Partinin istihsali 
artırma politikasının ne derecelere kadar mü
essir bulunduğunu kısaca arz edeceğim. Yoksa, 
tevzi usulü ile, sununla, bununla kömür dâva
sının önüne geçilemez. 

Muhterem arkadaşlar, 1949 senesi taş kö
mürü istisalimiz 2 706 000 tondu. 1955 senesi 
istihsali o 499 000 tondur. Buna büyük, görül
memiş bir felâket olan seylâp hâdisesinin ka
yıplarını da ilâve ettiğimiz takdirde, ki, bu ka
yıplar 400 000 tondur, 1955 senesinde istinas! 
ettiğimiz kömür miktarı 3 900 000 tona yani 
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dört milyon tona yaklaşır. Kömür hususunda 
bu derece büyük bir kayba rağmen sıkıntı çek
mememizin yegâne sebebi, istihsalde temin ettiği
miz bu yükselmelerdir. Büyük kışlar oldu, 
Ağaoğlu'nun anlattıkları doğrudur, vapur, tren 
işliyemedi, her yerin, kendine muhassas olan 
istoklarla idare etmesi zarureti hâsıl oldu Bunn 
rağmen hiçbir tarafta kömür eksikliği feryadı 
işetilmedi. Buna mukabil 1949 - 1950 senesine 
gelinceye kadar, dosyalarım buradadır başka 
bir münasebetle mâruzâtta bulunacağın için 
getirdim. Kömürsüzlükten memleketin inim inim 
inlemiş olduğunu 1945 te gazeteler yazmaya baş
lamışlardır. O tarihten biz iktidara gelinciye 
kadar kömürsüzlük hakkında yazılmış bulunan 
yazılardan, ne derecelere kadar sıkıntı çekmiş 

Hluğumuzu gaztelerin dosyamdaki kupürlerin
den okumak suretiyle sizlere arz edeceğim. 
Şimdi tezayüt yalnız taş kömüründe değil, lin
yitlerde de mevcuttur. 1949 da Devlet sektö
ründe 777 bin ton iken, 1955 te 1 118 000 ton
dur. Hele, gerek taş kömürü, gerek linyitte 
yapmış olduğumuz envestismanlar dolayısiyle 
bu önümüzdeki sene ve bunu takibeden sene
lerde daha fazla istihsal randımanı alacağımıza 
göre, bu tezayüt, şimdiye kadar takibetmiş ol
duğu seyrin çok daha üstünde olacaktır. Bunu 
berveçhi peşin ve sarahatle ve ısrarla arz etmiş 
oluyorum. 

Hususi teşebbüsün linyit istihsali, 257 bin 
tondan 500 bin tona yükselmiş buîunnyor. Gö
rüyorsunuz ki, linyit 777 bin tondan 1 118 000 bin 
tona, hususi sektör de 257 bin tondan 500 bin 
tona doğru bir yükselme vardır. Tam duble ol
muş. Taş kömürü 2 706 bin tondan 3 900 bin 
tona yükselmiş. Yani 4 milyon tona yükselmiş. 
Azıcık daha gayret edersek linyit ve taş kömü
ründen de 1949 rakamlarının tam bir mislini el
de etmiş olacağız. îşte bunlar kendisinin de gay
retinin sebkettiği envestismanlar devrimize ras-
lıyan, Demokrat Partinin büyük cehdü gayre
tinin neticesi olarak ve seneden seneye birbirini 
takibeden muntazam bir artışlar silsilesinin ne
ticesinde vâsıl olduğumuz yekûnlardır. Binaen
aleyh tevzi sisteminin değişikliğinde falan değil. 
Şimdi bunun yanında muhterem arkadaşlar; 
bütün istihsal sektörlerinde bu artışların ne su
retle tekevvün etmiş olduğunu yüksek huzuru
nuzda teker teker ve ayrı ayrı arz edebilmek 
fırsatına nail olacağım. 
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Bir zaman gelecek, bir taraftan iktisadi sı

kıntı, vatandaşın şurada burada ıstırap çektiği 
teraneleri, öte taraftan iktisadi kalkınma keli
mesinin rasgele kullanılmasının ehemmiyeti, 
şümulü nedir, bunlar üzerinde zerre kadar dur
madan, zerre kadar bunlara nüfuz etmeden, 
bunların neye baliğ olduğu bugüne kadar bu 
millete neler temin edilmiş olduğu, önümüzdeki 
seneler bu memlekete bunların neler getireceği, 
kıymeti ölçülmeden ve faydaları zikredilmeden 
bir iktisadi kalkınma kelimesi ile yalnız ve yal
nız hayat pahalılığını, sıkıntı teranesini ileri 
sürmek ne dereceye kadar doğru olur? Hâdise 
böyle değildir arkadaşlar. Bizim söylemediği
miz birtakım sözleri mektep hocalığının bırak
tığı bir itiyatla bu kürsüden tekrar etmek kat
iyen caiz (Gülüşmeler), değildir. Biz, hiçbir 
zaman israfa cevaz vermiş değiliz. Biz. israfı 
yok etmek için elimizden gelen gavreti sarf et
mişizdir. Biz, her meselenin burada açıkça ko
nuşulmasını reddü nehyetmişiz gibi, bizim par
ti programında, herşeyin burada açık konuşul
ması, millet huzurunda, tarih huzurunda falan 
gibi büyük büyük lâflarla sanki bizim nehyet-
tigimiz bir hakikat, bir prensip, bir düstur, 
bir esası müdafaa etmek mecburiyetinde kalmış 
gibi zari zari feryat edercesine konuşulması 
caiz değildir. Biz ancak söylediğimiz lâflarla 
ilzam olunuruz. 

ÎSMAtL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — Çe
te dediniz.. (Gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, şimdi zaten sözü
mü oraya getiriyordum. Arkadaşlarım, şimdi 
bizim siyasi bir alın yazımız olarak, bir siyasi 
alın yazımız değil, bir siyasi yüz karamız gribi 
Halk Partisi mebusu olduğumuz. Halk Partisin
den çıkarıldığımız veya çıktığımız hatırlatıl
mak suretivle kendi çıkışları veya çıkarılırları 
arasında bir tenazur bir müsavat tesis, bir se
bebi mazereti ortaya koymak gibi bir gayret 
karşısında konuşurken ben şöyle demiştim, 

Bizi dedim, evvelâ Bayan, sonra ikimizi çı
kardılar etti üç, bir daha çıkardılar et+i dört 
ve çıkarıldığımız zaman seçimlere altı ay var
dı, dedim. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Lütfen dinliyelim. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Müsa

ade buyurun ben söyliyeyim de tenazur olup ol-
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aıadığma siz bakın. Evet altı ay vardı, fakat 
şimdi ise üç sene var. 

ÎSMAÎL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — 
Dört ay beklediler, siz dört saat beklemediniz. 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin rica ede
rim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Bizim 
çıkarılışımızda siyasi ahlâka uygun bir husus 
olsaydı, her meseleyi didik didik tetkik edip ha
kikatleri ortaya koymak ve hele bizi siyasi ah
lâk bakımından kıstasa vurmak hususunda fev
kalâde titiz olan arkadaşlarımızın böyle siyasi 
ahlâk şaibesiyle bir partiden çıkmış veya çıka
rılmış olan insanlarla beraber çalışmayı ber-
veçhi peşin kabul etmemiş olmaları lâzımgelir-
di. Burada bir tariz yapmak değil, fakat bunu 
mazur görsünler demiyoruz, mutena bir iş ya
pılmış gibi, fakat hiç değilse bir alın yazısı, 
bir yüz karası olarak bizim önümüze getirip 
koymaktadırlar. (Sağdan, yüz karası diyen yok 
sesleri) 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Adnan Bey; Hürriyet Partisi sizi bundan do
layı. muaheze etmiyor. 

REÎS — Müsaade buyurun, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

ADNAN MENDERES (Devamla).— Konuş-
turmıyacak mısınız? 

Şimdi muhterem arkadaşlar bizim Halk Par
tisinden ayrılışımızla ve ayrılışımızın cereyan 
ettiği şartlarla, bendeniz Hürriyet Partisini teş
kil eden muhterem zevatın ayrılışları arasında 
bir analojik tesis etmenin, biraz hâdiseleri zor
lamak mahiyetinde olacağını tebarüz ettirmek 
isterim, hâdise sadece bundan ibarettir. Bizim 
birimiz çıktı, ikimiz çıktı, arkasından birimizi 
daha çıkardılar. Bizim 30 kişi, 40 kişi olalım 
sözümüzü - burada affmızı rica ederim - literal 
mânasında almasınlar, mecazi mânada kullanıl
mış bir sözdür. Maksadım bir çete kurmak mâ
nasında değildir. Müsaade edin bu bir teşbih
tir, yani şunu ifade etmek istedim ve zabıtlara 
böylesine geçip tavazzuh etmesini arzu ediyo
rum. Ben onların 30 kişi, 40 kişi olmadan ay
rılmak istemediklerini, hattâ bir bakıma ayrıl
mak için kendilerinde kâfi derecede siyasi ce
saret görmediklerine işaret etmek istedim. Ade
di çoğaltmak, çalışmalarda muvaffakiyet ümi
dini o nispette artırmak ve ondan sonra parti-

.4956 C : 1 
den çıkmak,, Bendeniz buna işaret etmek iste
dim. Bunu başka mânada alan arkadaşlar var
sa bu zehaplarına temasla bu hususu tavzih et
mek istiyorum. (Sağdan, tarziye kabul ediyo
ruz bu sözleri, sesleri) 

REÎS — Sayın Başvekil, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Efendim; Yüksek Meclisin aldığı karar ge
reğince celseyi saat 13 te kapatmak mecburi
yetindeyim. (Devam edeceğiz sesleri, reye reye 
sesleri) Yüksek Meclis başka bir karar verirse 
ona.göre hareket ederiz. Bir teklif de var, bu 
hususta,' hatibin sözü bitinceye kadar müzake
renin devamını kabul edenler... Etmiyenler... 
Devanı edeceğiz efendim. (Sağdan bir ses — 
öyle arzu ediyorsunuz, öyle oluyor.) 

Rica ederim, şahsi kararım yok, bu Meclisin 
kararıdır. Reye konulmuştur, kabul edilmiştir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim; 
Başvekil de kabul ettiklerine göre ve esasen biz 
müzakerelerin sabah 10 da ve öğleden sonra 
15 te başlıyarak namütenahi saatlere kadar de
vam etmesini kabul etmiş bulunuyoruz. 

REİS — Meclis mesai saatini kararla kabul 
etmiştir. Meclis, mesai saatleri üzerinde tasar
ruf hakkına maliktir. Demin, saatin uzatılması 
hakkında teklif oldu, reye vaz'ettim, Heyeti 
Umumiyece kabul edildi. Meclis kararlarına 
herkesin itaat etmek mecburiyeti vardır. Buyu
run, Başvekil Bey. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sevgili arkadaşlarım; Fethi Çelikbaş, 
benim mahallî bir tâbir olarak dilimde takılmış 
olan bir ifadeden dolayı bu kürsünün nezaheti-
ne halel gelmiş gibi bir zehaba yer verecek ifa
delerde bulundu. Ben dedim ki ; herkesin kan
tarının topu belindedir. Bu, Aydın'da, benim 
hemşehrisi bulunmakla ve yerlisi bulunmakla 
pek memnun olduğum memleketimde daima 
herkes tarafından kullanılan ve nezahete hiç
bir şekilde aykırılık teşkil etmiyen bir tâbirdir. 
Bunun mânasını bütün arkadaşlar gibi Fethi 
Çelikbaş da bilir. Eğer Burdur'lu Fethi Çelik
baş bilmiyorsa ben öğreteyim. Bunun mânası 
şudur; herkes hükmünü kendisi verir. Kantarı 
yanında yani hâdiseleri çeker ve şudur der. Bu
nun mânası budur. Şimdi böyle kullanmamız 
amiyane mi oldu t Mahsubunu yapın. Sizinkiler-
\t veya benim söylediklerimle.. 
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Amiyane diyorlar. Fethi Çelikbaş konuşur- I 

ken dörtbaşı mamur falan... Bu kürsüden konu
şurken vokabüler mi taşıyacağız? Bâzı arkadaş
ların başka tâviz ciheti bulamayınca söz kala
balığı vücuda getirebilmek tedbirine başvurma
maları lâzımgelir. 

Kantarın topu da çete meselesi gibi bir tara
fa bırakıldı. 

Muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş'ın an-
lıyamadığım ve nüfuz edemediğim birçok sözle
ri oldu. Benim gibi hükümeti teşkil eden arka
daşların hepsi, ondan sonra grupu teşkil eden 
arkadaşların hepsinin tahmin ediyorum, yeni 
bir hüviyette Çelikbaş'ı görmüş olmaları lâzım
gelir. 1955 bütçesini sapaşlarla kabul ettiler, on
dan sonra kalkıyorlar şu fenadır, bu fenadır, bu 
felâkettir, şu ilmîdir, bu ilmî değildir diye bir 
ilim fetvası dağıtmak suretiyle, hâdiseleri tasni
fe tâbi tutuyorlar ve şimdiye kadarki nâşeni de 
ve kendisinden asiâ işitmeye alışık olmadığımız 
bir edebiyatla konuşuyorlar. Bunların hepsi bir 
günde olmuş işler değildir, kendilerinin mesu
liyetleri zamanında beraberce yaptığımız işler
dir. Bunlar olurken kendisi kamerde, semavatta 
değildi, bunları yaparken bizimle beraberdi. Bir 
küçücük kömür tevzi meselesinden istifade ede
rek şerefli ve müspet tarafım benimsemek, fakat 
hatalı görmek ve göstermek işine geldiği husus
ları bütün bariz hususiyetleriyle, binbir ilâve 
ve binbir mübalâğa ile ortaya koymak gibi hak
sız bir yola sapmış oluyor ki, bunu ben kendisi
ne yakıştıramadım. 

Bu aceleye ne hacet? Aradan bir müddet 
geçtikten sonra yeni hâdiseler ortaya çıkar. Bu 
yeni hâdiselere göre yeni hükümler verilebilir. 
îşte ben Fethi Çelikbaş'a bir mazeret sebebi, 
hattâ,, onların hikmeti vücuduna, teşkil sebebi
ne bir mazeret sebebi de verebilmek maksadiy-
le ki, bunu öyle kullanabilirlerdi, dedim ki, za
manın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü ica-
beder. Maatteessüf ondan bir sürü ahkâm çıka
rarak zamanının tagayyürü ile ahkâmın tagay- i 
yür etmediğini ispat etmek lazımmış diye uzun 
bir hizmet silsilesine başvurdular. Bizim hiçbir 
zaman prensiplerin, programın ne demek oldu- j 
ğunu bilmiyen ve bunu inkâr etmek istiyen in- i 
sanlar değiliz. Ve Fethi Çelikbaş'm ben şimdiye 
kadar böyle bir hitabına, böyle bir tenkidine 
mâruz kalmadım, şu ana kadar. 

Biz birdenbire zamanın tagayyürü ile her se- l 
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yin tagayyür edeceğini, yani bu düsturum arka
sında hiçbir prensibin mevcudolmıyacağını ifa
de etmek istiyen ve hâdiseleri böyle anlıyan in-
sanlarmış gibi bir muameleye mâruz kaldık ki, 
bunda Fethi Çelikbaş'm hakkı yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, iktisatta iki 
mektep yokmuş, bir mektep varmış, o da iktisa
dı bilenler, bilmiyenlermiş, bu gibi tekerlemele
re burada hacet yok. Somuncuoğlu arkadaşımı
zın demek istediği şudur : Meşhur bir tâbirle 
bir tenazur yaparak, hastalık yoktur, hasta var
dır, tâbir ve teşbihini yaparak memleketlerde 
de iktisadi hususiyetlerin yeri olduğunu ifade 
etmek maksadiyle söyledikleri sözü böyle bir 
mânada dejenere etmek suretiyle bunu hücum 
vesilesi yapması da caiz değildir. O konuşmala
rına hazırlanmak suretiyle daha esaslı cevaplar 
verilebilir. Otursunlar, çalışsınlar, öyle gelsinler. 

Böyle kelimelerden istinbatı ahkâm ederek, 
kelimelere tutunarak konuşmak katiyen caiz de
ğildir. 

Ondan sonra, ilmî midir, değil midir mese
lesi; sanki iktisat ilmi derlenmiş toplanmış ken
disine ve kendi gibi düşünenlere verilmiş, onlar 
tarafından hazmedilmiş ve başkalarına bir şey 
kalmamış. 

Muhterem arkadaşlar, kendisi gayet iyi bi-
bilir; bu kadar sene beraber çalıştık. Bizim tek
nisyenlerle beraber çalışmamız gibi husus mev
cut değil midir? Bunlar hep yeni çıkıyor ve ben 
hayretler içinde kalıyorum. Bunları hiç duydu
nuz mu arkadaşlar? 

Zamanın tagayyüriyle, ahkâmın tagayyürü 
icabeder demek, 1955 te başkadır, 1956 da baş
kadır. Bu mütalâalara saplanıyorlar ve bu nok
tada kalıyorlar. 

Ondan sonra bizleri enzarı âmmeden düşür
mek için, ben parti propagandası yapmıyacağım, 
objektif kaideleri söyliyeceğim falan filân der
ken çok söz götüren mevzulara bimüıhaibe sapmış 
bulunuyorlar. Belediye seçimleri, biz her yerde 
sizinle hesaplaşacağız, eski heyecan kalmadı ve 
saire... Hatırlarsınız, 1954 ten evvelki devirde 
de birtakım arkadaşlar, her nasılsa partiyle irti
batları kopmuş olan bâzı arkadaşlar, bu fikri 
yaymak isterlerdi. Ben de onların yerinde ol
sam öyle düşünürüm, eski heyecan kalmadı di
yeceğim ki, artık âmmenin teveccühü zail ol
muştur diyaceğim ki, kendime taraftar edine-
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yim. Şimdi bu kürsüden hiç lüzum olmadan, es
ki heyecan kalmadı, siz görürsünüz, size göste
ririz, gibi sözler sarf etmek, işte asıl amiyane 
olan fikirler bunlardır. (Soldan, alkışlar). Da
ha dün bir bugün iki. Sen bizim mahalleden geç 
de gösteririm gibi önümüzdeki seçimlerle şunu 
bunu göreceksiniz şeklinde söz söylemek asla 
caiz değildir ve ben bu sözleri hocalığına yakış
tıramadım Feti Çelikbaş'm. (Gülüşmeler). 

Ondan sonra muhterem arkadaşlar paranın 
istikrarından, paranın kıymet nazariyesinden, 
iktisat kanunlarının var olduğundan bahsedip is
pat ettiler. Çok şükür bu arada dünyanın yuvar
lak olduğu da ispat olundu. Bu arada «İktisat 
kanunları olmadığı» gibi bir sözü Server Somun-
cuoğlu arkadaşımıza maletti. Somuncuoğlu ar
kadaşımız, iktisadi kaideleri hayati hâdiselerle 
ve tecrübeleriyle yoğurmuş, sıkıntılı anlar geçir
miş bir insan olarak konuştu. Yine hâdiseleri, 
yalnız mektep hocası olarak değil, tecrübe ve 
hayati hâdiselerle yoğurmuş olarak, bilgileriyle bu 
memlekete faydalı olacak bir insan vasfını ben 
Fethi Çelikbaş'tada görmüştüm. Çelikbaş Şimdi 
bu vasfını bir tarafa bırakıyor, hayati hâdiseleri, 
memleket şartlarını bir tarafa bırakarak ri-
jid olan iktisadi kaidelerin her yerde aynı 
netice vereceği ve binaenaleyh, bir riyazi ka
tiyet ifade ettiği prensibini müdafaa eder gibi 
bir vaziyet alıyor. Bu iktisadi kanunların na
sıl bir zemin içinde cereyan ettiğini, bunla-
ı-ın mahiyeti asliyesini Fethi Çelikbaş bilmez 
değil, bilir. Dokuz âmil, on âmil cereyan 
eder. Bu âmillerin bâzısı müspetinde, bâzıla
rı menfisinde, binaenaleyh, reaksiyonları da 
ona göre olur. Riyazi ilimlerdeki katiyetin 
içtimai ilimlerde seyyaliyete yer bırakmış 
olduğu hakikati aşikârdır. Bunları söylemeğe 
hacet yok. Server Somuncuoğlu arkadaş bu
nu ifade etmek istedi. Şimdi yine, ilim böy
le der, diyor. îıısan korkuyor, Fethi Çelikbaşı 
dinledikten sonra kendisinin Mektebi Mülki
yede hocalığı var, karşısına insanları almış 
okutmuş, hattâ o mektebin müdürlüğünü de 
yapmıştır. İlim bu deyince, ilmin bu olması lâ
zım gelir. Böyle fetvalara hacet yoktur. 

Başka bir âlim ne diyor; ilmî bedahet me
selesinde. 

Buraya bir Myıdall geldi, konferans verdi, 
bakınız ne diyor : (Kaynakları âtıl bulunan 
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memleketlerde para, finansman, kredi mev
zuunda ortodoks telâkkilerin yeri yoktur. 

Şimdi burada bir hakikat daha ortaya çı
kıyor. Fethi Çelikbaş mektebi vardır, iktisat 
kaideler var, herkes bunda birleşmiştir, diyor 
bir de ortodoks çıktı meydana (Sağdan, alkış
lar) 

Görüyorsunuz, görüşler öyle dediğiniz gibi 
değil, iktisat, iktisat, 99 mezhep var, bu mez
heplere £Öre görüşler değişiyor. Bir sosyalis
tin görüşü ile, bir komünistin görüşü ve da
ha başkalarının görüşleri arasında büyük fark
lar var . . Ne ise, biz şimdi Myrdall'a bakalım. 
Myrdall, (Kaynakları âtıl bulunan memle

ketlerde para, finans, kredi mevzularında or-
todks telâkkilere yer yoktur. Bu vaziyette 
masraf ve yatırımlar, açıktan finansmanlar, 
reel kıymetler yaratabilir.) Nereye kadar? Ya 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın kabineden ayrıl
dığı zamana kadar veyahut partiden ayrıldığı 
zamana kadar. (Soldan, bravo sesleri, şiddet
li alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, elmana fi-
batnüşşair. Şimdi buraya geliyor büyük lâflar 
söylemek için. Biz memleket huzurunda bu 
kürsüden yemin ettik, bu yeminimize sadık 
kalacağız. 

Muhterem arkadaşlar, Allah lillâh rızası 
için bu yeminin umumi bir mâna ifade et
mekten öte nesi vardır? Memleket menfaatle
rine ihanet etmiyeceğim, Cumhuriyet esasla
rından ayrılmıyacağım gibi umumi bir hüvi
yet ve mâna taşımaktan hiçbir şey ifade et
mez. (Sağdan, gürültüler) 

Müsaade ediniz anlatacağım. Şurada otu
ranlarla burada oturanlar arasında, Cumhuri
yet esalarmdan ayrı İmi yarağım, dediğimiz zaman 
şu mânayı kasdetmek, öbürleri de işlerine öyle 
geldiği için o mânayı kabul etmiyerek bunun 
mânası şu olmak lâzımgelir diye bir kaale as
lında kavele idi) ye gitmek ve büyük lâflar söy
lemek merakını tatmin etmek gibi bir heves 
beklenebilir. Bunun ötesinde bir şey yoktur. Siz 
burada yapılan yemine sadıksınız da diğer baş
kaları sadık değil mi? 

EKREM ALtCAN (Kocaeli) — Anlayışta. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Evet, anlayışta. Nitekim bu o kadar değişir 
ki şuradan yarım metre mesafe ile ayrılan ar
kadaşlar arasında değişebildiği gibi; o arkadaş-
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larm altı ay evvelki zihniyet ve telâkkileriyle 
bugünkü zihniyet ve telâkkileri arasında da de
ğişebilir. Hamdüsena olsun hiçbirimiz Cumhu
riyet esaslarından ayrılmış, memleket menfaatle
rinden ayrılmayı göze almış insanlar değiliz. 
Hani burada karşılarında, müminin karşısında 
kâfir varmış gibi; kalkıpta, efendim, bizim ye
minimizin icabı budur diye muazzam bir traje-
diyen edasiyle bunları söylemek bence katiyen 
doğru değildir. 

MyrdaH'ın sözünde bir mâna var, muhterem 
arkadaşlar, enflâsyon var diye mütemadiyen or
talığı korkutuyorlar. Her memleket enflâsyon
dan bahsediyor bugün, enflâsyon aldı yürüdü 
diye bütün dünya feryat içinde. Hele C. H. P. 
buna çok alışıktır. Beş misli enflâsyon yaptı, 
para kıymetini 1/5 e düşürdü. Fakat bunlar 
hiçbir zaman envestismana gitmedi, doğrudan 
doğruya idare masraflarına gitti, Hükümetin 
idare masraflarına gitti. Gayrimüsmir sahalara 
gitti. 

Şimdi MyrdaH'm demek istediği şudur: Eğer 
bunlar, bir miktar sermaj^e mevcuduna, bir 
miktar da enflâsyona yani para hacmma tesir 
yapacak yollardan temin edilmiş olsa dahi, en-
flâsyonist tesirleri dediğimiz tesirlerin zıddına 
tesir yapacak neticeler olduğu için bu, mazur 
görülebilir diyor. Yani adam demek istiyor ki, 
enflâsyon para fiyatlarını düşürür, fakat, iş 
hacminin gelişmesi, istihsalin artmasını temin 
•etmek gayesine matuf olan iki mütezat tesire 
bir anda vâsıl olmak bakımından hesabedilmesi-
nin yeri vardır. 

Bizim bütçe nutuklarımızdan birisinde veya
hut programımızın bir yerinde şunu söyliyoruz; 
iç imkânlarımızı harekete geçireceğiz. îç imkân
larımızı harekete getireceğiz sözünün mânasını 
kendisine anlatmaya kendimi salahiyetli görmü
yorum, kendileri de o derece salahiyetlidirler. 
Bunun mânası meydanda. 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette para 
hacmma tesir edecek muamelelerin sureti kati-
yede merdudolması lâzımgeldiğini, bunun be
hemehal bir enfilâsyona müncer olacağını ifade 
etmek istediler. Bunu kabul etmiyorum. Şimdi
ye kadar bütün bu muamelelerin cereyanı esna
sında kardeş gibi bereber idik. Sevişerek, bir
birimize itimadederek beraber çalışıyorduk. 
Bunları bir defa olsun bize ifade etmedi. Şimdi 
şu siyasetin garip cilvesine bakın ki, dün gör-
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düğümüz işlerin mesuliyetine, şerefine beraber
ce iştirak ettiğimiz arkadaşlarımız, bir başka 
kisve giydikleri zaman, ben seni tanımıyorum 
diyorlar. Eskiden doslukla mütehalli olmuş iki 
arkadaştan birisinin içtimai mevkiinin değişme
si, diğerinin siyasi telâkkilerinin tebeddülü, araya 
zaman mesafesinin girmiş olması, mekânın değişik
liğinin vukua gelmesi ile birbirlerinden ayrılmış 
olan bu insanların karşılaşmasını tasavvur edin. 
Karşılaşıyorlar, birisi nasılsın diyor, diğeri ben se
ni tanımıyorum diye cevap veriyor. 

Benim tanıdığım Fethi Çelikbaş bu "değildir. 
Biz böyle konuşmuyorduk. Şimdi bir şey söyli-
yeceğim, amiyane diyecekler : «Evvel yoğidi iş
bu rivayet yeni çıktı» diyeceğini anlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, Fethi Çelik
baş kalkıp daha çok esaslı tenkidedebilirdi, ne
den dün zabıtta tashih edilmiş olan ve tekrar 
tekrar burada ifade edilmiş olan bir hususu es
ki arkadaşı Samet Ağaoğlu'nun aleyhine kul
lanmakta bu derece insafsız oluyor? Samet Ağa-
oğlu zapta geçsin dedi : Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Türk milletinin yegâne ve hakiki mü
messilidir, Anayasanın mânâsı bu, Anayasanın 
lâfzı bu. Samet Ağaoğlu'da ancak bunu söyledi. 
Şimdi Fethi Çelikbaş bundan dolayı derhal bir 
cankurtaran simitine yapışır gibi ona yapışı
yor ve oradan diyor ki : îşte sen dedin ki, Mil
let Meclisi Türk milletinin ta kendisidir. De
medi adam. (Sağdan, dedi sesleri) Dedi mi? 
Zabıtları açınız. (Sağdan; tashih etti, sesleri), 
Demek ki, akabinde tashih edilmiş ve zabıtlara 
öyle geçirilmiş ve münakaşanın harareti içinde 
vukubulmuş bir sörçü lisanı, eski arkadaşına 
karşı bu derece insafsızca silâh olarak kullanıl
masını yine kendilerine yakıştıramadım. Bu
nun sürçü lisan olduğunu bilmezler mi? Vak
tiyle biz, tek parti, tek millet ve tek şef zihni
yetini taşıyorduk. Zihniyet ise, zihniyet bu. Ya
ni, Aydın'm tabiriyle «Aslını inkâr eden ha
ramzadedir» derler. Şimdi ne diyelim yani. Tek 
parti, tek millet, teş şef. Biz buralardan geliyo
ruz. Hattâ bizim partiden çıkarılmamız adeta 
bir cemiyetten çıkarılma hâdisesi gibi telâkki 
edildi. Birçok dostlarımız göz yaşları ile karşıla
dılar, o zaman. Seneler geçti, zaman ve şartlar 
değişti. İnsanlar onları bugünün şartlariyle mu
kayese etmek hassasını kaybetti Muhterem Hik
met Bayur'un başına da aynı şeyler geldi. O za
man için bunun ifade ettiği mâna ile bugün için 
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ifade ettiği mâna arasında külli fark olduğunu 
izaha hacet yok. 

Ondan sonra, bilmiyorum ne lüzum görüyor
du; işte Hürriyet Partisi, iktidar partisi ile be
raber de olabilirmiş. Buraya kadar güzel. Hacet 
hininde iktidar partisi ile beraber olacak. Bunu 
ifade etmiş olmasından, dolayı kendisine teşek
kür ederim. Fakat orada kalmıyor. Diyor ki ; 
biz böyle bir dünya, böyle bir âlem, böyle bir 
uhrâ, böyle bir okyanus görüşüne sahibiz. Ora
da kalsa iyi, ama orada da kalmıyor. Ne yapar
sın, Hürriyet Partisi? (Soldan; gülüşmeler) 
Ondan sonra büyük ve ehemmiyetli sözler söy
lenecek, mutlaka ve muhakkaka. Militant 
bir ruhla konuşacak. Millette heyecan kalmadı | 

diyor. Bu heyecanı meydana getirecek. Ondan 
sonra böyle bir heyecanla yayından fırlayan ok 
gibi derhal büyük kelimelere ve büyük şeylere 
gidiyor. 

Vatan... Millet... Hayır efendim, burada böy
le bir şey yoktur. Bu basit bir şeydir. Elbette 
orayla beraber olursanız bizimle de beraber 
olursunuz. Biraz zaman geçsin bakalım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kalkınmaya iti
razımız yok, vatandaşı sıkan falan falan, diyor
lar. Evet vatandaşın namu hesabına çok şeyler 
sölyenebilir. Fakat bir ilmi kaideyi teyidetmek 
için kullanıldığını, daima ilimden bahseden 
Fethi Çelikbaş'tan ilk defa duyuyorum. Diyor 
ki, iktisadi hayatta sıkıntının mevcudolduğu-
nun delillerini mi istiyorsunuz? Köylüye gidin 
sorun; hayat pahalılığının mevcudolduğunu, on
lar söylüyorlar, diyor. Bir taraftan ilmî kaidele
rin muhkemliğinden bahsediyor, diğer taraftan 
dâvasının delili olarak falan şunu, bunu söyle
miş, demek istiyor. Burada tezat vardır. Bu te
zat yalnız burada değil muhterem arkadaşlar, 
siyasi hayat hakikaten çok dikenli, sarp, çetin 
bir yoldur. Bu tezatlara birçok yerlerde Taşla
nabilir. Allah daima cümlemizi hatadan koru
sun. (Sağdan, âmin! sesleri) Fakat burada ifa
de etmek isterim ki; zabıtlar karıştırıldığı tak
dirde Fethi Çelikbaş'm tezatlarla dolu birçok 
ifadelerini ortaya koymak mümkün olur. îlim 
namına bugün bunları söyler, yarın aynı ilim 
namına başka bir şey söyler. Çünkü ne kadar 
objektif olalım desek, ne kadar bu iddiayı tan
tana, debdebe ile ilân etsek, politika ve parti 
menfaatleri zihnimizi ve lisanımızı tağşiş etmek
ten hâli kalmaz. Biz, sözlerimizin örneklerini I 
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ortaya koymak iktidarına sahibiz. Fakat bisut 
münakaşalarla geçirilecek zamanımız yoktur. 
Memleketin, vatandaşın dertleriyle, işleriyle, 
meşgulüz, sensin, benim münakaşasiyle kaybede
cek vaktimiz yoktur. 

Muhalefette, maalesef, kavga edilmediği za
man, sert ve şiddetli konuşulmadığı zaman, ken
di revacını temin edecek mühim bir unsurdan 
mahrum kalmış gibi yanlış bir zehabın mevcu
diyetini görüyoruz. Mutlaka kavga etmekle in
san mevcudiyetini ispat etmez. Kavgadan baş
ka münakaşa ve çalışma sahası yok mudur? El
bette vardır. Binaenaleyh biz durduğumuz yer
de vâki olabilecek birçok taarruzları karşılıya-
bilmek için karşı tedbirler almak kabilinden 
bâzı araştırmalar yapıyoruz ve bunları sırası 
geldikçe, sırası geldikçe değil, mecbur edildiği
miz zamanlarda ortaya koyacağız. Başka türlü 
savunmanın imkân ve ihtimali mevcut değildir. 

Şimdi arkadaşlar, İstanbul hâdiseleri, işte 
İstanbul hâdiselerinin sosyolojik izahı... Hani 
bunu ifade ederken keramet, hikmet... Büyük 
söylüyor Çelikbaş. 

Ondan sonra servet, sefalet... tezat içinde bu
lunduğu yerlerde vecizeler... Bu mütearifeleri 
hâdisemize tatbik ettiğimiz zaman acaba haki
kat o mudur? Müsaade ederseniz bence bu gibi 
sosyolojik izahlara bağlamaktan ziyade, memle
ketin menfaatine, hayrına olan tefsirlerle haki
katleri görmek çok daha yerinde olur. Kendisi 
söyliyecekmi de söylememiş. Yani dargınlık 
buradan mı çıktı? Onu da bilmiyorum. Fakat 
ben kendisini maalesef tehevvür içinde gördüm. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; müsaade 
ederseniz gayet kısa olarak envestismanlarımı-
zın verimli olup olmadığı üzerinde de gayrisa-
rih ve zihinleri şüpheye götürecek bir beyanda 
bulundukları için bunun üzerinde de kısaca ce
vap vermek isterim. 

Fethi Çelikbaş diyor ki ; bir tesis eğer lâyı-
kıyle işlemiyorsa, başka bir tesis yapmak, mil
lî kıymetleri kaybetmek olur. Bunlar umumi 
lâflar. 

Biz, gelelim hâdiselere. 
Sivas Çimento Fabrikası 10 gün, 20 gün ça

lışmamış ise, başka bir çimento fabrikası kur-
mıyalım mı? 

Müsaade ederseniz, bunun mânasını, Sivas 
Çimento Fabrikasının on gün, yirmi gün işleme-
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sini bertaraf edecek olan şartların tekevvününe 
mâni olalım mânasında alıyorum, yoksa, yeni 
fabrika kurmıyalım mânasında olmaz. Bunu 
kendisi bilir. Umumiyetle istihsali"! ne kadar 
arttığını da kendisi bilir. Biz dört sene içinde 
bir milyon tondan fazla çimento ithal ettik. Bu
nun için ödediğimiz paralar, 20 tane çimento 
fabrikasının inşasına yetecek paralardır. Bir 
çimento fabrikası 14 - 16 aylık işleyişle istihsal 
ettiği çimento, onun için sarf edilen dış tediye
yi tamamiyle korumaktadır, dış tediyeye tama-
miyle tekabül etmektedir. 

Bizim bugüne kadar sarf ettiğimiz çimento
dan istihsali artırmak suretiyle elde ettiğimiz 
fazlasının tutarı, şu güne kadar çimento fabri
kalarına yaptığımız dış tediyelerin yekûnunu-
nun üstündedir. Bunu bilmesi lâzımgelir. 

Bakınız arkadaşlar; 1955 senesinde bir mil
yon altı yüz küsur bin ton çimento istihlâk et
miş bir memleketiz. Bunun 800 küsur bin to
nunu dâhilde istihsal etmişiz; 800 bin küsur 
tonunu da dışardan getirmişiz. Şayet biz enves-
tismanlar yapıp da çimento istihsalini artırma
mış olsa idik, yani 380 - 400 bin ton istihsalde 
kalmış olsa idik üzerine, 1 200 000 ton çimento 
ithal etmek mecburiyetinde kalacaktık. 1955 
senesinde bunun baliği dövizini kendisi hesabe-
debilir. Ondan sonra 1956 senesinde de keza, 
1 '600 000 ton çimento istihlâk edeceğimize gö
re, yine 1950 istihsal seviyesinde kalmış olsa 
idik, bu sene, yani 1956 içinde, 1 200 000 ton 
çimento ithal etmek mecburiyeti karşısında bu
nun dövizinin acaba nerelerden tedarik edil
mesi lâzımdır kaygısının peşinde olacaktık. 

Demirde, kömürde, tekstilde, madende, kâ
ğıtta, çelikte ilâveler, yani envestismanlar yap
mamış olsaydık, bunların bize tahmil edeceği 
fazla ithalin baliğ olacağı dış tediye yekûnla
rının nasıl azametli rakamlara varacağının bu
rada hesabını yapıp göstereceğim ve o zaman 
Fethi Çelikbaş, beraber çalıştığımız zamanlarda 
memelekete ne kadar hayırlı işler yaptığımızı 
bir defa daha görüp sevinecektir, zamanın boş 
geçmediğini bir defa daha takdir edecektir. 

Muhtrem arkadaşlar; tasavvur ediniz, 1956 -
1957 şeker kampanyasında 300 bin ton şeker 
istihsal edeceğiz. Eğer 120 bin ton şeker kapa
sitesi içinde kalsaydık, 180 bin ton şeker ithal 
edecektik. 30 milyon dolara yakın bir para tu
tuyor. Bugün istihsalde 1950 standartlarında 
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kalmış olsaydık, sadece bu yatırımlardan dolayı 
100 - 150 milyon dolar fazla ödemek zorunda 
kalacaktık. Bunu bilhassa ispat edeceğim. Bu
güne kadar aldığımız neticeler muazzamdır. 

Elli bin traktör getirtmişiz. Bunlar boşa 
mı gitti1? Vatan sathı yüzde 60 fazla ekildi, gö
rülmemiş hâdiseler vukua geldi, bir milyar li
ralık dış tediye elde edildi. Ondan sonra vatan
daşlar da bol bol buğday yedi ve iyice doydu, 
iyice beslendi. Yapılmış envestismanları zim
met hanesine kaydediyoruz, bunun memlekete 
getirdiği faydaları kaale almıyoruz. 

Demirde vaziyet nedir? Biz 1950 de demir 
istihsalini 70 bin tonda bulduk. Bu sene 157 bin 
ton istihsal yaptık. Ne demektir bu arkadaşlar? 
İki mislinden fazla bir istihsal. Bunun bir he
sabını yapacak olursak demirden kazandığımız 
şey, 100 milyon liradan fazladır. Bugüne ka
dar 30 (milyon dolardan fazla bir dış tediye ka
zanmış olduğunu görmek 'mümkündür. Bu ka
dar da değil. Bu senenin sonunda demirde is
tihsalimiz, 1955 in 157 bin tonuna mukabil 300 
bin ton olarak ortaya çıkmaktadır. 1957 nin 
içinde bu 100 bin ton kapasite daha artacaktır. 
Bunliar vatandaşa ıstırap vermek için mi yapıl
mıştır ? 

Muhterem arkadaşlar, bundan çıkan bir ma
na da şudur: 

1950 den 1955 e gelinceye kadar bir misli 
artmıştır. 74 bin tondan geliyor, 157 bin tona. 
1956 dan 1957 ye geçerken 'birdenbire 300 bin 
tona çıkıyor. Dikkat buyuracak olursanız ar
tış nasıl süratli oluyor.. Bunun mânası, büyük 
istihsal yapmak devrine artık gereği gibi girmiş 
olmamızdır. Bir köprücük, bizi selâmet sahi
line ulaştıracak bir köprücük... 150, 200, 300 
milyon dolardan bahsettim. Eğer iki sene üst-
üste hava şartları gayrimüsait gitmemiş oUsaydı, 
bugün yapılan tenkidlerin mahiyeti asla bu ol-
mıyacaktı. Hattâ tahmin olunabilir ki, arka
daşlarımız o iyi tecelliler içerisinde bizden ay
rılmak külfetine de katlanmıyacaklardı. Ne 
çare ki, 'bir milletin hayatında bütün faktörler 
lehe işlemez, sıkıntı günleri de, sıkıntı senele
ri de olur. Allah bir daha göstermesin. Grök-
lerin mavi cam gibi donduğu, seneler olmuştur. 
Böyle hallerde milletçe ıstırap çekilir. Gayri
müsait şartların memleketin bünyesine göre te
sirleri başka başka olur. Muhterem arkadaş-
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lar, bir milyon tonun çok üstünde zahire ihracı 
yaptığımız seneller oldu. Size şurasını arz ede
yim, bu senenin sonunda üç gün sam yeli dedi
ğimiz sıcak rüzıgârlar esmemiş olsaydı ve biz 
1 - 1,6 milyon ton ihracat yapmış mevtoinde 
bulunmuş olsaydık, bugün bütün ıten'kid ettik
leri dertler, ıstıraplar dedikleri şeylerin, mad
de darlığının ortada adı olmazdı. Bugün bi
zim istihlak maddeleri için ihtiyacımız, muay
yen bir miktarda dış tediyedir. Bu, bir mem
leketi 'batırdı, çıkardı hükümlerine götürecek: 
kadar miktarlar değildir. Bunu îzam etme-k 
katiyen caiz değildir. Bunları gözler önüne 
sermek, plansızlıktır, programsızlıktır, şudur, 
budur, demek asla bahis mevzu değildir. 

Muhterem arkadaşlar, plansızlıktan bahset
tiler. Şu plânı beraber çalıştığımız zaman yap
salardı da, hepimize tevcih edildiğini kabul et
memiz lâzımgelen şu itirazlardan, şu ten'kidler-
den bizi kurtarmış olsaydı. Fethi Çellikbaş, Plân 
Dairesinin başındaydı. Bu fMrleri bir defa ol
sun ifade etmedi. 

Muiıterem arkadaşlar, ben sormak isterim, 
Amerika hangi plânla 1910, 1920 senesine gel
di? Avrupa hangi 10 senelik, beş senelik plân
larla inşa edildi? Bunu beyan etmek groso 
modo, bir hesap mevcudolmadığını ve göz önü
ne alınmasını icabetmediğini ifade etmez. Şura
sını arz edeyim ki; bizim yaptığımız işlerin 
hepsinin kendine göre plânı vardır. Yani de-
miryollarımız nasıl bir plâna bağlıdır, denizyol-
larımız nasıl bir plâna bağlıdır, çimento işleri
miz nasıl bir plâna bağlıdır, şeker işlerimiz na
sıl bir plâna bağlıdır. Bunların hepsini parça 
parça aldığımız takdirde bugün bu plânın nere
sindeyiz ve yarın nereye vâsıl olacağız hepsi 
malûmdur. Bunlara bir itirazınız var mı? Bun
ları konuşalım arkadaşlar. Bir de şekerden bah
şettiler, onu da konuşacağız. Bula bula, bir çi
mento fabrikası enerji yokluğundan bilmem kaç 
gün çalışmamış, şeker fabrikası tam kapasite 
ile çalışmamış, bunları buldular. Bütün bunları 
Allah lillah aşkına burada konuşalım ve milleti 
de şaşırtmıyalım. Elle tutulur, gözle görülür 
vaziyette hâdiseler sizi tazyik ediyor. Kömür 
yok, amenejman plânı lâzım. Şeker istihlâki yu
karıya doğru gidiyor, buna çare bulmak lâzım
dır. Demir, bütün paralarımızı nusku iktisadi
yatımızı emiyor gidiyor, para bütün bu madde
lere gidiyor. (Bunların etüdleri yapılır. Hangisi 
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en az dış tediyeye muhtaçtır ve hangisi en kısa 
bir zamanda verimini verecektir, hangisi büyük 
halk kütlesinin ihtiyacına tekabül etmektedir.. 
Bunları hep beraber düşündük ve beraber tan
zim ettik arkadaşlar. 

Millet Partili arkadaşım buradalar, kapasi
teden bahsettiler. Kapasiteyi arkadaşım bilmi
yor. Meselâ, biz, 1 600 000 ton kapasiteye 1956 
da ulaşılacak demekle, bu kadar istihsal yapıla
cak demiyoruz. Bunların hepsi bir senei kâmile 
zarfında işledikten sonra hasılat kapasiteye in-
kılâbetmemiş. Bu açık bir hakikattir. Meselâ 
1956 senesinin sonunda 1,5 milyon tonluk bir 
kapasiteye sahibolursunuz. Fakat bunu, bâzı 
fabrikaları 8 nci ayda bâzı fabrikaları 4 ncü ay
da, bâzı fabrikaları 11 nci ayda bâzılarını 12 nci 
ayda henüz tecrübe işletmeleri yaparken elde 
etmiş olursunuz. Siz diyorsunuz ki şu kadar ka
pasite elimizde. Bu elimizde olduğu halde istih
saliniz nedir? Söyleyin bakalım diyorsunuz. Vay 
300 bin ton eksik diyorsunuz. Hâdise budur. 
Yapılacak küçük bir tetkik hâdiselerin böyle 
olmadığını gösterir. 

Gelelim Şeker fabrikalarına ; 
Muhterem arkadaşlar; vehlei ıılâda söylenen 

bâzı sözlerin hakikat gibi görünmek nasibi ola
bilir. Fakat biz burada her şeyi açıkça tetkik 
etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi evirip çevirip, 
bu da amiyane oldu mu bilmiyorum, oldu ise 
düzeltelim, evirip çevirip bu Kütahya Fabrikası 
işi de olmadı demek isterler. Evirip çevirip işi 
oraya getirmek arzusundalar. Bir defa sarahatle 
konuşalım, işi ortadan kaldıralım, herkes bu işi 
bilsin. Şu şeker fabrikasının senelik istihsalini 
ele alalım. Bunun iki safhası var; birinci safha
sı pancar, ikinci safhası sanayi safhasıdır, bu iki 
safhanın birleşmesiyle şeker istihsal edilir. Za
man olmuş Eskişehir fabrikası 50 bin ton şeker 
istihsal etmiş, arkasından zaman olmuş düşmüş. 
Rakamlar ne kadar mütefavit. Şeker fabrikası 
ıspanakla işlemez. Şeker fabrikası pancarla iş
ler. O halde pancar fiyatına şiddetle tâbidir. 
Şimdi bakın, Alpullu Şeker Fabrikası kuruldu
ğu sene 4 500 ton istihsal yapmış, ondan sonraki 
senelerin istihsallerini okuyorum beyler; 4 000 
ton, 2 000 ton, 4 000 tin, 8 000 ton, 12 000 ton. 
16 000 ton, 37 000 ton ve arkasından 7 000 ton. 
37 000 tondan, birdenbire 7 000 tona düşüyor. 
Belki arkadaşların bu seyirden malûmatları yok„ 
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Devam ediyorum, 11 000 ton, 14 000 ton, 10 000 
ton, 8 000 ton, 24 000 ton, 11 000 ton, 23 000 ton, 
f> 000 ton. Kuruluğunda 14 000 tondan sonra 
6 000 ton istihsal. Demek ki, şeker fabrikaları
nın istihsal hayatında düşüşler ve inişler grafiği 
fevkalâde keskindir. 

Şimdi ne olmuş? Eskişehir, 1955 senesinde 
büyük bir kuraklık geçirmiş. Malûm, hususiyi e 
Eskişehir. Adım adım takibedeıı bir insan ola
rak arz ediyorum, hususiyle Eskişehir, büyük 
bir kuraklık geçirmiş, 27 bin ton istihsal yap
mış. -Kapasite 37 bin tondur, kapasite on bin 
tona düşmüş. Bu rakamı bulduk, bizim hesabı
mıza geliyor, şeker gibi tatlı bir rakam, bunu 
alıyoruz, istihsal düşmüş, diyoruz. Bu hal Kü
tahya Şeker Fabrikasını hatalı mı kılar? Bayır 
arkadaşlar. 

Eskişehir Şeker Fabrikası 57 bin ton istih
sal yapmış, iki, üç sene kadar evvel. 57 bin ton 
istihsali yapınca bir alarm var, benim yüküm 
ağırdır, benim yükümü üzerimden alın diyor. 
57 bin ton istihsal yaptığı zaman fabrikanın bur
nunun dibinde olan köylü ve arazi ve tahditli 
idi. Şimdi bunu müşahede ettiğimiz bir sırada 
Adapazarı Şeker Fabrikası çıktı. 

Gelelim Kütahya Şeker Fabrikasına : 
Kütahya Şeker Fabrikasının yapılması bir 

hata mıdır? 
Muhterem arkadaşlar, Kütahya Şeker Fabri

kası 37 bin tonluk büyük bir fabrika değildir, 
12 bin tonluk bir bölge fabrikasıdır. Ve Kütahya 
Şeker Fabrikası bu sene 12 bin ton şeker istihsal 
etti. İlk sene 3 bin ton, ikinci sene • yanlış ol
masın tam rakam arz edeyim - 13 992 ton istih
sal ederek kapasitesinin üstüne çıkmıştır. De
mek ki, Kütahya Şeker Fabrikasında derdimiz 
yok. 

Gelelim. Eskişehir Fabrikasına; 27 bin ton 
yaptı, ama Eskişehir fabrikasının faaliyet ha
yatında 27 bin tonlar çok. 57 bin ton olduğu za
man bu memleketin uğradığı zararları biliyor 
mu Ekrem Alican? 

Şeker sanayii senede 100 gün çalışır, bu yüz 
günlük mesai geçerse her gün için zarardır. Şu 
sebeple zarardır : Ya muayyen bir zaman için
de, ziraat tekniğinin, tabiatın icabı olarak ya 
pancar köklenecek, köklendiği takdirde silola
ra gidecek, işletme müddeti uzun olduğu için 
kızışma, cürüme başlıyacak, yahut da toprakta 
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bırakılacak. Toprakta bıraktığımı?! takdirde, 

' her gün için şekerin usaresi toprağa kaçar ve 
biz hakikaten yine yüz bin ton şeker alırız, fa
kat bunun şeker nispeti külli miktarda eksil
miştir. Şimdi bu vaziyet karşısında 165 gün iş-
liyen ve bu suretle memlekete külli zarar ver
miş olan bir fabrikanın yanında ikinci bir fab
rika kurmak suretiyle bunun yükünü üzerinden 
almak ve bütün o civar halkına, pancar zira-
atine alışmış olan bu civar halkına yeni yeni 
pancar ekmek imkânlarını temin etmek hatalı 
mıdır? Bilâkis dâhilde fabrika yapmak zarure
tini bize bizzat 57 bin ton istihsal gösteriyor. 
Başka hiçbir endikasyon olmasa bile, bu istih
sal rakamları bize acele olarak oralarda fabri
ka kurulmasını emrediyor. Hattâ 3 - 5 sene son
ra oradaki pancar istihsalinin süratle artması 
neticesinde bu işletme kapasiteleri de kâfi gel-
miyecektir. 

Şimdi, görüyorsunuz ki, çimento vaziyetimiz 
öyle, buradaki vaziyet Öyle. Çimentoyu biz kö
müre bağlamış değiliz. Bunu kendisi de çok iyi 
bilir. Tapmakta olduğumuz fabrikaların hepsi; 
mahallinde çürümeye mahkûm, hiçbir suretle 
faydası olmıyan mahrukatla işlemek üzere inşa 
edilmektedir, kömür kırıntıları, Raman'm pet
rol artıkları ile işlemek üzere inşa edilmekte
dir. Binaenaleyh bir kömür dâvamız var, bu
nunla alâkalıdırlar, diye gösterip, işe müşevveş 
bir manzara vermek, katiyen doğru değildir. 
Şu halde plân ve porgram mevzuları içinde bu
la bula ortaya koydukları bunlardan ibarettir. 
Ben kendilerini davet ediyorum; hangisi plân
sızdır, hangisi piloriteyi haiz değildir? Gelsin
ler izah etsinler, insanlar hatadan salim olmaz. 
Bunda da hatalarımız olabilir. Fakat umumi en-
vestismn içinde bunların tesirleri hesabedilirse 
ve bunlar da lehimize çıkarsa ve beraeti zimmet 
mazbatası verilmez denirse, ben o zaman bir 
şey bilmiyorum. Onun için bunları müşahhas 
olarak ortaya koymak lâzımdır. 

Hangi tesisleri plânsız olarak yaptık? Bun
ların belirtilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, biz de hatadan salim 
olmıyabiliriz. Hatalarımızı söyliyeyim. Burada, 
Ankara'da büyük üç dört bina nasılsa gözümüz
den kaçtı. Belki aidolduğu Vekil, Fethi Çelik-
baş.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Benden ev-
vel. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam j 

la) — Senden evvel mi idi? Etibank binan) fa- ! 
lan keşke olmasaydı. Onun yerine çok daha ve- i 
rimîi yerlere paramızı sarf edebilirdik. Ben ı 
söyüyeyim, fakat bunun umumiyet içinde ifa- j 
de ettiği mâna, o derece büyütülecek, bütün I 
etıvestisman politikamızı şaibeleııdirecek bir i 
hududa katiyen götürülmemiştir. Bunların por- i 
t esi, miktarı, hej)si malûm ve muayyendi!'. 

Bir nokta kalıyor. Mustafa Ekinci dinle on
dan sonra kaçacağım. 

Şimdi deniliyor ki; siz istihlâki azdırdınız. 
İstihlâki harekete getirmese idiniz... 

Muhterem arkadaşlar, istihlâki harekete ge- j 
tirip getirmemek meselesi başka memleketlerde 
konuşulabilir. Bizim memleketimize gelince j 
büsbütün başka mâna ifade eder. Biz ne ile is
tihlâki harekete getirdik! Büyük kütlelere ı 
iştira kudreti vermek suretiyle,. Bu iştira kud
retini vermese idik, derhal nazarı dikkatinize 
arz ederim, istihlâk miktarı ile, istihsal mikta
rının artması arasında sıkı bir münasebet oldu
ğunu kabul etmek lâzımgelir. Bu istihsali teşvik 
işini her şeyden evvel içtimai adalet meselesi 
olarak ele aldık. İçtimai adalet dediğimiz zaman 
başka memleketlerde derhal işçi dâvası akla ge
lir, bizim memleketimizde köylü ve işçi davası
dır. Bizim memleketimiz. Bir içtimai adalet dâ
vası olarak buğdayı 30 kuruşa alalım dedik ve 
bu suretle bütün iç pazarı harekete getirmiş ol-
maklığımız hepimiz tarafından tasvibedilmiş bir 
politika idî. Eğer hatamız bu ise hep beraber 
yaptık ve bundan başka yol yoktu arkadaşlar. 
Bu bir. 

ikincisi; daha ne yaptık? Yine istihsali ar
tırmak için, her mahsulümüz yani teşvik edil
mesine ihtiyaç gösteren mahsullerimiz için mü
nasip bir pazar ve rayiç temin etmek için ted
birler aldık. Eğer biz istihlâki artırdıysak bu
nu iki yoldan artırdık. Çok rica ederim, haki
katleri ortaya koyalım. Niçin bu hususlara te
mas etmiyorlar? Bu hususları ortaya koysunlar. 
Fındık satılmadı, pazar araştırdık. Üç numara
lı liste, altı numaralı liste.. Bunu Fethi Çelik-
baş daha iyi bilir. Ondan sonra narenciye çıktı, 
şu oldu bu oldu. Daha ne yapalım, sokakta mı 
çürüsün? Bütün istihsal maddelerimizi teşvik 
ştmek için, istihsali artırmak için doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle primler koyduk. Müs-
tahsıla fazla para, iştira gücü intikal ettirdik, i 
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Bu elbette pazarları harekete getirdi. Bundan 
dolayı elbette madde darlığına doğru bir cere
yan hâsıl oldu. Fakat aynı tedbirin içinde mad
de bolluğunu yaratmak esası mevcut. Çünkü 
teşvik edilen her hangi bir istihsal kolu inkişaf 
eder. Meselâ, Muhterem ismet Paşa'nın ilk he
defimiz 500 bin balya diye pamuğa hedef gös
termesine rağmen ve aradan 10 - 15 sene geç
mesine rağmen istihsal miktarının kayda değer 
bir yükseklik göstermemesi çok şayanı dikkattir. 
Fakat vakta ki pamuk fiyatları, dünya pamuk 
fiyatlarına göre revaçlı bir seviyeye geldi, işte 
o zaman pamuk istihsali artmaya başladı. Fi
yat verirseniz istihsal artar. Buyday istihsali
mizin de miktarının armasını sebebi budur. 

Fakat diğer taraftan madde bolluğunu ya
ratan bir tesir. Şimdi muvazene, muvazene... 
Muvazene ne?.. Yani bu Türk ekonomisini mu
ayyen bir safhada, muayyen şeylere ve kalıpla
ra bağlamak, aşağı bir seviyeden bir muvazene
ye ulaştırmak... Esasen o zaman Halk Partisi 
tarafından takibedilen politika budur. Bunun 
acısını çektik. Mahzurlarını gördük. Zannede
rim, 1939 yıllarında, Lozan Muahedesinin mey
dana çıkardığı konsiderasyonla tedbirler almak 
ve ancak memleketin satabildiği kadar satınal-
mak ve bu suretle sadece istihlâke tâbi kalmak 
politikası tatbi'ka konuldu. Döviz lâfı o zaman 
ortaya çıktı. Bunun uzun seneler tatbikatta, is
tihsalde hiç artış kaydetmemek gibi bedbaht 
bir neticesi oldu. Şimdi biz eğer şu arz ettiğim 
envestismanları dünyanın konjonktürünün mü-
saidolduğu bir devirde acele edip ortaya koy
mamış olsa idik ve ilk giriştiğimiz günden itiba
ren hâsılaları alamamış olsa idik, istihlâkin gün
den güne artması neticesinde1 bugün yine deh
şetli döviz sıkıntısı içinde bulunacaktık. İpti
dai bir memleketin dış tediye güçlüklerinden 
kurtulmasına imkân ve ihtimal mevcut değildir. 
İlmi simya ile altın imal eder gibi birtakım ame
liyelerle memlekete velûdiyet ve fazla istihsal 
kabiliyeti vermek ve uzun seneler envestisman 
yapmış memleketlerini refah seviyesine ulaştır
mak bir ham hayalden ibarettir, böyle şey ol
maz. Liman yapmak, demiryolu yapmak, yol 
yapmak, silosunu yapmak, makineleştirmek ve 
ziraâte teknik usulleri koymak ve fabrikalar 
yapmak lâzımdır, bunları yapmadan zengin ola
caksın... Böyle bir şey mümkün değildir. 1945 
te fiilen harb bitti. 1945 ten 1950 ye gelinceye 
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kadar bu memleket 800 milyon dış ticaret açı
ğı vermiştir. Envestisman yapmadı ama yine 
700 - 800 milyon lira. dış tediye açığı vermiştir. 
Bunlara yardım olarak aldığımız miktarları da 
ilâve edecek-olursak bir milyonu geçer. Yani 
senede yüz milyonun üstünde bir tediye açığı 
vermiştir. O senelerde bir envestisman da yap
mamışlardır. Ne yapmıştır? İstihlâk devinin 
peşinde koşmuştur. Açın gazeteleri okuyun, 
dört beş sene içinde memleket bedbahttır. Mü
temadiyen, odun, kömür yoktur, ekmek yoktur, 
fabrikalar kömürsüzlükten durmuştur, diyor. 
Kömürsüzlükten yarı pişmiş çimento fabrika 
kazanlarında donup kalmıştır, et 550 kuruştur, 
et istihlâki % 70 düşmüştür, diyor. Bunlar za
manla hep unutuluyor. 

ALÎ YENÎARAS (Kars) —Şimdiki gibi... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Müsaade buyurun, iki küçük fark 
var. Ben kabahat bulmak için söylemiyorum 
beyler. Ben bir kusur atfetmek maksadiyle söy
lemiyorum, hâdiseleri anlatıyorum. Yani takip 
edilmesi lâzımgelen iki yoldan birisini takibet-
tiğinizde ne olur, diğerini takibettiğinizde ne 
olur? Envestisman mevzuu 1946, 1947, 1948 de 
yok. Emisyon var, şu var, bu var. Açın gazete
leri okuyun, rakamlara bakın. Et, o zaman 550 
kuruş, Urfa yağı 750 kuruş. Bütün gazeteler 
hayat pahalığı teranesi ile doludur. Bir karnı-
baharm fiyatı 130 kuruştur, bunlar o günün 
işidir, bugünün işi değil. Matbuatta, gazeteler
de bunların resimleri vardır, o günün gazete
lerini tetkik edecek olursanız, görürsünüz. Halka 
bakın, zannetmeyin ki bunlar sinema önünde 
bilet almak için toplanmış vatandaşlardır. Ha
yır 42 kuruşa çamur gibi ekmek almak için 
saatin on ikisine kadar furunlarm önünde bek
leşen halkm resmidir, diyor gazeteler. 

Bundan çıkan netice şu : Demek ki, şu mad
denin, bu maddenin yokluğundan feryat, hayat 

pahahğmdan şikâyet, yapılmak istenildiği gibi 
bizim envestismanlarımıza bağlanacak şeyler 
değildir, onları adeta halkın gözüne kötü gös
terecek bir mesele değildir. Bu, onlardan evvel, 
iktisadi gelişmede geri kalmış memleketlerin 
mahkûm bulundukları kader meselesidir. İşte 
Türkiye'nin bugünkü çalışması bu kaderi ve 
mahkûmiyeti değiştirmektir, bütün dâvamız 
budur. (Soldan, alkışlar) 
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Şimdi bakınız, eğer biz o gün bu envestis-

nıanları yapmamış olsaydık bugün çimento için 
30 milyon, şeker için 30 milyon, demir için şu 
kadar, bunun için bu kadar döviz temin etmek 
peşinde olacaktık. Şimdi, bir lâstik için bir kah
ve için uğraşıyoruz. Bir bilmem ne için uğra
şıyoruz. Daha yedi tane, sekiz tane ve büyük 
ölçüde, paramızın dış iştira gücüne bağlı olan 
madde var. Bu sefer biz döviz sıkıntısı içinde, 
madde darlığı içinde koşacaktık. Bugün enves-
tismanlarımız için sıkıntı çekerken o takdirde 

J gene bu tarihte günlük ihtiyaçlarımız için sıkın
tı çekecektik. Yine döviz bulamıyacaktık, mu
vazene bozulacaktı ve sıkıntı âmilleri kendini 
hissettirecekti. Biz istihlâk devinin peşinde koş
madık. Bu istihlâk devinin hareketlerine en
vestisman yapmak suretiyle müsait bir cereyan 
yaratırken Hürriyet Partili arkadaşlarla bera
berdik. 

Şimdi arzum şu:Kalkıp, envestisman yaptınız 
falan diyorlar. Hayır efendim. Asırlar ve asırlar, 
medeni âlemden uzak ve geri kalmışız, bu, memle
ketin kaderi olarak tarihinin ve hâdiselerin 
mahkûmiyetidir. Başka türlü olmasına imkân 
yoktur. Bir kaput bezi dâvası bu memleketin 
uzun yıllar dâvası olmuştur. Bu başka türlü 
olamaz. Tekstilde yaptıklarımızı sordu arka
daşımız, cevap vereyim, müsterih olsunlar, va
ziyetimiz çok iyidir. 300 - 400 milyon metreyi 
geçti istihsalimiz. Ondan sonra, pamuğumuz ye
tecek mi yetmiyecek ini? Diye soruluyor. Bir 
milyon iğe geldiğimiz zaman bile, tam kapasite 
ile çalıştığımız zaman bile, hattâ pamuğun en 
düşük istihsal kapasitesinde olduğu halde dahi 
kâfi geliyor. Aldığımız tedbirler ve revaçlı fi
yatlar pamuk istihsalini süratle artıracaktır. 
Türkiye'de pamuk istihsalinin iki milyon bal
yaya ulaşacağı artık bir hakikattir, hesaplarımı
zın hiçbirisinde yanlışlık yoktur. Bugün , hâin 
dışardan getirtmekteyiz. Senede 100 milyon 
getirmişiz. önümüzdeki sene ithalâtımız 
çok düşecektir. Görüyorsunuz ki, döviz 
tediyelerinden ne suretle kurtuluyoruz. Hem 
pamuk memleketiyiz, pamuğu burada çıkarıyo
ruz... Ekinci gidiyor musun? Hakkın var. Ma
badını sonra sana' anlatırım. Takatleri tüken
miş, başka defa söz alır söylerim. 

Hulâsa iki sene sırtsırta memleketin hava 
şartları kurak gitti. Envestismanlarımız yapıf-

J mış, fakat bundan gereği gibi istifade edilecek 
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Manian geçmemiştir . Almanya'da da böyle ol
muştur. 1949 - 1950 senesinde 600 milyon dolar 
açıkla iflâs masası başına gider gibi EPl ' :ya 
teslim oldu. Onlar vaziyetini düzeltti. 

Amerikan yardımı hakkında da birşeyler 
söyliyeyim. Yarın her hangi bir şey karşısında 
bu tâlilli konulmalar memleketin aleyhine cere
yan alır. Kendilerine atfedilecek kusur oiıır. 
Yardımın bir katresi dahi, bugünün Türkiye'
sinde bir hayat unsurudur. Bunu bilmeliyiz. Po
litikamızı bâziçe yapmamalıyız. 

Server Somuneuoğlu, istemesini bilirsek o 
zaman muvaffak ölür, dedi. Şimdi burada : Et'en-
dim, siz bir muvazeneye gidiniz, şunu yapınız, 
bunu yapınız. Muhterem arkadaşlar, muvazene 
dedikleri nedir1? İstihlâki daraltacağız. İstihlâ
kin zaten nerede olduğunu biliyoruz, memleket 
ancak emeğini yiyor. Fiilî imkânsızlığın da 
istihsali ne dereceye kadar darp.İttiğim biliyo
ruz, bunları konuştuk. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) - Ajansa ver
diğin tebliğin mânası nedir? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Size takdim ettiğimiz bütçedir, anlama
dınız mı, ajansa verdiğimiz tebliğin mânasını l 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) —• Bütçeden 
daha evvel tebliğ ettiniz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Zihniyeti biz ogün bulmadık ki, onun tat
bikatı yazın ortasında başladıya, inhisar mad
deleri fiyatlarının yükseltilmesinin sebebi ne
dir? Piyasadan bir miktar para massetmek içindir, 
Ondan sonra İktisadi devlet teşekkülleri istih
sallerinin fiyatlarında istihsale muvazi bir ar
tışın yapılması ne dir? Banka reeskont bedel
lerinin yükselmeleri ne dir? Bunlar malûm olan 
şeylerdir. Bunların hepsi malûmdur. Hattâ birçok 
memleketler bunları bir seneden öbür seneye, mü
sait hava şartları veya istihsal şartları tahakkuk 
etmemiştir diye geri bırakırlar. Bunların hepsi 
ayarlamalardır. İngiltere son günlerde tari
hinde şimdiye kadar görülmemiş şekilde rees
kont hadlerini yükseltmiştir. Bunlar vakıadır. 
Bütün bunlar ayarlamalardır. Biz bunu dün 
yapmadık-. Bütçeyi takdim ederken bunla
rın hepsi kafamızda mevcuttu. Bunlar bugün sa-
ni olmuş birşey değildir. Gülme Ekrem Alioan! 
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(Sola işaret ederek) İşte burada arkadaşlar. 
şimdi çıksınlar, söylesinler. Alâkadar olan İş
letme Bakanı ile İnhisarlar Vekili ile yaz orta
sında bunları konuşmadık mı? Söylesinler. Ya
ni bunlar nedir, neyi söylüyorsunuz ? 

Şimdi bakınız beyler; bütçenin strüktrünü 
söyliyeyim : Bizim gibi bir memlekette, enves-
tismana, imara, vatandaş hizmetlerini görmeye 
bu derece muhtaç ve mecbur olan bir memleket
te denk bütçe getireceksin. Amerika denk büt
çe mi yapıyor ki, benim gibi fukara denk bütçe 
getirecek. Amerika devlet borçlarının faizi, büt
çelerinin hasılat yekûnunun % 13- ünü teşkil 
ediyor. Borç yalnız bu memlekete mahsus bir 
şey değildir. Para kıymetinde tahavvüller, yal
nız bu memleketin derdi değildir. Enfilâsyo-
nist tesirler, yalnız bu memleketin derdi değil
dir. Bunlar bütün dünyayı sarmış zamanımızın 
dertleridir. Bunlar beşerin başından eksik ol
mamıştır, muhterem arkadaşlar. 

Ben sabrınızı suiistimal ettim. Özür dilerim. 
(Estağfurullah sesleri) Başka kıstasla bunların 
tetkikini yapsınlar, gelsinler, burada açık açık 
konuşalım. Çimento mu bozuk, şu mu fena, bu 
mu iyi değil, öteki mi bozuktur? Biz bunların hep
sini, bütün ortaya koyduklarımızı müdafaa et
meye amadeyiz. Şerefini de, mesuliyetini de \o-
kabbül ediyoruz. 

Fethi Çelikbaş'a bir söz söyleyip ondan son
ra ineceğim. Bir (çete) lâfından istifade ederek 
dediler k i ; nüfuzdan istifade edilerek çete ku
ruldu. Acele etmesin. Her şey açık konuşuluyor. 
Bu memlekette bugün olduğu kadar hiçbir za
man her şey bu kadar açık olmamıştır. Bütün 
iddiaların ince elenip sık dokunduğu bir devir
de yaşıyoruz. Kendilerinden bir milimetre fark
sız, bu memlekette her hangi bir suiistimalin 
yer tutmaması için, asgari kendileri kadar he
yecanlı, kendileri kadar azimli olduğumu lütfen 
kabul buyursunlar... (Alkışlar). 

REİS — Yüksek kararınız veçhile saat 15 te 
toplanmamız icabederse de Celsenin uzamış ol
ması dolayısiyle maddeten buna imkân olmadı
ğından saat 16 da toplanılmak üzere Celseye 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 14,25 



Î K I N C Î C E L S E 
Açılma saati : 16,10 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri) İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Elâzığ mebusluklarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Bütçe müazkeresine devam ediyo

ruz, efendim, söz C. H. P. Grupu adına Nüvit 
Yetkin'indir . 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşla
rım, muhalefetin hüsniniyetine itimadetme-
diklerini beyan etmiş bulunan İktidar Partisi 
Sözcüsü Halûk Şaman'm beyanatına istinadet
mek lâzım gelirse, muhalefeti suiniyetle telâkki 
eden bir çoğunluk karşısındayım. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Samimiyeti
ne dedim. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Samimiyet 
kelimesini Mazhar Şener, suiniyet kelimesini 
zatı âliniz telâffuz buyurdunuz. 

Muhterem arkadaşlar, Halûk Şaman Bey
efendinin bu tashihlerini memnuniyetle kay
detmek isterim. Hükümet namına söz almış 
bulunan Samet Ağaoğlu Halûk Sanman Beyi 
geride bıraktı, partimizi ve muhalefeti; bir fe
sat yuvası, fesat metotlarının işlendiği bir mek
tep olarak tasvir ettiler. 

ZAHİT AKDAĞ (Seyhan) — Az bile söyle
di. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) - Samet Bey
efendi bunu söylerken kendi efradı ailesin
den bâzılarının ve Fuad Köprülü'nün, Adnan 
Menderesin, Celâl Bayarın da o mektepten ye
tişmiş olduğunu unutmaması lâzınıgelirdi. 

REİS — Müdahaleleri ben karşılıyacağım, 
Nüvit Bey, siz fikir silsilelerinizi bozmayın ri
ca ederim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Samet Beyefendinin 
şahsıma vâki teveccüh ve iltifaiikar cümleler

le edebiyatçı olduğumdan bahsederken, beni 
fesat mektehinde değişmiş olmakla itham ettiler. 

Kendileri ise edebiyatçıdır, küçük hikaye
cidir, hatibolarak tanınmışlardır. Konuşma
larından, muhataplarının, edasından, çehresin
den şivesinden bir iktisatçı olup olmamasından 
veya sesinin tonundan bahsetmek ve işi o dere
celere kadar şahsiyata dökmeği hakikaten ya
kıştıramadım. 

Muhterem arkadaşımız Halûk Şamanın şah
sımızı itham eder mahiyetteki ilti^atkâr vasıf 
ve sıfatlara hedef olmamız mevzuunda müsaade 
ederseniz biraz duracağım. 

Halûk Şaman, diyor ki, muhalefet partisi 
mademki bütçeye itimadetmiyor, biz de hüs
nüniyetine itimadetmiyoruz. Demek ki, kırmızı 
veya beyaz rey vermeyi hüsnüniyet veya suini
yete hamletmekte, samimiyet veye ademi sami
miyete bir örnek ve kıstas tutulmaktadır. Bunu 
böylece tescil ediyorum. 

Samet Beyefendinin 'bize fitne ve fesat izafe 
etmesinin söb'eibi de, sonradan kendilerinin açık
ladığı gibi, neymiş biliyor musunuz? Biz büt
çe tenkidi münasebetiyle yaptığımız konuşma
larda ekseriyet grupumuzun vazife duygusun
dan bahsetmemizden dolayı grupu hükümeti 
aleyhine tafhrik etmişiz. Bir balkan hakkında
ki takdirkâr cümle ile güya hükümetin bâzı 
üyelerini hükümet aleyhinde kıyama teşvik et
mişiz, sonra, ben belki kelimeyi tam ifade ede-
miyceeğim. Siklops gibi efsanevi bir mahlûka 
benzettiği partisinin gözünü, başını hedef tut
muşuz. 

Muhterem arkadaşlarım.; bizim anlayışımıza 
göre Büyük Millet Meclisi 'bir murakabe orga
nıdır. Çoğunluk ol'sun, azınlık olsun, bütün 
gruplar, mebuslar Büyük Millet Meclisi karşı
sında mesuliyet almış olan hükümeti ve bu 
hükümetin azalarını ve o hükümetin reisini bü
tün icraatından dolayı murakabe eder ve bu 
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murakabenin sonunda kendilerine gerektiği za
man mesuliyetler tevcih eder, 'bu, onun vazife
sidir. Böyle olduğuna göre Samet Beyefendi
nin dün burada, sürçü lisanla da olsa, söyledik
leri (Meclisi millet diye tavsif) etmekle hükü
meti grupla memzucen mesuliyetlere iştirak et
tirmiş olmasını (biz demokratik zihniyete yakış
tıramıyoruz. Bu olsa olsa Fetlhi Çelikbaş'm 
ifade ettiği gibi, totaliter bir zihniyetin görü
şü ve ifadesi olması lâzımgelir. Hükümet âza
sından bâzılarına müteveccih olarak bizim büt
çenin heyeti umumiyesi üzerindeki serdettiğim 
bir cümleyi misal olarak aldılar. Fahrettin 
Ulaş arkadaşımın şaıhsan Merkez Bankasında 
bulunmuş olması hasebiyle dış ticarete agâh ol
makla beraJber bugünki hükümet ekibi içerisin
de muvaffakiyet imkânlarının az olduğunu ifa
de ettik. Muhterem arkadaşlar, sadece Samet 
Ağaoğlu'nun tavsif ettiği tarzda değil, şöyle de 
denebilir. Muhterem Başvekilin ifade buyur
duğu gibi bu Meclisin bir kanadırida oturanlar 
Üçüncü Menderes Kaibinesine itimadetmedikle-
ri gibi; Dördüncü Menderes Kaibinesine de iti-
madetmediler. Ve Üçüncü Menderes Kabine
sini 'birtakım hâdiselerden sorumlu telâkki et
mişlerdi. Dördüncü Menderes Kaibinesine ilti
hak etmiş sadece Fahrettin Ulaş arkadaşımız 
değil, daha birçok kıymetli arkadaşlarımız baş
ka 'bir hükümet reisinin idaresi altında, başka 
bir ekip içinde çok daha kıymetli hizmetler ifa 
edebilirler. Bu bir kanaattir. Bu kanaati izhâr 
etmek, hükümeti bâzı işlerindeki icraatından 
dolayı tenkid etmek bir görüştür. 

'Muihterem arkadaşlar; bu suretle bizi it
ham eden Sayın Samet Ağaoğlu, 'bizzat kendisi 
de, Hükümet Reisinden veya partinin reis ve 
azalarından bâzılarının iş başında bulunması
nın bu parti veya memle'ke'tin menfaatlerine 
uygun düşmediğini söylemesi veya çoğunluk 
partisi mensuplarından bâzı arkadaşların hükü
met mensuplarından bir veya birkaçının tak
dir veya tenkid etmesi hayırhaıhane telâkki edi
liyor da bizim aynı istikâmette serdettiğimiz 
mütalâa neden fesat ve fitne oluyor? Bunu 
Samet Beyin muhalefet hakkındaki kanaat ve 
zihniyetinde aramak llâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; yine Samet Beye
fendi, bizim bütçe müzakerelerimizi tavsif eder
ken edibane 'bir cümle kullanarak lâf karıştır
dılar, çattılar, ondan sonra çıktılar, gittiler, de-
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di. Öurada muhalefetleri yıllarında saatlerce 
bu kürsüden konuştuktan sonra cevabını alma
dan, beklemeden salonu değil, Meclis binasını 
terkedip giden arkadaşlarını biliriz. Biz burada 
tenkidlerimizi yapıyoruz, sonuna kadar cevapla
rını bekliyoruz, cevaplarına cevap vermek için 
bekliyoruz. 

Samet Bey burada bir teşhiste bulunarak bir 
hüküm ısdar etti. 1958 senesi Demokrat Parti 
iktidarının bir zafer senesi olacakmış, biz bu za
ferlerini tetviçe imkân bırakmak istemiyormu-
şuz. Katiyen emin ve müsterih olsunlar biz asla 
bu fikirde değiliz. 1958 yılına kadar iktidar gru-
punun seçeceği hükümetlerle iktidarda kalma
ya devam edeceklerdir. Bundan başka bir niyet 
kimsenin hatırından hayalinden geçmemiştir. 
Memleketin hayrına yapılacak işlerde biz ancak 
gurur duyarız. Biz memleketin dertlerini bura
da huzurunuzda arz ediyoruz. Biz memleket iş
lerini burada mevzubahsederken, örtakcıoğlu 
arkadaşımın ben konuşurken yaptığı bir müda
haleye de cevap olur. Biz hepimizin içinde bu
lunduğu ve memleket kaderi yüklenmiş olan bu 
geminin kaptanı acemidir. O geminin kaptanı 
değiştirilsin. Daha ehil ellerde sahili selâmete 
daha çabuk ulaştırılsın diyoruz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Seni getirelim 
seni... 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bu vebalin altına girmek istemem. 

Samet Bey bize plân ve programdan müte
madiyen bahsediyorlar ama, programla ne kay
dettiklerinin tarifini, izahını yapmadılar, diyor
lar. İnsaf buyursunlar. Biz Yüksek Heyetinizin 
insafına, hafızasına sığınarak arz edelim ki, beş 
yıldan beri bütün mücadelelerimiz plânın ve 
programın kendi görüşümüzle izahı ile geçmiş
tir, daha geriye gitmeden geçen sene bendeni
zin, bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
sırasında buradaki maruzatım plân ve progra
mın kendi görüşümüzle tarzı izahı olduğundan 
başka İktisat ve Ticaret Vekâletinin bütçesinin 
tenkidi sırasında Kâmil Kırıkoğlu'nun yine gru-
pumuz adına burada yaptığı konuşmanın tam 
6 sayfası programın tarifi ile geçmiştir. Hafıza
larınızı ihya etmek için müsaadenizle bundan 
birkaç pasaj okuyacağım : 

Geçen yılın konuşmasından alıyorum : 
«Geçen devrede 4 sene hükümete program fik

rini telkin etmiştik. Biz memleketimizin teşkilât 
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v« kabiliyet ölçülerine bağlı kalarak Avrupa'nın 
bir kısım demokrat memleketlerinde gördüğü
müz genişlikte plân talebetmedik. Hükümetten 
hâdiselerin ve heveslerin arkasından koşar bir 
hale düşmemesini istedik. Asgari bir programlı 
yürüyüşe kıymet verilmesini temine çalıştık ve 
nihayet rejim, bahsinde olduğu gibi Menderes 
hükümetlerine, Birinci Menderes Hükümetinin 
program ve va'dini hatırlattı.» 

Diğer bir yerinde ise : 
«Hükümetin zaman kaybetmeden yetkili bir 

heyete bir yatırım programı hazırlatmasını tav
siye ediyoruz. Denk bütçe gayesini gözden uzak 
tutmıyacak olan bu yatırımlar programında ya
pılacak işlerin tercih sırası, ikmal müddetleri, 
devletin özel teşebbüsün ve yabancı sermayenin 
iştirak payı ve şartları, iç ve dış finansmanların 
hangi kaynaklardan ve ne suretle temin olun
duğu tesbit ve ilân olunmalı ve yatırımlar için 
Merkez Bankası kapısı çalınmamalıdır. Aksi 
takdirde tesis meydana getirmek maksadiyle 
yapılan her emisyon hayat pahalılığını artır
makta ve vatandaşın sırtına gizli ve adaletsiz 
bir cebri vergi olarak yüklenmektedir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Muhterem 
Kamet Ağaoğlu arkadaşımın bu konuşmayı din
lememiş olduğu yahut da o zaman Mecliste bu
lunmamış olduğunu kabul ederek İktisat ve Ti
caret Vekâleti bütçesi münasebetiyle Kâmil Kı-
rıkoğlu arkadaşımızın yapmış olduğu konuşma
nın bir kısmım müsadenizle arz edeceğim. 

«Plân deyince memleketin tarih içindeki ik
tisadi seyrini, içtimai bünyesini, iç ve dış bün
yemizdeki imkânlarını ve müstakbel ihtimalleri 
derpiş eden temkinli bir görüşle teşebbüslerimi
zi sıralıyan onların vüsat.ve hacımlarmı dikkat
le tâyin eden âm ve şâmil bir plân mevzuuba-
histir. Böyle bir plân şüphesiz camit, köstekle
yici bir ahdiatik buyruğu olmıyacaktır. Bilâkis 
günün icaplarına göre süratle istikamet ayarla
malarını icabettirecek fakat hiçbir zaman tesbit 
edilmiş prensiplerin haricine çıkmıyacaktır. İk
tisadi plândan mahrumiyet yüzünden son beş se
ne devamınca D. Partinin kendi parti programı 
ve taahhütlerinin aksine hareket ettiğini müşa
hede ettik.» 

Muhterem arkadaşlar evvelisi gün yaptığım 
konuşmada programa temas eden kısmın Samet 
Ağaoğlu'nu tatmin etmiş olması lâzımgelirdi. 
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I Yıllardan beri iktidarla aramızda ihtilâf ve 

münakaşa konusu olan husus iktisadi kalkınma
nın lüzumu üzerinde değil, bunu sağlamanın ça
re ve yolları üzerindedir. Ne gerekçe ve ne de 
Sayın Vekilin izahlarında mahrumiyet ve feda
kârlıklar pahasına sağlanmasına çalışılan iktisa
di kalkınmanın hangi cssalara, hangi plân ve 
programa dayanarak hangi istikametlerde ve 
ne kadar zamanda tahakkuk edeceği, girişilecek 
teşebbüslerin fayda ve imkân sırası, iç. ve dış 
finansmanlarının ne şekilde sağlanacağı ve bun
lar için katlanılacak fedakârlık ve mahrumiye
tin şümulü, derecesi ve müddeti üzerinde bir 
vuzuh ve sarahat mevcut değildir.' 

Muhterem, arkadaşlarım, bizim bu tarifleri
miz eğer Samet Beyefendiyi tatmin etmemiş, 
hâlâ vuzuha varmamışlarsa, o zaman bir mek
tep açalım, Samet Bey de bizini mektebe teşrif 
etsin. 'Muhterem arkadaşlarım., bu plân ve prog
ram mevzuunda çok konuşulmuş ve bunun üze
rinde çok durulmuş olduğunu ve buraya çıkan 
hatiplerin çoğunun bilhassa bu mevzuda konuş
tuklarını hepimiz biliyoruz. Şimdi müsaade eder
seniz, mâruzâtımı biraz genişleteceğim. 

Programdan bahseden Mazhar Şener arkada
şım, bize hep eskileri tekrar ettiler, diye başlı
ya n. konuşmasında programdan bahsedişimizi 
tenkid ettiler. Hep eskileri tekrar etmiş olma
mızı tenkid kasdiyle söylediklerine ihtimal ver
mem. (Jünkü bizi fikirlerinde böylece sebat ve 

i selâbet sahibi insanlar olarak tavsif etmiş oldu
lar. Ama beni af buyursunlar, Mazhar Şener'in 
Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu program 
hakkındaki konuşması ile burada yaptığı ko
nuşma arasında bir tezat olduğunu izah edersem 
kendilerinin çabuk fikir değiştirmiş olduğunu 
anlıyaeağız. 

Mazhar Şener'in bu konuşmasını okuyaca
ğım. 

Arkadaşlar Mazhar Şener arkadaşım, bakın 
ne diyor : «Şimdi geliyorum plân ve program 
meselesine...» 

Merak etme Mazhar Bey ben latakrabüssalâ-
tesini değil, helisini söyliyeceğim. (Bu mesele 
çok konuşuldu. Bu mevzu Heyeti Umumiyede ve 
bütçe konuşmalarında münakaşa mevzuu olmuş
tur. Şükranla görüyorum ki, hükümet bu hu
sustaki düşüncesinde bir tekâmüle erişmiştir. 

I Geçen devrelerde plân ve program fikri redde-
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dilmiçti. Btı fikir komünist ve demir perde 
memleketlerinin bir anlayışı şeklinde telâkki 
edilerek reddedilmişti. Bu defa da görüyoruz ki 
plân ve program fikri yeniden belirmiştir. Hü
kümetin bir plân bir programı vardır. Teknik 
plânları vardır. Başvekil diyor ki gidiniz su iş
lerinin programını görünüz. PTT nin programı
nı görünüz. Bunlar teknik plânlardır. Bizim is
tediğimiz plân ise iktisadi plân ve programdır. 
Yani teknik programların bir arada mütalâasiy-
le memleketin iktisadi gücü ile ayarlayıp sene
lere taksim edilmesi ve memleketin takibedeceği 
politika ne ise o hedeflere asgari şekilde yani 
diğer ekonomi sahalarına zarar vermeden tat
bik edilecek bir iktisadi plân mevzuunu müda
faa ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir memleketin 
plân ve programını yapmak için evvel emirde 
şu mütearifeyi kabul etmek lâzımdır, bir mem
leket iktisadi kalkınmaya karar verdikten son
ra neyle kalkınacaktır. Elbette millî gelirinden 
artırdığı bir kısımla kalkınacaktır. 

Millî gelirinden bir kısmı ile kalkınacaktır. 
Bunun izahına hacet göremiyorum. Nasıl bir 
insan, şahsi hayatında işlerini artırmak için ge
lirinden bir kısmını tasarruf etmek suretiyle 
bunları yaparsa, bir memleketin gelirini artır
mak mevzuunda da mevcut gelirinden bir kıs 
ımnı yememek suretiyle tasarrufa, karar- ver
mesi lâzımdır.) 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; kıymetli vakit
lerinizi almak istemiyorum, birçok söz almış ar
kadaşlar vardır. Mazhar Şener arkadaşını büt
çe konuşmalarının sonunda hulâseten diyor ki ; 
Demokrat Parti iktidara geldikten sonra vatan 
sathında bir yığın işlerle karşı karşıya idi bu 
tazyikler altında hükümet plân ve program yap
mak imkânı yoktu, vatandaşın isteklerini yap
mak. mecburiyeti karşısında idi. Ama şimdi ar
tık plân ve program zamanı geldi. Bahsettikle
ri plân ve programın yapılmasını temenni ede
rim, diyorlar. Bizi, 27 sene iktidarda kaldılar, 
plânları, programları var mı idi, plân hakkın
daki fikirleri nedir diye tenkid edecekleri yer
de, evet muhterem arkadaşını programın lüzu
muna inanıyorum ama bunun zamanı ancak gel
miştir, yolunda konuşmuş olsalardı daha insaf
lı olurlardı. 

Şimdi bize, yirmi yedi seneden beri plânınız 
var mı idi diye soruyorlar, bunu, bize soracak
larına halen Devlet Başkam olan Reisicumhur 
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Celâl Bayar'a sorarsalar kendilerine her halde 
müsbet cevap vereceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Mazhar Şener ar
kadaşımız bir noktada şimdiye kadarki pro-
gramsızlığın mazeretinde muhterem hükümet 
reisi ile aynı fikirdedir. O da, demin arz etti
ğim gibi kucak kucak ihtiyaçlar karşısında biz-
zarure program fikrine kıymet vermiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Menderes geçen yıl Bütçe Komisyo

nunda şöyle diyordu : 
Yalnız arkadaşımın dediklerinde hakikat 

payı mevcuttur, iç iştira gücü ile dış iştira gü
cünü bir ayarlasak işimizi tamamen halletmiş 
olacağız. Hepiniz mebus arkadaşlarsınız. Hepi
niz geliyorsunuz, köprü, yol, su, mektep istiyor
sunuz. Memleket ihtiyaçları, iki sene yağmur 
görmemiş kurak toprak gibi çoraktır ve temin 
edilmek zarureti vardır. 

i Başbakan bunları Ferudun Ergin arkadaşı
mıza cevap olarak söylemişti. 

I Evet, devam ediyorlar; 
I (Jimento diye aklımıza geliyor, elektrik di-
I ye aklımıza gelivor memleketimizde nüfusa isa-
I bet eden istihlâk 34 kilovattır. Bir tarafta 500 

bin kilovattır. Tasavvur buyurun nasıl bir mem
lekette yaşıyoruz fakat her memlekette siyasi 
hayati ihtiyaçların bir zorlayış derecesi vardır 

I ve sonra; 
j «Bizim memlekette mevaddı müstehlike için 
j olmaktan ziyade yarını kurtarmak için enves-
I tisman yapmaya bir zorlayış vardır Bizdeki 
I demokrasinin hükümranlığı müstehlikin hü-

kümrnalığı değildir. Biz kuvveti sizlerden alı
yoruz.» 

I Yine aynı konuşmasında : 
«Sizler bizi tazyik ediyorsunuz şuraya bir 

I baraj yapın, buraya bir elektrik santrali ku
run diyorsunuz. Biz arkadaşlar sizlerin, dolayı-
siyle milletin arzularını yerine getirmekle mü
kellefiz. Biz hükümet olarak memleket hizme-

! tinde pervasız olarak yürümekte devam edece
ğiz.» 

Simdi bir diğer parça okuyacağını: «Biz, 
bir işi yapmaya karar verelim buna kredi bula-
nııyalım ; böyle bir şey mevzuubahis değildir 
Bu çok nazaridir. Folluğa bir yumurta koyduk
tan sonra başka bir tavuk gelir oraya yumurt-

I 1ar. Bu memleketin çok çalışkan bir halkı var-
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dır. Arkadaşlar; Alman halkı sabahtan akşa
ma Türk buğdayı yer. Bu memlekete iki mil
yon ton buğday ihracediyoruz. Bunun bir de
ğeri vardır. 

İktisadi alemde konsiderasyon yaratmakta 
faide vardır. Bu nazariye ile olmaz. Yüzmek 
nazari ile öğrenilmez. Bir envestisman progra
mı yapmış olsaydık, bir döviz bütçesi yapmış 
olsaydık, ve Toprak Mahsulleri Ofisi bunu bu 
çerçeve içinde tahakkuk ettirecektir, deseydik, 
hakikaten mahdut kalacaktık. Biz iktisadi saha
da istiklâlimizin mücadelesini yapıyoruz. 

Bu sefer de Almanya'nın, Amerika'nın prog
ramı mı vardı da bu gelişmeye ulaştılar, İngil
tere'nin programı mı vardı dediler. Hemen ar
kasından bu hesapsız bir gidiş değildir, bu gi
diş hesaba kıymet verilmemek mânasını tazam-
mun etmez. Ama bizim su işlerimizin, çimento 
sanayiimizin, Tekelin dahi bir programı var de
diler. Bir sefer daha Samet Ağaoğlu arkadaşı
mızı tatmin etmek için söylüyorum, bizim için 
program, her sanayi şubesinin kendi işleriyle 
mahdudolan projeler değildir. Yüksek Meclise 
arz edilen, millete arz ve maledilen ve yıllarla 
temadi edecek olan bir iş yapma programıdır. 
İmkânlarımız ve yapacağımız işlerin imkân, lü
zum, ihtiyaç ve verim sırasına göre ayarlanmış. 
ilmî olarak hazırlanmış ve hattâ partiler üstü 
tutulmuş bir programdır. 

Muhterem arkadaşlar; Mazhar Şener arka
daşımın lütfettikleri cevapta bana taallûk eden 
kısımda birtaraftan borç miktarını tehlikeli say
madıklarını belirtiyor, diğer taraftan da konuş
malarının sonunda da büyük bir borç yükü al
tındayız, bunu tenkid mevzuu sayıyorlar, diyor
lar. Konuşmamı bir kere daha okudukları tak
dirde hatırlarında yanlış kalan kısmı tashih 
edeceklerini tahmin ediyorum. Biz kendi gücü
müzün üstünde borç vardır veya mevcut borcu 
korkunç telâkki ediyoruz demedik, aksine bor
cumuzu gücümüzün üstünde saymıyoruz dedik. 
Bizim için endişe veren husus kısa vadeli olan 
borçlardır ve dış ticaretimizdeki açıklardır. Dış 
borçlarımızla kısa vadeli borçlarımız enfilâsyo-
nu tahrik etmektedir, hayatı pahalılaştırmak-
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım; yine gerek Sayın 
Öamet Ağaoğlu'nun ve gerekse Mazhar Şener 
arkadaşımızın bizi bu tenkidlerimizde samimi
yetsizlikle itham etmelerine karşı müsaade bu-
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vurursanız, geçen yılın İktisat ve Ticaret Vekâ
leti bütçesini raporte eden arkadaşımızın rapo
rundan bâzı kısımları yüksek huzurunuzda tek
rar edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; geçen yıl bütçesinin 
İktisat ve Ticaret Vekâleti raporu şu şekilde 
başlar : 

«İthalâtın azalmasına, döviz sıkıntısının şid
detlenmesine rağmen Hükümet yatırım faaliye
tini hızlandırmış, kredi hacmim genişletmiş ve 
emisyonu çoğaltmıştır. İstihlâk eşyası darlığı
nın ve pahalılığının istikbalde müreffeh bir Tür
kiye yaratmak için göze alman zaruri bir feda
kârlık olduğu iddiası varit değildir. 

İstihlâki daraltmaya giden memleketlerde bu 
tahdit ihracat seferberliğine muvaffakiyet sağ
lamak içindir. Bizde ise tesisler kurmak üzere 
bilâkis ihracatın besliyecek istihsal şubelerinin 
muhtacolduğu malzemeden tasarruf edilmekte
dir. İkinci mühim nokta İngiltere'nin sanayi
leşme hareketini emisyonla beslemesi ve İngil
tere Bankasının emisyon miktarını muayyen 
bir seviyede tutmasıdır.» 

Bugün de ithal tahditlerinde ve istihlâki 
azaltme işlerinde hükümetin İngiltere'yi misal 
olarak aldığı görülüyor. Başbakan da Mazhar 
Şener de aynı noktaya temas ettiler. Bu memle
ketin aldığı bâzı tahdit tedbirlerine işaret etti
ler. 

Misal olarak alman bu memlekette istihlâk 
tahdidedilmiş ihracat seferberliğine girişilmiş
tir. Meselâ kaliteli kumaşlar ihracedilmek için 
yapılmış dâhildeki istihlâki daraltılmıştır. Bizde 
ise tamamiyle aksi olmaktadır. Bizde istihsali 
teşvik ve tenmiye edecek malzemesinden tasar
ruf edilmektedir. Bu arkadaşlar bu raporu yap
tıkları zaman bu partinin içinde idiler. O zaman 
kendi partilerine karşı arka maksat taşıyacak 
bir partinin içinde bulundukları zaman kendi 
partilerine ihanet edecek karakterde insanlar 
değildi. Bunlardan birisi Feridun Ergin arka
daşınız idi, diğer ikisi veya üçü muhtemelen 
aramızdadır. 

1950 den sonra dış ticaret açığı âni olarak 
540 milyona yükselince .1950 den sonra dış tica
ret açığı âni olarak 540 milyona yükselince fev
kalâde tedbirlere başvurulmak zarureti hâsıl 
olmuş ve ithal edilen malların karşılığında ya
pılması gereken transferler geciktirilmiştir. 
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Geçtirilen, transfer bir nevi kısa vadeli kre

di hizmetini görmüştür. Aynı zamanda kısa va
deli istikrazlar addetmek, altın karşılığı Ban
ker kredileri almak kredili ithalât yapmak su
retiyle dış ticaretin idamesine çalışılmıştır. 

Bütçe lâyihası 25 nei sayfaya nazaran Tem
muz 1953 \ Haziran 1954 arasında döviz varidatı 
ile sarfiyat arasında açık 724 milyon liradır, j 
Bunun 520 milyon lirası kısa ve orta vadeli kre
dilerle karşılanmıştır. En açık ifade ile bugün
kü ithalât ve amortisman seviyesini muhafaza 
edebilmek için yârım milyarlık kısa vadeli borç
ları ödemek ve ayrıca senede 724 milyon liralık 
yardım ve istikraz temin etmek mecburiyetin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bunları bizim gö
rüşlerimize tamamen tetabuk eden tenkidler ol
ması itibariyle hatırlatıyorum. Temennilerde de 
aşağı yukarı birleştikleriniz oluyor. 

İhracatı desteklemek temennileri... Makine 
ve yedek parça ithalinin... 

Raportörlerin temennileri : 
İhracatı besliyen istihsal şubelerinin inkişa

fı için zaruri makina ve malzeme ve yedek par
ça ithalinin tahdidedilmemesi bu makina ve 
malzemenin müstahsil eline dünya rayiçlerin
den daha yüksek bir bedelle geçmesine meydan 
verilmemesi, emisyon ve kredinin dâhilde istih
lâkin artmasına, maliyet fiyatlarının yüksel
mesine ticaret muvazenesinin bozulmasına yol 
açacak nispette genişlemesine mahal bırakılma
ması. Dış ticaret hacmiyle dahilî piyasadaki iş
tira kuvveti arasında muvazene tesisi, tasarruf 
hâsılasını hususi yatırım sahalarına doğru kana-
lize edecek sermaye piyasasını teşkilâtlandıra
cak ihracatın inkişafı ile alâkalı yatırımları teş
vik edecek yabancı sermaye ile dahilî piyasa 
arasında irtibat temin edecek bir malî müessese 
kurulması, kısa vadeli kredilerin konsolide edil
mesine çalışılması kurulmuş fabrikalarının ve 
münakalât şebekesinin mahrukat, yedek parça 
müstahsıla inikas etmiş ihracat primlerinin yeni 
esaslara göre tanzim olunması, ihracat primleri
nin hangi maddelerde ekim sahasına göre müs
tahsıla ödenmesinin kabil olacağı hususunun 
araştırılması. Hububat ziraatinde tohumlukla
rın ıslahı ile pelemir, lesüde mücadelesinin şü-
mullendirilmesi devletin hazırladığı yatırım 
programlarının âzami döviz temin edecek şekil- 1 
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[ de revizyona tâbi tutulması iktisadi kalkınma

mızın safha safha tahakkuku zarureti karşısın
da istihsalin bir lâzada âzami hadlere ulaşması 
nasıl mümkün değilse ithalâttaki zaruri tah
ditlerden de vazgeçmek mümkün değildir. 1954 
te bankaların tevzi ettiği krediler yekûnu 4 mil
yar 574 milyonu bulmuştur. Zirai krediler 1950 
deki 410 milyona mukabil 1,226 milyarı ticari 
krediler 1950 deki bir milyardan üç milyarı 
aşmıştır. Ticari krediler daha ziyade madde 
ithali ve arsa bina alımı gibi sipekülâtif maksat
lara matuftur. 

Somuncuoğlu arkadaşım belki muvazene ke
limesine yine kızacak ama. Muhterem arkadaş
lar, benim arzım şudur. Okuduğum rapordaki 
noktai nazarlar (şüphesiz şimdi de aynı nok-
tai nazarlar hükümeti ikaz etmeyi bir memle
ket vazifesi hattâ bir parti vazifesi addeden 
ekseriyet grupu içinde de birçok, kıymetli ar
kadaşlar vardır) Bu noktai nazarlar oradan 
geldiği zaman halis, iyi niyetli, yapıcı; fakat 
muhalefetten geldiği zaman yıkıcı, bozguncu» 
olarak vasıflandırılmaktadır. Muhterem arka
daşlarım, bizim kanaatimize göre bu, hem de
mokrasi icaplarına uygun bir zihniyet değildir 
ve hem de müştereken bu memleketi kalkındır
mak için çalışma şevkine darbe vurur, arkadaş
lar. 

Burada Halûk Şaman arkadaşımızın konuş
masından beş dakika evvel gazinoda muhterem 
bir arkadaşımla beş dakika konuşmuştum. İs
mini açıklıyabilirim. Onun muhalefet hakkın
daki, şahıslarımız hakkındaki çok iyi, halisane 
ve samimî görüşlerini dinledikten sonra; mese
lâ bana, eminim ki, bunu bir vazife hissi için
de, bir memleket duygusu içinde söylüyorsu
nuz, nihayet bizim de, sizin de gayelerimiz bir
dir ve bu, bu memleketin kalkmmasıdır, an
cak hedefe varmak için aramızdaki fark kul
lanılan metodlardadır, demesinden beş dakika 
sonra Şaman arkadaşımızın bizi suiniyetle ve 
Samet Beyefendinin de bizi fitne ve fesatla me-
lûf şekilde tavsif etmesini ben de cidden tees
sür ve teessüf uyandırdı. (Soldan, bu sözleri 
size kim söyledi, sesleri) Kenan Akmanlar. Her 
halde bunu da gammazlamak için söylediğime 
hamletmezsiniz. (Soldan, gürültüler, büyük 
adam sesleri) 

REİS — Lütfen arkadaşlar, hatibin konuş
masını kesmeyin, muhavere etmiyelim, 
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NÜVİT YETKİN (Devamla) — Samet Ağa- I 

oğlu'nun bize cevap teşkil eden izahlarında : 
Bir tarafta bir tesis yaparken diğer tarafta bir 
iktisadi güçlük yaratmamak kaydiyle vücuda 
gelmelerinden büyük inşirah duj^acağımız birta
kım kalkınma hamlelerinden bahsettiler, rakam
lar verdiler, tesislerin kapasitelerinden bahset
tiler. Bugün Sayın Başvekil de burada aynı şe
kilde birtakım rakamlar, tesisler ve müjdeler 
verdiler. Ekrem Alicaıı arkadaşımızın dediği 
gibi, biz de mütaaddit zamanlarda ifade ettik, 
bu memleketin kalkınmasını arzu etmiyecek tek 
fert, tek teşekkül yoktur. Ama bunun yolları 
üzerinde ihtilâfımız vardır. Bir tarafı yapalım 
derken, diğer tarafı yıkıp bütün eseri tehlike
ye koymak hatalıdır. Biz diyoruz ki, «istihsali 
teşvik etmek gayretiyle giriştiğimiz bâzı hare
ketler bugün istihsali felce uğratmıştır. Sınai 
müesseseleri kapanma tehlikesiyle karşı karşı
yadır.» Bu bir görüştür. Belki hatalıdır, belki 
değildir. Ama bunu bir görüş olarak böyle an-

'lamak en isabetli yoludur. 
Şeker fabrikalarına çok temas edildi. Şeker 

fabrikalarının adedinin artırılmış olması bütün 
heyetçe tasvibedildi ise zararı yok, fakat şahsi 
bir görüş olarak, bu fabrikalar üzerinde hatır
lamıyorum, Hürriyet Partisinin görüşü ne idi, 
derin bir tetkikin mahsulü olmasa dahi bu ka
dar adedde fabrika yapmaktansa fabrikanın 
iş gününü daha çok artırabilmek ve köklenen 
pancarı bozulmadan muhafaza edebilmek çare
si alınsaydı. (Soldan, gülüşmeler). Ben bunu 
'bir görüş olarak arz ediyorum. Böyle bir noktai 
nazar serdetmek neden kötü niyetli addedilsin? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; istihsal güç
lüklerinden bahsettiğimiz ve bu yüzden istih
salin azaldığından bahsettiğimiz zaman bâzı 
arkadaşlarım misal istemişlerdi. O zaman kü
çük bir kâğıt üzerinde konuştuğum için vereme
miştim. Bir Sivas Çimento Fabrikasundan 
bahsettiği için bir selüloz fabrikasından bahset
tiği için Ekrem Alican arkadaşımı sadece bir 
misal üzerinde duruyorsun1, diye tenkid etmiş
lerdi. Ben de bu hususta birkaç misal vereyim: 
Emekli Sandığının Ankara'da yapmakta oldu
ğu Ulus Hanının bugün sadece demir bulama
maktan daha henüz iskelet halinde iken bugün 
sadece demir bulamamaktan ve duvar içinden 
geçmesi gereken elektrik kablolarının konacağı 
saçtan boruların bulunanı amasından müşkülât 
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içinde bulunduklarını bu Sandığın salahiyetli 
uzuvlarından birisinden1 dinledim. 

Muhterem arkadaşlar; bir başka misal : Do
ğanşehir'in Polat kasabasında bir elektrik tesi
satı yapılıyor. Hükümetin faydalı teşebbüsle
rinden biri. MutaaMıit iki sene içinde 180 bin 
liralık bu tesisatı ikmal ediyor. Fakat şehire 
cereyanı verebilmek için 964 dolarlık cebrî boru 
ve tel lâzımdır. 180 bin liralık iş görülmüş fa
kat 964 dolarlık dış tediyeye muhtaç mütaahhit 
bu parayı aylar evvel yatırmış, Maliye Vekâle
tinden permi bekliyor. Bu mal geldi, gümrük
lerdedir Ve Gümrükler Vekâleti bir yazı yazıyor, 
diyor ki; Maliye Vekâletinden bu malın permi
sini getirmezseniz yıl sonunda malı satarız, tas
fiye ederiz. Mütaahhit parasını aylar evvel ya
tırmış, transfer bekliyor. İhaleyi İller Bankası 
yaptığı için, İller Bankası feryat ediyor, bele
diyeye yazıyor, diyor ki; ne yap yap permisini 
al. Arkadaşlar, resmî vesika. Şimdi arkadaşlar; 
964 dolar, memlekete ithal edilen her hangi bir 
lüks arabanın fiyatının beşte biri demektir. 
Böyle bir para yüzünden iyi bir tesis işlemeden 
kalmaktadır. 

NECMİ ATEŞ (İstanbul) — Alâkalı vekile 
vereydin, geç kalmışsınız. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Olabilir. 
Biz, bu gibi işlerin taaddüdetmemesi için rica 
ediyoruz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bizim kanal
dan geçer. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Sizin kanal
dan geçeceğini bilmiyordum, bilseydim tabiî baş
vururdum. Sizin döviz komitesinde olduğunuzu 
yeni öğrendim, gerçi Samet Bey orada idi. 

Bursa fabrikatörlerinden Adnan Bey ismin
de bir arkadaşım geldi, burada. 1 500 dolarlık 
bir floşu iki seneden beri parası Merkez Banka
sına yatırılmış, tahsisi verilmiş, transferi bekli
yor. Bu mevzuda Ticaret Vekâletine, vekile de
ğil, Dış Ticaret Reisliğine müracaat olmuştur, 
1 500 dolarlık floşu bulamadığı için altı ay ta
tili faaliyet yapmak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Bir başka misal -. 
Malatya'da bir lâstik fabrikası kurulmuştur. 

Bu fabrika işe başladığı günden itibaren üç ay 
sonra kauçuk bulamadığından tatili faaliyet et
miştir. İki şene içinde faal olduğu zaman altı 
ayı geçmemiştir. 
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Ve yine Malatya'da bir müteşebbis arkada

şımız bir mensucat fabrikası tesis etmiştir. Bu 
fabrika da bir müddet çalıştıktan sonra vals'ı 
kırılmış, Türkiye'nin dört köşesini gezmiş fakat 
bulamamıştır. Sümerbanka müracaat ederek 
şöyle bir mektup yazmıştır, sizlere bunun bir 
cümlesini okuyacağım. 

Ben diyor, bir müteşebbis olarak memleket 
sanayiine katılmak istiyorum. 

Meselâ* : Haşıl makinemiz üç aydan beri mu
attal vaziyettedir. Bu makineyi istihsale geçire
bilmek için lüzumlu olan 4 aded valsi memleke
tin/her köşesinde aradığımız halde maalesef bu
lamadık. Ve makinemizi çalıştıramadık. Netice
de çözgüsüzlük yüzünden yirmi beş tezgâhım ve 
diğer yardımcı makinelerimi kapıyarak işçileri
mize • yol vermek zaruretinde kaldık. Halbuki, 
Malatya Pamuklu Sanayii Müessesenizin hurda
lığında, yıllardan beri çürümeye terkedilmiş 
olan ve Malatya fabrikanızın hiçbir işine ya-
ramıyan birçok hurda valsler vardır. Bu hurda 
valslerden birkaç tanesini tadil ve tamir suretiy
le haşıl makinemizde kullanılabilir hale getire
bileceğimizi düşünerek bu hurda valslerin 4 ade
dinin bana satılması hususunda adı geçen fabri
kanız idaresine müracaat ettim. 

25 tezgâhımı ve diğer yardımcı makinelerimi 
kapıyarak işçilere yol vermek mecburiyetinde 
kaldım. Halbuki Malatya bez kombinasının hur
dalık depolarında çürümeye terkedilmiş pek 
çok valsler vardır, bunlardan verin tamir edip 
kullanayım, diyor. 

Arkadaşlarım bu misaller milletimizin uğra
dığı büyük müşkülâtın küçük birer misalidir. 
İkazımız da, bu gibi güçlüklerle istihsalimizin 
tehlikeye düşürüldüğünü anlatmak içindir, me
sele budur. 

Şimdi, bir iktidar hata etmez m i l Biz birin
ci konuşmamızda da arz ettik, insanlar gibi hü
kümetlerin de hata edebileceğini kabul ederiz. 
Fakat sık sık hata eden ve hatasını kabul etmi-
yen hükümetlerden biz şikâyetçiyiz. 

Sayın Başvekil demin burada konuşurken, 
müteşekkiriz, lütfedip hatalardan birisini kabul 
ve itiraf ettiler, bâzı binalar için ayırdığımız pa
raları keski daha faydalı mevzulara verse idik, 
hata ettik. Dediler. Bedelsiz ithal kararnamesi de 
hükümetin bir başka hatasıdır. Daha geçen yıl 
burada Sayın Menderes konuşurken ofis borçla-
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rından bahsediyordu. Bunların Hazineye, mu-
vazenei umumiye içerisine almaya mecburmu-
yum, ben mecnunmuyum ki bu zararı muvazenei 
umumiyeye alayım diyordu. Muvazenei umumiye 
içine almaya mecbur değil ama bugün bir beyan
name ile bu borçları bütçeye alacağını ajansla 
yazdı. Aynı şeyi radyoda da söylediklerine göre 
ya kendisi veya Maliye Vekili mecnun olmaya 
karar vermişler demektir. (Sağdan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar bu arada partimizde 
iken program fikrinin hararetli mürevvici olan 
Server Somuncuoğlu'nun partimizden ayrıldık
tan sonra, bilhassa bütçe Komisyonundaki isti
fadeli çalışmalarından kendi tabiriyle Bütçe Ko
misyonunun bir mektep sayıp orada tahsil et
tikten sonra bu fikirlerden ve prensiplerden 
vazgeçtiğini ifade eden arkadaşımın malî mev
zulara temas eden noktai nazarını Fethi Çelik 
baş cevaplandırdılar. Bendenizde ilmî kifayetıyle 
bu garip fikirlerini bağdaştıramadım. 

Bir noktadan bahsettiler, ne hazindir ki, 1954 
seçimlerinden sonra partimize reva görülmüş 
birçok itham, iftira ve hakaretlere rağmen re
jimi tahribeden bâzı kanun teklifleri, alman 
bâzı tedbirler karşısında izzeti nefislerimizden 
feragat ederek, Hükümetle temas aradığımız 
zamanlar bu arkadaşımız partinin temsilcisi ola
rak vazifelendirilmişti fakat teşebbüsümüz Hü
kümet katında kanunların tanıdığından öteye 
muhalefeti tanımıyorum diye teklifimiz refüze 
edilmişti. Bugün aynı arkadaşımız, muhalefeti 
kötü niyetli telâkki eden bir Hükümetle aramızı 
bulmak için bir sulh havarisi vaziyetindedir. 
Sayın Somuncuoğlu'nun bize teklif ettiği sulh 
değil ilticadır. (Sağdan, bravo sesleri.) Kendisi
nin yaptığı bu gibi ilticalar Menderes'i ancak 
rejimi götürdüğü istikamette teşvik eder. (Sağ
dan, bravo sesleri). 

Sonra arkadaşlar; bu bütçe 3 yıldan beri çek
tiğimiz bütün ıstırabı kalkınma humması gibi 
göstermekten mesul 3 ncü Menderes Hükümeti
nin bütçesidir, biz bunu böyle telâkki etmekteyiz. 

Hürriyet Partisi Bütçe Komisyonunda mu
vakkat bütçe teklif etti. 

Aziz arkadaşlar; muvakkat bütçe mevzuun
da geçen sene biz de bir teklif yapmıştık, fakat 
istihzalarla karşılanmıştı. Bu sene Hürriyet Par
tisinin Bütçe Komisyonunda teklifi reddedildi
ğinden tekrarına lüzum görmemiştik. Eğer yük
sek iltifatınıza mazhar olursa böyle bir şeyin za-

469 — 



î : 41 22.2 
ruretine biz de inanıyoruz. (Soldan, geç kaldı
nız sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; biz o kanaatteyiz ki, ik
tisadi meselelerimiz derin bir surette zedelen
miştir. Bunu, üzerinde ehemmiyetle durulmaya 
değer mevzulardan telâkki ediyoruz. Bilhassa 
uzun vadeli bir tahammül ve fedakârlıklar sil
silesi istiyen bir rejimi gerektiren bu işi ancak 
kuvvetli bir Hükümetin yapabileceğine kaani 
bulunuyoruz. Muhalefetin tenkidlerine kıymet 
veren ve memleketi derleyip toplıyacak, vatan
daşa siyasi partilere içte ve dışta ticaret âlemi
ne itimat verecek bir Hükümete ihtiyaç vardır. 
Böyle bir heyeti vazifelendirmek ekseriyet gru-
puna düşer biz böyle bir Hükümete müzaherete 
hazırız. 

Arkadaşlar; iktisadi mevzularda görüşleri
mizi, ikazlarımızı ifadeye çalıştık. Ve bunlarla 
sizi ikaza çalıştık. Bu suretle vazifemizi bitir
miş oluruz. Bundan sonrasını tâyin ve takdir el-
betteki çoğunluğa düşer. (Sağdan, ne yapalım 
sesleri) Allah memleketimizin hakkında hayır
lısını versin Buraya teşrif edin konuşun. 

REÎS —• Samet Ağaoğlu, buyurun. 
İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞ

LU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
huzurunuzu tekrar rahatsız etmekten maksadını 
iki nokta üzerinde kısaca mâruzâtta bulunmak
tan ibarettir. Yoksa Ekrem Alican arkadaşımı
zın ve diğer muhalif partiye mensup arkadaş
ların sözlerime vermiş bulundukları cevaplara mu
kabele olmak üzere bu sabah çok mükemmel ve 
çok etraflı cevabı Sayın Başbakanımız vermiş
lerdir. Benim bunlara ilâve edecek her hangi 
bir hususum elbette yoktur. Yalnız iki nokta 
üzerinde duracağım. 

Birisi; Ekrem Alican ve hattâ biraz da Fet
hi Çelikbaş, dünkü sözlerimi teyidetmiş bu
lunmaktadırlar. «Biz zaten kül halinde me
seleleri ele aldık sizlerle beraberiz, teferruat 
üzerinde bâzı aksaklıklara işaret ediyoruz», de
mek suretiyle aşağı yukarı beyanatlarımızı tas-
vibetmiş bulunmaktadırlar. Bundan dolayı ken
dilerine teşekkür etmek mevkiindeyiz. 

İkinci ufak bir nokta olarak daha geçen se
ne, 14 ay evvel 400 bin "ton kömürün ithali za
ruretinden bahseden Fethi Çelikbaş'm; bu kere 
kömür sıkıntısı olmadığını açıkça ifade etmesi 
bizim için çok saadet verici bir husus oldu. (Bra
vo sesleri) İşletmeler Vekâleti bütçesinde çok 
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teferruatlı olarak konuşacağım. Ben şimdi baş
ka hususlar için huzurunuza çıktım. Bu arada 
Nüvit Yetkin'in de çok ağır mesuliyetler altında 
kaldığını ifade edeyim. Koskoca Cumhuriyet 
Halk Partisinin bütün yükleri onda. Mahir bir 
avukat olduğu gibi, iyi bir hatibolarak da si-
sayetin ince meselelerinden iktisadın ince mese
lelerine kadar hepsi onun omuzunda. Allah ko
laylık versin. (Gülüşmeler) Allah hakikaten ko
laylık versin. 

İki arkadaşla, Nüvit Yetkin de, Fethi Çelik
baş da benim söylediğim bir söz üzerinde ısrarla 
durdular. Hele Fethi Çelikbaş çok ileriye giden 
bir ifadede bulundu. Benim demokrasiyi katlet
tiğimden bahsetti. Çok romantik bir ifade. Sa
met Ağaoğlu demokrasiyi katlediyor! Sizin de
mokrasiye itimadınız bu kadar mı? Bir Samet 
Ağaoğlu demokrasiyi nasıl katleder? Siz nasıl 
hürriyetperver olarak çıktınız? ölmüş demok
rasi, kalmamış demek! Ama öyle değil. Benim 
söylediğim şey şudur : Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Türk milletinin yegâne ve hakiki mü
messilidir. Türk milletinin hakkı hâkimiyetini 
istimal eder. Anayasanın 4 ncü maddesi sarih, 
millî irade Mecliste tecelli etmektedir. Yani siz 
içtima halinde iken tıpkı Türk milletinin karşı-
smdaymış gibi size huşu ile, hürmetle hitabet-
mek ve karşınızda ona göre vaz'ı tavır almak 
lâzımdır. Bunu tekrar ediyorum. Bunun Ana
yasaya uygun olmadığı meselesi üzerinde yalnız 
Fethi Çelikbaş ve diğer hukukçularla değil, bü
tün hukukçularımızla münakaşaya amadeyim. 
Bir sürçü lisan yoktur. Burada tekrar ediyo
rum : Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk mil 
letinin iradesinin mutlak mümessilidir. Onun 
karşısında tıpkı Türk milletinin karşısmdaymış 
gibi vaz'ı tavır almak mecburiyeti vardır. O 
halde Nüvit Yetkin'in dediği gibi tekrar ediyo
rum, ortada sürçü lisan yoktur. Asla yoktur. 
(Sağdan, o, o... sesleri. Daha demin Başvekil 
sürçü lisan olduğunu söyledi sesleri) Ben ko
nuşuyorum. Söz bana aittir. Ve söz bana aidol-
duğuna göre sürçü lisan olup olmadığının tak
diri yalnız bana düşer. 

Gelelim demokrasinin katli meselesine, Hür
riyet Partisinin muhterem sözcülerinin konuşur
ken dikkatli olmaları için kâfi sebepler vardır. 
Bugün kendilerinin diğer muhalif partilerle re
jim kanunları adı altında birleştikleri mevzular 
vardır, ispat hakkı meselesi, Kırşehir Kanunu 
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meselesi, Seçim Kanunu meselesi ve saire gibi... I 
Bütün bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkarken beni demokrasiyi katletmekle it
ham eden Fethi Çelikbaş o zaman hükümet âzası 
bulunuyordu. Ancak bir senelik bir mazisi var
dır, bu meselelerin. (Kanunda imzası vardır 
sesleri) 

Şayet ortada demokrasinin katli gibi bir me
sele mevcutsa bunu Samet Ağaoğlu'nda değil, 
Fethi Çelikbaş'm mâzisiyle bugünkü iddialarını 
telif etmek suretiyle aramasını rica ederim. Ma
zi daha çok yakındır. (Soldan, bravo sesleri) 

Derhal şunu ilâve edeyim ki, bu kanunlar 
üzerinde partim ve Hükümetimle beraberim. O 
zaman kendileri Hükümette idiler ben değildim. 
Kırşehir Kanunu dolayısiyle Millet Partisiyle 
birdirler. Kırşehir Kanunu ve ispat hakkı mese
lelerini ele almışlardır. Matbuat Kanununun 
Adalet Komisyonundaki görüşülmesini hatırlı
yorum. Fethi Çelikbaş Hükümet âzasıydı. Kır
şehir Kanunu dolayısiyle görüşmeleri hatırlıyo
rum, Fethi Çelikbaş Hükümet âzası idi. Halk 
Partisinin bu mevzularda konuşma salâhiyeti, 
Hürriyet Partisinin bir kısım lider ve azaların
dan daha fazladır. Bu zevat bu meseleler üze
rinde (Sağdan, gürültüler) Ne Adnan Mende
res'le, ne Samet Ağaoğlu ile ne de başkala-
riyle münakaşa edemezler. (Sağdan, gürültüler) 
(Devamlı gürültüler). 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bedii Faik 
şahittir. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Telâş için
desiniz. (Şiddetli, gürültüler) 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bera
ber ne konuştuk, ifşa edeceğim. Sözlerini ona 
göre söyle. (Şiddetli, gürültüler) 

RElS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme
yin. Fazla gürültü olursa celseyi tatil zorunda 
kalacağız. 

İŞLETMELER VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Söze geliyorum, Samet Ağa
oğlu demokrasiyi katletti, söyliyen kim? Fethi 
Çelikbaş... Aşkolsun Fethi Çelikbaş'a nasıl dili 
varıyor!. 

Aziz arkadaşlarım, her an Demokrat Parti
nin içinde olarak çalışıyorum, ilk kurulduğu 
günden beri nasıl çalışıyorsam yine öyle. ica
bında içeride mücadele, ederek ve ona tam bir 
bağlılıkla, Ve daima böyle de kalacağım. Her I 
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türlü mesuliyetlerine iştirak ederek, hiçbir za
man partimin dışına çıkmayı kafama koyma
dan! (Soldan, bravo sesleri) 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Unut-
ma neler konuştuğumuzu, inkâr edemiyeceksin. 

İŞLETMELER VEKlLl SAMET AĞAOĞ
LU (Devamla) — Ama Çelikbaş pervasızca çık
tı, Samet Ağaoğlu, Samet Ağaoğlu demokrasiyi 
katletti dedi. Tekrar hulâsa ediyorum arkadaş
lar; tekrar hulâsa ediyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kürsüsünde konuşurken, çok 
yakın mazimizden, hattâ uzak mazimize kadar 
olan ef'al ve harekâtımızı, sözlerimizle, karar
namelerde ve kanunlardaki imzalarla tecelli 
etmiş olan hallerimizi hatırlıyalım da kendimi
zi tezatlar çukuruna düşürmekten kurtulalım. 
Aksi halde her an teşhir edilmek tehlikesine 
mâruz kalırız, arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

RElS — Efendim, Ahmet Bilgin arkadaşı
mız, dünkü celsede Samet Ağaoğlu'nun şahsı
na değil, gruplarına taarruz ettiğini iddia et
mektedir. (Sataşma yok, sesleri) Müsaade bu
yurun efendim, izah edeyim, kararınıza ihtiyaç 
vardır. Biz zabıtları tetkik ettik. Samet Beyin 
söylediği lâflar : «Millet Partisi Sözcüsü dört 

"saatten fazla kürsüyü işgal etti» şeklindedir. 
Bunu sataşma olarak kabul etmedik. Kendisi 
direniyor. Bunun için reyinize müracaat ediyo
rum, kendisinin konuşmasını kabul edenler... 
Etmiy enler... 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Benim Mil
let Meclisine hakaret ettiğimi söyledi. Niçin söz 
vermiyorsunuz? Grup adına söz istedim. 

RElS — Rica ederim, cümlemi ikmal etme
den müdahale ile netice alınmaz. Grup adına 
söz istediğiniz zaman söz hakkınız daima mah
fuzdur, vereceğim. Fakat siz buraya teşrif et
tiniz, «Bana şahsan taarruz oldu, söz istiyorum» 
dediniz. Bu sebeple ben de şimdi muttali oldu
ğunuz şekilde reye vaz'ettim. Grup adına söz 
istiyorsanız, daima söz hakkınız mahfuzdur. Ye
niden, reye koydum, netice grupunuza ve şah
sınıza bir sataşma olmadığı şeklinde tecelli et
ti. 

Efendim, Bursa Mebusu ibrahim öktem de, 
Başvekil şahsıma taarruz etti, iddiasındadır.. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Kütahya) — öyle 
şey olmadı. 

RElS — Müsaade buyurun Murad Âli Bey, 
Riyaset mâruzâtını ikmal etsin, sözünü söyle-
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sin, hemen ağzını tıkamayın, rica ederim. (Gü
lüşmeler) 

Zabıtları getirdik, aynen okuyorum : 
«BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Ne bağırıyorsunuz? Hele İbrahim 
Bey, Doktor Bey sizin telâşınız ne? 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Ben her 
hangi bir telâş göstermiyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şu ispat hakkını verin diyen Doktor Bey, 
senin mahkemede sözlerin var, sen mahkemede 
diyorsun ki : «Ben masuniyeti teşriiyemi bırak
mam». (Gürültüler) 

Bağırmayın, telâş etmeyin, Doktor Bey, ko
nuşacağız.. 

Zapta geçen sözleri aynen okudum, bu söz
lerde şahsa bir taarruz olmadığına Riyasetçe 
kaani bulunuyoruz. Arakadaşımız buna rağ
men ısrar ediyorlar, direniyorlar, reyinize arz 
edeceğim. 

Bursa Mebusu İbrahim öklerıı'in şahsına vâ
ki olduğunu ileri sürdüğü taarruzu karşılama
sı için konuşmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... (Gürültüler) 

Rica ederim, oylama sırasında müdahale et*, 
meyin. 

Anlaşılmadı, tekrar reye koyuyorum. Dok
tor İbrahim öfetem 'in konuşmasını kaibul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Konuşmasını is-
temiyenler... Reddedilmiştir, konuşması kabul 
olunmamıştır. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Grup namı-
na söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, grup namına. 
CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC

LİS GRUPU ADINA AMHET BİLGİN (Kır
şehir) — Dün İşletmeler Vekili Samet Ağa
oğlu.... 

REİS — Ahmet Bey, zatı âlimizin de bir me
ta olarak Meclisin kararlarına hürmet eden 
bir şahsiyet olduğunuzu bendeniz de kabul ve 
teslim ediyorum. Grupa taarruz namı altında 
Meclisin kararı hilâfına konuşmıyacağınızı tah
min ediyorum. Grup namına partinizin tenkid-
lerini yapınız. Grupa tecavüz yoktur. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Reis Bey, 
bitaraf hareket etmiyorsunuz. 

REİS — Katiyen Ekrem Alican. Riyaset bi
taraftır, Her görüşünüz gibi bu telâkkiniz de 
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yanlıştır. (Soldan, şiddetli alkışlar) Buyurun 
Ahmet Bey. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Konuşma
ma müsaade buyurun, efendim ne oluyor? 

REİS — Efendim, Ahmet Bilgin, Cumhuri
yetçi Millet Partisi Meclis Grupu adına konu
şuyor. (Zahmet etmesin sesleri) Buyurun. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Niçin zah
met etmiyeyim? Dün Samet Ağaoğlu buraya 
geldiği zaman, ben grup namına konuşan son 
sözcü olduğum halde, kendimin ve bütün arka
daşlarımın beraber hazırladığı tenkidi hedef 
tutarak bütün sihamı tarizlerini üzerimize attı. 
Elbetteki grup namına da olsa, şahsım namına 
da olsa ben bunun cevabını vereceğim. (Gürül
tüler) Niçin müsaade etmiyorsunuz? 

En çok tarizler, bizim birçok tetkiklerin 
mahsulü ve uzunluğunda ittifak ettiğiniz teıı-
kidlere karşı, bunu kim yazdı, demekle başla
dı. Ben, yabancı bir kelimeyi yanlış telâffuz et
mişim sebep bu. Evet; bu tenkid belki uzundur 
fakat memleketimizin geçirmekte olduğu iktisa
di ve içtimai bütün realiteleri burada arz etme
ye mecburum. 

Bunun uzunluğu yahut yabancı bir kelime
nin yanlış telâffuzu dolayısiyle bana hücum 
edeceğine içindeki fikirlere hücum etseydi belki 
bir hak kazanırdı. Fakat ben bir kelimeyi yan
lış telâffuz ettim diye, bana, bundan dolayı bir 
tariz yapıyor. Ve diyor ki ; bunu kim yazdı. Sa
met Ağaoğlu bilmez ki, bir grupun hazırlamış 
olduğu tenkid yalnız bir şahsın malı değildir. 
Bunu kendisinin bilmesi icabeder. O partiye 
mensubolan arkadaşlar beraber hazırlarlar ve 
içlerinden bir arkadaş çıkar burada okur. Bu, 
parlmanter hayatın icabıdır. Bunu Samet Bey 
bilmez olur mu? 

Arkadaşlar; memleketin içinde bulunduğu 
iktisadi ve içtimai vaziyeti üç milyonluk bir 
bütçenin tenkidi üç saat sürerse çok mu? (Sol
dan, bütçe üç milyon değil, üç milyardır, ses
leri). (Gürültüler). Evet. Üç milyardır. Üç mil
yon dedim. Bunu heyecanıma bağışlayın. 

REİS — Ahmet Bey, bir dakika müsaade bu
yurun. Size vâki müdahaleleri önlemek için He
yeti Umumiyeye hitabedeceğim. 

Beyler; istirham ediyorum, hatibin sözünü 
kesmeyin. (Bütçeyi üç milyon gösteriyor, sesle-
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Yanlış söyledi ise size de söz veririm, gelir 

burada konuşursunuz. 
AHMET BlLGlN (Devamla) — Sayın arka

daşlar; ben Meclisi Âlinizi hiçe saymışım ve 
boş sıralara hitabederim, demişim. Rica ederim 
arkadaşlar, burada ben okurken bir arkadaş bu 
dinlenir mi, dedi. Dinlemezseniz ne yapayım, 
boş sıralara hitabederim, dedim. Başvekilin söz
leriyle söyliyeyim. Allah lillâh aşkına sözlerim
de böyle bir mâna var mı? (Gülüşmeler). 

Şu halde işletmeler Vekili Samet Aağaoğlu 
acaba bilerek mi, bilmiyerek mi buraya geldi? 
Bunun üzerinde durmak lâzımgelir. (Gürültü
ler) 

Sonra arkadaşlar, kendisi bizi, B. Millet Mec
lisi üyelerini hiçe sayıp dedi ki, kendisinin evin
de masa, sıra yok mu idi, çıkıp orada sandalya-
lara hitabedebilirdi. 

Rica ederim, ben bu Meclisin - canlı olsun 
olmasın - taşma, toprağına hürmet edilmesini 
isterim. Buna lâyık olduğunu zannediyorum. 
(Alkışlar) Şu mukaddes kürsünün Türkiye'nin 
hiçbir yerinde ve hiçbir zaman misli olmasına 
imkân olmıyan bir kürsü olduğuna kaaniim. 
(Sağdan, alkışlar) Samet Bey bunun aksini id
dia ediyor. Şu halde kendisi tezada düşüyor son
ra da beni Büyük Millet Meclisini hiçe saymak
la ittiham ediyor. îşte fikrini işletmeden gelen 
İşletmeler Vekilinin sözleri. (Sağdan, alkışlar), 
(Soldan, gülüşmeler). 

Sonra Sayın işletmeler Vekili diyorlar ki ya
bancı bir kelimeyi yanlış telâffuz etmişim. Ar
kadaşlar belki ben ecnebi bir kelimeyi yanlış te
lâffuz edebilirim, bu hususta bilgim noksan ola
bilir. Ama ya Ağaoğlu sen Türkçeyi bile iyi ko
nuşamıyorsun ya. (Sağdan, alkışlar) Misal mi 
istiyorsun, «Kullanma» kelimesini «Kollanma» 
diye söylüyorsun. (Soldan, gülüşmeler), (Sağ
dan, alkışlar) Arkadaşlar, ben bunu çok görmü
yorum, (Kullanma) kelimesini (Kollanma) diye 
telâffuz ediyorsunuz. 

REÎS — Çok istirham edeceğim, biraz evvel 
yaptığım ricayı hüsnü telâkki ediniz.. 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Benim şah
sıma ait beyefendi. 

REİS — Siz şahsınız adına değil, grupunuz 
adına söz aldınız. 

AHMET BlLGlN (Devamla) — Benim şah
sım ve grupumıu ayrı ayrı şeyler değiliz. (Bra-
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vo sesleri, alkışlar) Şimdi arkadaşlar propagan
da broşürümüzü kim hazırlamış? Arkadaşlar, fi
kir için menşe şahadetnamesi arandığını burada 
gördüm. Fikir için menşe şahadetnamesi aran
maz. Bu fikrin doğru veya yanlış olduğunu izah 
etsinler. Bu çok yüksek bir çalışmanın mahsu
lüdür. Bu broşürdeki fikirleri tenkid etselerdi 
mesele kalmazdı. Bunu kim yazmış? Fikirden 
menşe şahadetnamesi aranmaz, arkadaşlar. Ben 
Samet Ağaoğlu'nun Türkçeyi yanlış telâffuz et
miş olduğunu çok görmem (Gürültüler) Çünkü 
bu bir lehçe meselesidir. 

R E l S — Ahmet Bey çok rica ederim, şahsi
yatla uğraşmaya devam ederseniz sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. 

AHMET BlLGlN (Devamla) — Arkadaş
lar, ben Samet Beyin bu şekilde konuşmasını 
çok görmem, bu bir lehçe meselesidir. 

REÎS — Ahmet Bey, ihtarlarıma rağmen 
sözünüze aynı şekilde devam ettiğiniz için sözü
nüzü kesiyorum. 

AHMET BlLGÎN (Devamla) — Nasıl olur? 
Reye koyun, eğer konuşmamı istemiyorlarsa söy
lemem. 

RElS — Ahmet Bey müteaddit ihtarlarıma 
rağmen ve hattâ sözümü dahi dinlemiyerek şah
siyat üzerinde konuşmasına devam ettiği cihetle 
sözüne devam edip etmemesi hususunu reyinize 
arz ediyorum. Konuşmaya devam etmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

AHMET BlLGlN (Devamla) — Bu kürsü
de söz hürriyeti vardır. Teşekkür ederim. 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlar, Sayın işletmeler Vekilinin 
hakkımdaki sözlerine cevap vermeden evvel ha
kikaten bu şartlar içinde müzakerenin idaresi
nin güçlüğünü takdir ettiğim Muhterem Reisi
mize, bir cümlesini hatırlatmadan geçemiyece-
ğim .Olabilir, mebuslar müdahale ediyor, hattâ 
biz de ediyoruz... Fakat bütün müdahaleler 
karşısında ,hakikaten, riyaset makamını işgal 
eden arkadaşların çelik gibi bir iradeye sahibol-
maları... (Gürültüler, öylemi Çelikbaş sesle
ri). Fevk,alâde büyük metanet kudretine sahib-
olmalari için nefis terbiyesine kendilerini alış
tırmaları lâzımdır arkadaşlar. Bir reis bir 
müdahale karşısında «Her görüşünüz gibi bu da 
yanlıştır,» dememelidir arkadaşlar. 

RElS — Efendim, riyasetin bitaraf olduğu
nu, kendilerine Meclisin kararını tekrar etti-

— m 



1 : 41 22.2.1956 0 : 3 
ğim halde şahsıma hitabettiği için şahsen ken
disine hitabettim. Bu itibarla riyasetin gayet 
bitaraf olarak her vakit olduğu gibi müzake
releri idare ettiğini siz de bilirsiniz. 

Nefis terbiyesini Riyasete değil evvelâ ken
dinize vermenizi ihtar ediyorum. (Soldan, bra
vo sesleri) 

Çok istirham ederim; şahsıma karşı vuku 
bulan taarruzu karşılamak için söz istiyorum. 

Riyaset Makamını başka bir arkadaşın iş
gal etmesi için celseye on dakika ara veriyo
rum ; 

Kapanma saati : 17,40 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 17,35 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTÎPLSB : Ömer Mart (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Efendim Başkanlık Divanının mâruzâtı, var. 
Heyeti Umumiyede söz kesmek, gürültü çı

karmak ve intizamı bozacak nümayişlerde bu
lunmak Dahilî Nizamnamenin 91 nci maddesi 
icabı yasaktır. (Sağdan, gürültüler) 

Saniyen 183 ve 190 ncı maddelerde bu gibi 
ahvale tevessül edenler hakkında cezai müeyyi
deler vardır. Fakat Riyaset, sükûnetin muhafa
zasını her zaman tebellür eden yüksek takdirle
rinize arz ve bu hususta Riyasete yardımcı ol
manızı rica ediyor. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Buna ne lüzum var?. Usul hakkında söz istiyo
rum. 

REİS — Çelikbaş sözünü ikmal ettikten son
ra size söz vereceğim. 

Buyurun, Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar.... 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Reis Bey, 

istirham ederim, maruzatta bulunacağım. 
REİS — Efendim, Fethi Çelikbaş'm sözü ke

silmiş olması itibariyle, sözünü tamamladıktan 
sonra zatıâlinize sataşma mevzuunda söz vere
ceğim. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Evvelâ usul 
meselesini halledelim, ondan sonra esasa geçe
lim. 

REİS — Riyaset evvelâ Fethi Çelikbaş'a 

söz vermiştir, ondan sonra size söz vereceğim. 
Buyurun Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem 
Reisimiz Agâh Erozan'm Dahilî Nizamnamenin 
ahkâmını tatbik etmekte gösterdiği titizlikten 
dolayı evvelâ minnetlerimi sunmakla sözüme 
başlıyacağım. 

İkinci olarak da, deminki konuşmamda arz 
ettim, böyle bir celsenin idaresinin ne kadar bü
yük müşküller arz ettiği meydanda. Fakat kür
süden inerken Sayın Fikri Apaydm'm sözlerin
den anladım ki, benim söylediğim (nefis terbiye) 
sini ahlâkla karıştırdılar. 

Arkadaşlarım, bendenizin nefis~ terbiyesi, 
derken kasdimi ve umumiyetle bundaki mâna 
nefis mücahedesi, nefis eğitimi, nefis edükasyo-
nu, temrini talim ve terbiyesidir. (Gürültüler) 
Bu bakımdan bendeniz söylediğim sözün mâna
sını demin arz etmiş olduğum gibi tartarım ve 
sanıyorum ki, sözlerini hesabederek söyleyen 
insanlar arasında yer alırım. Bu itibarla haki
katen nefis terbiyesi mâna ve medlulünün dışın
da katiyen arzu etmediğim bir üzüntüye sebebi
yet vermiş olduğumu anladığımdan bunu izah 
etmekte beni mazur görmelisiniz. 

Siyasi hayatımın şu safhasında tam bir vic
dan huzuru ile beyan ve itiraf edeyim ki, 1950 
yılından beri aranızda bulunduğum sıralarda ve 
onu takaddüm eden yıllarda da arkadaşlığını 
yaptığım Ağaöğlu, fânilere az nasibolan Baş-
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vekil Yardımcılığı', vazifesini yalnız bendenizi 
değil, burada husus ile samimiyetle hükümeti 
tenkid edenler, gizli açık yollarda parti lideri 
îtezdinde yer almıştır. Başvekil Yardımcısı ola
rak memleketin demokratik gelişmesinde oyna
dığı rol çok menfi olmuştu. 

Ağaoğlu, bir fâniye az nasibolan bu işlerde.. 
(Soldan, bunun mevzu ile ne alâkası var ses
leri). 

REÎS — Fethi Bey lütfen sadede, geliniz. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Gelece

ğim efendim, Ağaoğlu'nun hakkımdaki sözle
rine nüfuz edebilmek için müsaadenizle iki, üç 
dakikacık hâdiselere arkadaşlar agâh olsunlar. 

Biz falanla tertipler yapmışız, filân etmişiz. 
Kim için? Başvekilin devrilmesi için. 

Arkadaşlar, bu rol bugün dahi sizler için oy
nanabilir, bunu bilesiniz. Hakikaten bu arkada
şımızın Türk tarihinde demokrasimizin uğradığı 
tereddilerde çok büyük bir mesuliyeti olduğunu 
tarih yazacaktır. (Sağdan, alkışlar) 

Şimdi, ne olmuş, ona cevap vereceğim. Ben 
bir kısım kanunlara imza koyduğumu reddetmi
yorum, inkâr etmiyorum. Evet arkadaşlar, im
za koydum, fakat mazur görünüz, bir hükümet 
âzası olarak, sırf o sıfatla bildiğim birçok şey
leri, yani imza koyma şekillerimizi ben huzuru
nuzda söylemem, sadece tarih huzurunda imzam 
olan vesikanın mesuliyetini kabul etmeyi şeref 
telâkki ederim. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar). 

Kırşehir Kanunu koyduk. Yalnız rızasını al
madım, beni mazur görsün, böyle bir celsede 
konuşurken «rızasını almamış olmak suretiyle bir 
isim verecek olursam o arkadaşımdan beni çok 
mazur görmesini rica ederim. Kırşehir Kanunu 
içinde Yırcalı arkadaşımla çok konuştum, dedim 
ki yapmıyalım, gitmiyelim, Başvekile anlatalım. 
Fakat buna rağmen imza ettik. (Niçin ettin 
sesleri) 

Bir mesuliyet (Gürültüler) vardır, diyorlar. 
Mesuliyetimin hesabını veriyorum. Bundan tabiî 
bir şey olabilir mi? îmzam var fakat tasavvur 
buyurunuz arkadaşlar. Bir siyaset adamı hâdi
selerin seyri içinde muayyen noktalara kadar 
gitmeye mecbur kalabilir. Bir siyaset adamının 
bin bir çeşit şartlar içinde çalıştığını düşünün. 
Kendisi sabah akşam bütün müzakereler boyun
ca Anadolu Kulübünün duvarları çmlayıncaya 
kadar hükümet aleyhinde konuşurken Başvekil 
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aleyhinde lâflar ederken, beri hükümetten istifa 
ettim, ayrıldım. (Bravo sesleri) Vicdanlarına 
hitabediyorum, bir insan tenkid ettiği, beğen
mediği bir kervana katılmak için can atıyor, 
tenkide uğrayan bir insan bu kervandan, bu 
camiadan ayrılıyor. Bunun vebalini, sevabını 
tarih yazar arkadaşlar. Bu itibarla Samet Bey 
arkadaşımıza hatırlatayım ki, kendisi iktidar ve 
muhalefette çift şahıs olarak değil tek şahıs 
olarak çalışmanın sırrını keşfettiği andan itiba
ren daha mesuliyetler deruhde edebilir. Fakat 
aksi takdirde, er - geç bu tipte çalışan insanların 
duçar olacağı akıbete, yani tasfiyeye uğraması 
mukadderdir. Sizler tasfiye edersiniz. 

İBRAHİM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Sa-
metsiz hükümet olmaz dediğiniz ne zamana 
raslar? Bunun tavzihini rica ediyorum. 

REİS — Efendim; karşılıklı konuşmıyalım; 
Kirazoğlu arkadaşımızdan da rica ediyorum. 
Fethi Bey sizden de ricam kısa kesiniz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sonra ar
kadaşlar ; tamamiyle yanlış bir telâkkiye sahip 
görünüyorsunuz. Hürriyet Partisi demek Fethi 
Çelikbaş demek değildir. Bu kanunlar, bu ka
nun lâyihası Heyeti Umumiyede müzakere edi
lirken, komisyonlarda müzakere edilirken Hür
riyet Partisinde bulunan arkadaşların büyük 
bir kısmı bu kanunun çıkmaması için mücadele 
etmişler ve kırmızı rey vermişlerdir. Biz, parti
lerin fâni şahıslarda tecessüm edeceğine inanan
lardan değiliz. Hürriyet Partisinde Demokrat 
Partide vazife almak, mesuliyete iştirak etmek 
suretiyle bir kısım hatalara iştirak etmiş bulu
nan insanlar varsa bunlara hücum etmek sure
tiyle Hürriyet Partisini umumi efkâr nazarında 
itibardan düşürmeye sâi edecek gayretler bey
hude olacaktır. (Sağdan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar tekrar tekrar vicdanlarınıza hi
tabediyorum. Bir parti şu şahsın, bu şahsın ma
lı değildir. Başvekilin yanlış bir anlayışı var ; 
sabahleyin muhterem Başvekilimiz dedi ki; 
30 - 40 kişi olmak.... 

Emin olunuz arkadaşlar bütün prensibimiz 
parti içinde kuruUuş halinde bir kurucular hük
münün yerleşmesine mâni olacak bir tertip bul
maktır. 30 oradan, 40 buradan... Allah göster
mesin. 

Bu bakımdan hakikaten muayyen noktalar
da insanlara hücum etmekten mühteriz olmak 
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lâziffigejir. Bir ihsanin hassas olduğu veya na- I 
sır bağladığı yerler vardır. Böyle bir cihada 
atılmışken sağdan, soldan bize yapılacak hü- | 
cumlar da hükümsüz kalacağını biliyorum. I 

REÎS — Sadet dâhilinde konuşun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, imzam olan vesikaların hesa
bını istediler. Altında imzam var. Gidişin kö
tü olduğunu gördüğüm anda bendeniz istifa 
ettim. Gidişi burada ten'kid eden, gidişin aley
hinde söyliyen Sayın Ağaoğlu, kalbineye girmek 
için şitaıbetti, kabinede yer almak için.... Bunun 
hesabını vererek huzurunuzdan ayrılıyorum ar
kadaşlar. 

Huzurunuzdan ayrılacağım arkadaşlar. Fa
kat şartlar icabettirirse yine huzurunuzu işgal 
etmek zaruretini duyarsam bunu, bu mevzular
da yaralı bir insanın hassasiyetine bağışlama
nızı biDhassa rica ederim arkadşlar. (Sağdan, 
alkışlar) 

REÎS — Fikri Apaydın. 
*(Sol tarafın sürekli alkışları ve bravo reis 

«esleri arasında Fikri Apaydın kürsüye geldi.) 
BİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Aziz ve muh

terem arkadaşlarım; bir evvelki oturumda Mec
lis müzaJkerelerini idare ederken Ahmet Bilgin 
arkadaşımızın bilerek veya bilmiyerek sebebi
yet verdiği malûm hâdise münasebetiyle Fethi 
Çelikbaş arkadaşın ağır bir tarizine şahsan mâ
ruz bulunduğum için kendimi savunmak sade
dinde celseyi tatili etmek suretiyle keyfiyeti, hu
zurunuza, asîl şehadetlerinizle birlikte hüküm 
ve kararlarınızın Önüne arz ediyorum. 

Partimizin içerisinde mesuliyet makamları
nı işgal edip, bu ulvi mevkilerde partinin nam 
ve hesabına milM hizmetinde bulunduğu sıra
daki Fethi Çelikbaş ile, bugün Hürrriyet Par
tisinin Lideri meyanına giren Fethi Çelikbaş 
arasındaki azîm farkı, bütçe müzakerelerinin 
başladığı günden itibaren, ibretle görmekte
siniz. Bir nasih gibi Büyük Millet Meclisine 
her sahada, her hususta talim, tedris vazifesini 
ifa eden azametli bir profesör vekarı ile ve 
mağrur bir eda ile konuşan bir Fethi Çelikbaş 
hiç tahmin etmezdim ki, bana şahsan günün 
birinde, partiden ayrıldıktan sonra ihraz ettiği 
mevki veya bütçe müzakereleri vesilesiyle ve 
partisinin sözünü millete işittirmek pahasına 
dahi olsa bana lisanı tarizini uzatmış olsun. 
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Bu, siyasi hayatımızda garip bir tecellidir ve 
sebep ve illeti bendenizce halen meçhuldür. Her 

I sene Riyaset Divanı teşekkül ederken muhale
fet bu seçimlere katılmaz. Bu itibarla Fethi Çe
likbaş arkadaşımızın reyi, bu sene beni takdir 
ve tavzif etmek lûtfunu esirgemiyen arkadaşla
rımın reyleri arasına karışmamışsa da, ona ta
kaddüm eden senelerdeki hususiyeti halimizde 
bana karşı olan sevgiyi nazara almıyarak, ken-

I dişini ve partisini alâkadar etmiyen bir mese
lede yine nasıh tavriyle zebandırazlıkta bulun-

| masını kendisine yakıştıramadım. Takdir buyu-
I rursunuz ki Riyaset makamı filhakika bitaraf 

bir makamdır ve bu makam, tarafgirliği hiçbir 
zaman tecviz etmiyen ulvi bir yerdir. Orayı iş
gal eden adamın nefis terbiyesini bilmesi değil, 
evvelâ her şeyden, her türlü politik hislerden 
tecerrüt ederek orada oturması esas olduğunu 
ben yakînen bilirim. Reylerinizin iltihakiyle lü-
tuflarmıza mazhar olarak beş seneden beri Mec
lisi bu şekilde idare etmek şerefine nail olmuş 
bulunuyorum. 

Nefis terbiyesini şahsıma bir tariz olarak de
ğil, mücamele sadedinde söylediğini izah eden 
Fethi Çelikbaş arkadaşım artık Mülkiye Mekte
binde talebesine ders vermiyor. Burada millet 
hesabına konuşurken dün içinde bulunduğu par
tinin bir arkadaşiyle görüştüğü şeylerin mahre
miyetini dahi parti harsiyle huzurunuzda ifade 
ettiğini görüyorsunuz. 

Nefis terbiyesi nasihatinin kimin için lüzum
lu bulunduğunu sizler ve Türk umumi efkârı 
elbette ki takdir edecek ve hükmünü verecektir. 
Sesini duyurmak için kürsüyü ve kürsü müsa
mahasını günlerdir ve günlerdir işgal eden, is
tismar eden Fethi Çelikbaş'a şu kadarını söyle
mekle iktifa ederim; asabi halim, sözlerimi insi
camdan mahrum olarak, mazbut cümlelerle fi
kirlerimi ifadeden beni menetti. Fakat bir ar
kadaşımın dediği gibi, bugünlerde çok söylendi. 
«Zamanın tagayyürü ahkâmın tebeddülünü 
icabeder». Ben hayret ediyorum, makamın ta-

I gayyürü ile fikirler nasıl tebeddül ediyor ve 
Fethi Çelikbaş bunun misalini nasıl veriyor? 
Man sermadideye Rabbim güneş göstermesin. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinop) -~ 
Muhterem arkadaşlarım, 1956 bütçesinin heye
ti umumiyesi üzerinde başlıyan konuşmalar ya
vaş yavaş nereden hangi seviyeye kaydığını siz-

ı 1er gibi ben de gördüm. Bu mevzuda daha faz-
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la şahsiyete girmeden, kısaca şahsıma tevcih 
edilmiş noktalara tariz yapmadan cevap verme
ye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, gurupu adına çok es-
pirili bir üslûbla konuşan Alican arkadaşımız 
sözünün bir yerinde, benim fikirlerimi cerhet-
mek için hükümete hattâ müstakiller seferber 
olmalarına rağmen yanlış bir nokta bulamadı
lar, dediler. 

Hükümetin bir kısım icraatım müdafaa et
miş olmamdan dolayı, bana gayretkeşlik izafe 
etmek için bu cümlenin sarf edildiği aşikârdır. 

Uzun emek vererek hazırlanan konuşmayı 
kıymetli bulmak, elbetteki kendisinin hakkı
dır. Buna kimsenin bir diyeceği yoktur. Ama 
konuşmak için adını yazdırdığı zaman, Ekrem 
Alicanm ne konuşacağını bilmiyen Somuncu-
oğlu'nun bu konuşmanın değerinden dolayı se
ferberlik yapacak kadar fevkalâde bir ehem
miyet vererek yeni bir hazırlık yaptığını tasav
vur etmesi zannımca, tevazu hududunu aşmak
tadır. Kendini fazla beğenmek olur 

Muhterem Profesör Fethi Çelikbaş'm çok 
sevgili dostumun tevcih buyurdukları bir iki 
tenkidini cevaplarken günahımın ne olduğunu 
kendi ağızlarından işittim. 

Arkadaşlar; burada dün müdafaa ettiğim 
fikirler Muhterem Heyetinizin tasvibinize maz-
har olmamış olsaydı. Sayın Çelikbaş'm cevap 
vermiyeceği anlaşılıyor. Böyle bir günah oldu
ğu için cevap verdiğini beyan buyurdular. 

Arkadaşlar, bir insanın söylediği fikirlerin 
doğru veya yanlış olduğunu mütalâa etmek için 
onun beyanını tecezziye mâruz bırakmamak lâ
zım. Vatan için ölmek şereftir, desem ve siz bu 
sözü alıp ölmek şereftir şeklinde ifade ederse
niz bunun mânası değişir. Bendeniz bütçe mu
vazenesizliği, israf, emisyon ve hayat pahalığı 
hakkındaki fikirlerim burada arz ettiğim gibi 
değil kendilerinin tenkid mevzuu etmek iste
diği şekilde burada vaz'ı sahne edildiğini söy
lemek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, ben hiçbir zaman bir 
tediye muvazenesizliğini müdafaa etmedim ve 
dedim ki iktisaden geri kalmış memleketlerde 
hattâ açık vermek pahasına dahi envestisman-
lara devam etmek lâzımdır, dedim. Elindeki sa-
lâhiyetname derecesini bilmediğim, ilim adına 
mevcut vekâletine dayanarak konuşan... (Sol-
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dan, alkışlar) Muhterem arkadaşım, modern ik
tisat ilminde, bünyesi geri kalmış memleketler
de hattâ emisyon yaparak ve memleketin bün
yesini harekete getirmenin esas olduğu Birleş
miş Milletlerin yaptığı neşriyat ile de sabittir. 
Arzu ederlerse, pek beğendikleri klâsik kitap
larının yanında bulunmak üzere bunu da ken
dilerine hediye edebilirim arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Pahalılığa gelince : Arkadaşlar, ıstırap yok
tur, refah artmıştır, hiç böyle icap yoktur diye 
bir söz söylemedim. Hattâ gelirlerle artan gi
derleri mukayese ettikten, nazari olarak irtibat 
tesis ettiğimi söyledikten sonra, buna rağmen 
bir ağırlığın cemiyetin üzerine çöktüğünü söy
ledim. Dar ve sabit gelirlilerin mütemadi bir 
tazyik altında bulunduğunu ve buna bir çare 
bulunmasını söyledim. Kendileri sade onlar mı
dır diyorlar. Köylü vatandaş da vardır. Evet, 
bir pahalılık psikozundan faydalanarak bir par
tiye puan kazandırmak için köylüye dayanabi
liyorlar, ama onun refahını yükseltmek hayat 
seviyesini artırmak için envestismanlarda feda
kârlık yapmak icabedince onu bir tarafa çekip 
atarsınız. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) Bu bir 
tezattır. 

Bir âlimin sözüne dayanarak iktisadi büen-
ler bilmiyenler diye ikiye ayırdılar. Bu sözün 
patendi hangi âlime aittir bilmiyorum ama bu
nun Meclisteki patendi Feridun Beye aittir. Bu
nun üzerinde durmıyacağım. Sağdan ve soldan 
çok söylenebilecek sözler vardır. Yalnız müsa
ade ederseniz başka bir tasnif şekli verelim. İk
tisadi ilmini bildiğini zannedenlerle, iktisadi ha
yatın dinagmi içinde mütalâa edenler vardır. 
Bana dediler ki, grupumuz adına yapılan ko
nuşmaları dinlemediler. Envestismandan konu
şalım, dediler. Hayır arkadaşlar, can kulağıı 
ile dinledim. Hattâ Alican arkadaşım indikten 
sonra esprili konuşmasından dolayı kendisini 
tebrik ettim; benim envestismandan bahsedi
şim başka bir vesile ile idi. Zannediyorum ki, 
bana dinlememeyi izafe eden arkadaşım o sıra
da başka bir şeyle meşgul olduğu için bizzat 
kendisi beni dinlemedi. Bütçenin tümü üzerin
de, "bütçenin tetkik usullerini ele alarak, gö
rüşlerimi sıralarken dedim ki : Biz, bütçedeki 
cari tahsisatı düşünerek mütemadiyen konuş
makta ve vakit kaybetmekteyiz. Envestisman 
meselelerini ve bugün yapmak istediğimiz işle-
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ri, hattâ fabrikalar mevzularını dahi komisyon- ı 
larda ve Mecliste konuşalım, bunların ehemmi
yeti ancak o zaman anlaşılabilir. Zannediyorum 
ki, bu noktada kendileriyle bir ihtilâfımız yok
tur. Ben bunu müdafaa ettim. Buna karşı biz 
envestismana taraftarız, diyorlar. Arkadaşlar 
yalnız bir sözü söylemek kâfi değildir. Samimî 
olalım. İçinizde okumanın aleyhinde bulunacak 
insanı gösterir misiniz? Okumak behemehal lâ
zımdır, fakat okutmak için mektep lâzımdır, 
öğretmen lâzımdır, kitap lâzımdır ve bunun için 
de para sarfı lâzımdır dediğimizde, yoo bun
lar para sarfını ieabettirir, şimdi olmaz, dese
niz. Aynı fikir zarureten tahdide tâbi olmaz 
mı f tahakkuku gecikmez mi ? 

İktisat kanunlarını reddettiğimi de söyledi
ler ve bunu bana yakıştıramadığını ifade etti
ler. Muhterem Meclis huzurunda benim üzerine 
germek istedikleri himaye kanadından dolayı 
kendilerine müteşekkirim. Bendenizin bir neb-
zecik dağarcığımdaki ilmî müktesebatımı bu su
retle himaye ettiklerinden dolayı şükranlarımı 
sunarım. 

Ancak şunu da söylemek isterim ki, Başve
kilin anladığı ve söylemek istediği gibi; bugün
kü modern tıpta; hastalık yok, hasta vardır, 
derken bir inceliğe işaret etmek istedim. Fethi 
Çelikbaş arkadaşımın müktesabatı ve ince ruhu 
bütün bu incelikleri kavrayacak halde iken bir 
sengi tarizi dostuna fırlatmaktan çekinmedi. 

Üniversitelerdeki tedrisatı kendisi kadar biz 
de takdis ederiz. O sıralardan geldik onun kıy
metini bilmekteyiz. Ancak seminerler içinde ki
tapların üstüne eğilmiş olan insanlarla, hayatın 
dinamizmi üzerine eğilmiş insanlar arasında el
bette fark vardır. San zamanlarda birinci ve 
belki de sonuncu defa iştirak ettiğim Avrupa 
Konseyinde Spack konuştu. Ve dedi ki ; Bizim 
anladığımız refah ve birliği tesis edebilmek için 
yapmaya mecbur olduğumuz çalışmalarda tek-
nisiyenler mütemadiyen müşkülât çıkarmakta
dırlar. İlmî hesapları, ilmî plânları milletleri 
birbirine yaklaştırmak hususunda bir bakıma 
mâni teşkil etmektedir. Onlar çalışsınlar. Bu 
Birliği yapmak vazifesi biz politikacılara dü
şen bir iştir, dediler. Şimdi çok beğendiğim bu 
sözü bu memleket meselelerine getiriyorum. Sa
yın üniversitelerimiz elbette ki, birtakım hâdi
seleri inceliyerek kanunlar bulmaya çalışacak
lar ve buldukları kanunları Öğreteceklerdir. Fa- I 
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kat mütemadiyen ilerliyen hayatın içerisinde 
biz politikacılar bu memleketin gidişine istika
met vermek için aklıselimimizi, imkânımızı, bil
gimizi kullanacağız. Ve bu suretle onlara yeni
den işliyebilecekleri mutalar, doneler hazırlıya-
cağız. İki tarafın vazifeleri birbirinden ayrı
dır arkadaşlar. (Soldan; bravo sesleri). 

Buna da kısaca temas ettikten sonra Nüvit 
Yetkin'in burada hakikaten içim sızlıyarak bu 
milletin menfaatlerini düşünerek yaptığım bir 
teklifi, yine Muhterem Çelikbaş'la, kelimeleri 
ayrı olsa da mânaları müteradif olan bir anla
yışla bana mesih rolü oynadığımı ifade etmek 
suretiyle sözlerimi küçümsediler. Muhterem Nü
vit Yetkin, bununla da yetinmedi. Böyle bir 
teklifin kabul edilebilmesi için hak ve hakikati 
kabul etmiş olan bir hükümet lâzımdır. Aksi hal
de bu iltica olur. Bunu biz yaipamayız. İltica 
olur. Bunun için Somuneuoğlu gibi insanlar lâ
zımdır, dediler. Fakat, bereket versin sözleri
nin başında şunu ilâve etti. Çünkü, Tanrı doğ
ru söyliyenleri korur. 

1954 seçiminde bizler Meclise geldiğimiz za
man, seçim kampanyasının hararetiyle, sanki 
aynı milletin evlâtları değilmişiz gibi, birbirine 
düşman vatandaşlarmışız gibi yaratılmış müna-
feret havası içinde idik. Kendi grupumuzda 
yaptığımız çalışmalarla Başvekile bir müracaat 
yapmaya karar verildi ve bendeniz müracaat 
yapmaya memur edildim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Memur ettik 
sizi. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Ettim, demiyorum, edildim diyorum. Şimdi, o 
durumda memleket menfaatleri için iktidar par
tisi liderine müracaat iltica olmuyor da bugün 
o günden biraz daha iyileştirici şartlar içinde 
bulunulduğu bir sırada mı iltica telâkki edil
mektedir? Tasfiye etmediğimiz şahsi hesaplar 
yüzünden birbirine düşürdüğümüz partilerin 
işlerini bir tarafa bırakınız, memleket menfaat
leri yolunda çalışmaya yöneliniz, dediğim za
man bunun adı iltica oluyor. Ve bugün parti
lerinden ayrıldığım için bana mülteci diye tez
yif edici bir damgayı vuruyor. 

Arkadaşlar, bu şahsiyatın memleket menfaat
lerini konuşurken nasıl ele aldığımızın ve bu yüz
den ne büyük zamanlar kaybettiğimizin ve hiç
bir işe yaramıyan buna benzer çekişmelerle bu 
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savallı milletin parasını heba ettiğimizin bu en 
canlı bir misalidir. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

Bendeniz kendi partilerinden ayrıldığım 
günden beri, hattâ dakikadan beri bu partinin 
ne sevk ve idaresi ne de.bünyesine dair ne dı-
şarda ve ne de huzurunuzda tek bir kelime söy
lemedim. Bu benim siyaset ve ahlâk anlayışım-
dır. B'ugüıl burada bu kadar dahi konuşurken 
ne kadar eza duyduğumu size dilimle ifade et
meme imkân yoktur. Fakat, maksat bu değil
dir. Behemahal şahıslar kavgası yaratacaksınız. 
Ve behemahal, aynı dinden oldukları halde ta
rikatları başka olan insanlar gibi bir taassuba 
sımsıkı sarılarak diğerlerini kâfirlikle itham 
edeceksiniz. Partiler bu halde devam ederse 
rejimin sonu hüsrandır arkadaşlar. Bu hüsrana 
kapılmamak için; bu hüsrana bu memleketi kap
tırmamak için sadece, bu kürsüyü partilere pu-
van kazandırmak için değil, bu memleketin ev
lâtlarının hakkını korumak bu memlekete bir 
şeyler kazandırmak için konuşmak lâzımdır. 
Bunun zamanı gelmiştir. Mukavemet, bu mil
letten olacaktır ve bu zihniyeti tasfiye edecek
tir. Sizlerin de bu mukavemeti sonuna kadar 
desteklemenizi çok rica ederim. (Soldan, bravo 
sesleri ve şiddetli alkışlar.) 

REÎS — Abdullah Aytemiz, buyurun. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar, çok mühim bir mevzu üzerinde 
bana konuşma vesilesini vermiş bulunan Hik
met Bayur'a alelusul teşekkür ederim. Demok
rat devletlerde ve bizde din duygusu ve din 
saygısının kısaca mukayesesini yapacağım: 
Amerika Cumhurreisi Noel ve yılbaşında dinî 
mesajlar neşrediyor, kongreleri dua ile açıyor, 
Büyük Britanya Kral ve Kraliçesi taç giym% 
merasiminde Başrahip huzurunda Hiristiyan 
dinini koruyacağına yemin ediyor. 

Garp devletlerinde dinî okullar ve dinî fa
külteler açılıyor, işittiğimize göre bu lâik mem
leketlerin profesörlerinden, gazetecilerinden, 
ediplerinden, âlimlerinden biri çıkıp da bu ya
pılanlar lâikliğe aykırıdır, geriliktir diye bir 
beyan ve neşriyatta bulunmuyor. Bize gelince, 
bu kürsüde bir mebus konuşurken ve devlet 
adamlarından biri nutuk verirken bilmünasebe 
dinden bahsedince kıyamet kopuyor. İrtica can
lanmış, hortlamış ve inkılâbımız da tehlikeye 
girmiş oluyor. Feryatlar başlıyor. Gözden ge
çirecek olursak bu tenkid çil er, feryatçılar mü-
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nevver tabakanın % 1 ni geçmiyen menfi iti
katlı kimselerdir, dini ağızlarına alanlar aley
hinde fırtınalı hava yaratan iki hâdiseyi müsa
adenizle arz edeyim: 

Bunlardan biri adalet ve diyanet mevzulu 
yaptığım bir konuşma üzerine ricali gaybin 
meşum işaretiyle başta Zafer olduğu halde bir 
kısım gazeteciler bana isnadettikleri bir sözü 
güya mecellenin kaldırılmış olmasını takbih 
ettiğimi dillerine doladılar ve gazetelerine ser
maye yaptılar, akıl ve hayale gelmedik birtakım 
istihzalar istihfaflar ve hakaretlerde bulundu
lar, âdeta birbirleriyle yarışa çıktılar. Tabiî 
Zaferin eski başmuharriri birinci geldi. 

Acaba niçin? Sayın Adnan Menderes'in 
Konya'da dediğini dediğim için. Rum, Ermeni 
ve Musevi vatandaşlarımızın mekteplerinde ol
duğu gibi ortaokullarla, liselere din dersleri
nin konulmasını istediğim için Neşir Yoliyle 
Suç Işliyenler hakkındaki Kanun gereğince 
tenkise tâbi olmamak üzere sekiz ay hapsi istil
zam eden bu suçlarından dolayı maalesef re'sen 
yapılması lâzımgelen adlî takibat yapılmadı, 
mesele müruruzamana uğradı gitti. 

Ey genç muhabirlerimiz, bu hal tekerrür 
edecek olursa bundan sonra Adalet müessesesi
ne güvenmek gaflet ve hamakatinde bulunmı-
yaeağım, dikkatli, basiretli olunuz. 

Muhterem arkadaşlar; fırtınalı ikinci meş
hur hâdiseye gelince, Sayın Adnan Menderes'in 
Konya'da verdiği nutukta : Vicdan hürriyeti
ne gelince, «Türk milleti müslümandır ve müs-
lüman kalacaktır.» 

Müslüman kalmanın münakaşa götürmez bir 
şartı da milletin evlâdına ve gelecek nesillerine 
dinini telkin ve o dinin esas ve kaidelerini öğret-
mesidir. 

Bu da mekteplere din dersi koymadıkça 
mümkün olmaz ve böyle bir telkin ve imkândan 
mahrumiyet de vicdan hürriyetine uymaz. 

Milletin kalbine büyük bir ferahlık ve sevinç 
veren bu konuşmasından dolayı Sayın Adnan 
Menderes'i takdir ve tebrik edenler olduğu gibi, 
şiddetle tenkid ve takbih edenler de bulundu. 

Aziz arkadaşlar; Konya nutkunun en ağır 
ve sert tenkidini yapan Hikmet Bayur arkada
şımız oldu. Bu mevzua taallûk eden beyanatım 
iki safhaya ayrılacaktır. Evvelâ din cephesin
den yaptığı tenkid ve hücumları yine dinin müs-
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pet siİâhİariyle önlemeye, müdafaaya çalışaca
ğım. Sonra da hukuk ilmini ve kanunları silâh 
makamında kullanarak şiddetli taarruza geçece
ğim. 

Din hürriyeti; mal ve can masuniyeti, insan
lığın en mukaddes haklarındandır, bunlardan 
can ile mal kanunların himayesi altındadır. Ras
gele herkes doktorluk, avukatlık yapamaz, mem
nudur. Yapacak olursa ceza görür, bunların üs
tünde ehemmiyeti haiz olan din bunlar gibi açık 
bir teminata mazhar değildir. 

Dinin mahiyet ve hakikatim bilmiyen kim
selere bu mevzu üzerinde tenkidli, târizli müta
lâa yürütmelerine ve yazı yazmalarına, müsaa
de olunmamalıdır. Bu serbesti böyle devam ede
cek olursa, dinin mekteplerden kaldırıldığı ve 
hususi olarak öğrenme de yasak edildiği bir de
virde yetişmiş bulunan münevver gençlerimizin, 
% 10 müstesna, bir müslümandan doğmuş bir 
müslüman olmaktan başka bir bilgisi olmıyan 
masum islâm çocuklarının fikirlerini, zihinleri
ni teşviş ve zaten yufka ve zayıf olan imanları 
ve akideleri ifsadedilmiş olur. 

Din her hangi bir partinin tüzüğü değildir 
ki, tenkid ve tahkiye olunabilsin, ilâhi hüküm
lere asla dil uzatılamaz. Ancak sebep ve hikme
ti araştırılır. Nüfuz edemediği, anlıyamadığı 
takdirde bunu bilgisinin, akıl ve idrakinin kifa
yetsizliğine ve beşerî aczine hamlederek imanın
da sabit kalır. Böyle yapmaz da ilâhi hükümle
ri tenkide kalkışırsa pamuk ipliği ile bağlı ol
duğu din kendisini camiasından çıkarıp atar. 

Kanaatime göre; din büsbütün himayesiz de 
değildir. Fakat ihmale uğramaktadır. Ceza Ka
nununda bu hususta bir müeyyide mevcuttur. 
Bu kanunun 175 nci maddesinde her kim Dev
letçe tanınmış bulunan din ve mezheplerden 
birini tahkir ve tezyif yolunda neşriyatta bulu
nursa bir aydan altı aya kadar hapisle cezalan
dırılır, denmektedir. 

Gerek Hikmet Bayur arkadaşımızın gazete
lerde neşredilmiş bulunan târizli ve istihfaflı 
önergesi ve gerek bu gibi neşriyatı muhammedî, 
museyi ve isevi âlimlerinden üç zata mütehas
sıs sıfatiyle havale edilse bunların bu maddeye 
göre islâm dinini tezyif eder mahiyette olduğu
na ittifakla rapor vereceklerinden emnim. Müd
deiumumiler bu gibiler hakkında re'sen takibat 
yapmaya mecburdur. Yapmazlarsa Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 47 nci maddesi gereğince 
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malinden şahsan mesul olan Adliye Vekili de 
bu mesuliyete iştirak etmiş olur. 

Sayın arkadaşlar; Hikmet Bayur ortaokula 
lara din dersi konulması Atatürk'ün çizdiği kur
tarıcı, ışıklı yoldan ayrılmayı gerektirdiğini ve 
islâmiyetten maksat namaz, oruç gibi ibadet olup 
bunlar için de ilk tahsil kâfi geleceğini, 

Kelâm denilen efsanevi şeylerle ve islâmiye-
tin terviç ve iltizam ettiği esaret ve kölelik ve 
ve tecviz eylediği birden ziyade evlenmeyi yani 
dört kadına kadar almak ve hırsızların el ve ko
lunu kesmek hilei seriye yapmak gibi mevzula
ra müteallik dinî bilgilerin mekteplerde okuttu-
rulması çocukların zihinlerini bozacağı ve te^ 
şevvüşe uğratacağını ve tereddütlere düşürece
ğini beyan ve ifade ediyor. 

Hikmet Bayur müslümanlığa tevcih ettiği 
bu gibi haksız ve yersiz tenkid ve tarizlerle is-
lâmiyetin gayrimedeni ve gayriinsani olduğunu 
imâ yoliyle beyan etmektedir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Öyle değil.. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Mü

saadenizle bunları sırasiyle cevaplandıralım. Or
taokullara din dersi konulması Atatürk rejimine 
aykırı değildir. 

Eğer Teşkilâtı Esasiye Kanununda yer alan 
ve inkılâbın ruhu ve temeli demek olan lâiklik 
dinsizlik mânasına olsaydı devlet din işleriyle 
uğraşamazdı ve devlet, adamları da dini ağızla
rına alamazlardı. Lâikliğin böyle olmadığını De
mokrat Partinin programı ile ve Medeni Kanun
la ispat edeceğim. Bu programın 4 fıkradan iba
ret olan 14 ncü maddesini ezbere okuyalım. 
^Partimiz lâikliği hiçbir din düşüncesinin ka
nunların tanzim ve tatbikinde müessir olmama
sı mânasına anlar.» 

Ve lâikliğin din aleyhtarlığı şeklindeki yan
lış tefsirini reddeder. Din hürriyetini diğer hür
riyetler gibi insanlığın en mukaddes hakların
dan sayar. Gerek tedris meselesi, gerek din 
adamları yetiştirecek müesseseler kurulması hu
susunda mütehassıslar tarafından esaslı pro
gramlar hazırlanması zaruridir. 

Parti programını bir beyanname olarak neş
retti, millet de bu şartlar dâhilinde Demokrat 
Partiyi iktidar mevkiine getirdi. Ve emaneti 
Halk Partisinden aldı. Demokrat Partiye verdi. 

] Partinin kurduğu hükümet de bu program dâhi-
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Hnde taahhütlerini yerine getirmeye mecburdur. 
Ortaokullara din dersi koymak, topyekûn bu 
partinin programı Atatürk inkılâbına aykırıdır 
demek olur. 

Bu parti lâikliği tarif ettiği gibi de, tatbik 
edecektir, eğer günün birinde bir parti gelir de 
din derslerini ve müesseselerini ve hattâ Halk 
I*artisi zamanında mevcudolan Diyanet İşleri 
Reisliğini, İlahiyat Fakültesini kaldıracak olur
sa lâiklik, dinsizlik mânasını ifade eder ve o za
man Hikmet Bayur'un dediği olur. İradesine hâ
kim olan dindar Türk milleti böyle belâlı bir 
partiyi de asla başına getirmez. Medeni Kanunu
muzda Demokrat Partinin programının tarifi gi
bi lâikliğin tatbikini zaruri kılmaktadır, çünkü 
bu kanunda «Çocuğun dinî terbiyesini tâyin, ba
ha ve anaya aittir.» denilmiştir. 

Fertlerin yapamıyacağı şeyleri cemiyet, hü
kümet yapar. Sıhhati umumiyeyi korumak için 
hastaneler açtığı gibi din ihtiyaçlarını temin 
için de, dinî müesseseler açmakla mükelleftir. 
Çok mühim olan bir hususu daha arz edeceğim, 
Demokrat Parti programında tarif olunan lâik
lik islâm dininde ve hukukunda kabul olunan 
esasların aynıdır. Bunu bir âyeti kerîme ile is
pat edebilirim. Evvelâ dünya ve ahirete mütaal-
lik işler diye bir tasnif yapalım. İman, ibadet 
gibi kul ile Allah arasındaki rabıta ve münase
betlere mütaallik hükümlerde değişiklik olmaz, 
hiçbir asırda devletler bunlara karışmamışlar, 
bunların kanunu din kitaplarıdır. Hâkimleri de 
âlimleridir. Dünya işlerine gelince bunlar da 
fertler arasında cari münasebetlerdir ki, bunlar 
Medeni Kanun çerçevesine giren mukaveleler, 
akitler ve taahhütlerdir. Bunlar zamanın değiş
mesiyle tebeddül eden hükümlerdir. Âyeti kerî
menin meali, ödünç verme ve bedeli sonra veril
mek üzere olan akitlerde taraflara ve üçüncü 
şahsa yazmaları emir Duyurulmuştur. 

REİS — Abdullah Aytemiz Bey, Riyaset ifa
denizle bütçe müzakereleri arasında irtibat bu
lamadı. Bu itibarla lütfen tekliflerinizi sarih ola
rak ifade buyurun. Sizi sadede davet edeceğim. 
(Devam, devam sesleri) 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) —Buna 
rağmen yazmazlarsa bunun günahı var mı? Yok. 
Şu halde fertler muhayyer olduğu gibi hükü
met de bu hususta aksine kanun yapmakta ser
besttir. Binaenaleyh bu gibi akitlerin yazılı ol-
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ması şart değildir. Şahitlerle ispat olunabilir 
diye bir kanun yapılsa işte dinî bir emir ve hü
küm kanun tanziminde müessir olmamış demek 
olur. 

Hikmet Bayur «Islâmiyetten maksat, namaz 
ve oruç ve zekât gibi ibadet olup bunlar için de 
ilkmektep tahsili kâfidir.» demektedir. 

İslâmiyet yalnız ibadetten ibaret değildir. İs
lâmiyet şuurlu akide emreder. Cehli hüsran ve 
ilmi ibadet sayar, bu cihetle Türk islâm çocuk
ları nıüslümanlığın vesayası dairesinde kelâm, 
yani akaidi islâmiye ilmini öğrenmek mecburi
yetindedir. 

Hikmet Bayur'un efsanevi diye vasıflandır
dığı kelâm, müslümanlığm akidelerinden bahse
den ilâhi ve mukaddes bir ilimdir. Dediği gibi 
masallardan bahseden bir ilim değildir. 

Sonra islâmiyet fazilet ve ahlâk dinidir. Bu 
dinin peygamberi «Ben iyi ahlâkı tamamlamak 
için gönderildim.» buyurmuştur. 

İsi âm çocukları ahlâk esaslarını, dinin nasıl 
başladığını ve nasıl devam ettiğini, hulâsa islâm 
tarihini bilmek zorundadır. İlk mekteplerde oku

nulan ibadetin alfabesi mesabesindedir. Bunun
la 8 - 10 yaşlarındaki çocukların mânevi bilgi 
edinmelerine imkân yoktur. Türk çocuklarının 
mânevi bilgilerden tamamen mahrum her tür
lü mıızir telkinlere müsait bir seviyede kalma
larını mı istiyorlar? Buna inkılâp denmez: -
İlim - fazilet ve din düşmanlığı denir. 

İslâm dini aynı zamanda hikmet ve hukuk 
dinidir. Müspet ilimlerle çatışmaz, elverir ki, 
hakikati, mahiyeti anlaşılmış olsun, dünya ve 
ahirete ait hükümleri vardır. Islâmiyetin mede
ni hukuka ait hükümleri zamanın icaplarına 
göre değişir. 

Şark hukuku denildiği zaman islâm hukuku 
hatıra gelir, Şark Hukuku ile Garp Hukuku at
ta aşı gider. Bu hakikati Şark ve Garp hukukunu 
tatbik etmiş bulunan mütehassıs temyiz hâkim
leri çok iyi bilirler ve takdir ederler. 

Esaret ve kölelik meselesine gelince : İslâmi
yet tarihlerin rivayetine göre heyeti içtimaiye-
nm teşekkülünde başlamıştır. Kuvvetli olanlar 
rahat yaşamak ve meşakkatten kurtulmak için. 
zayıf olanları esaret ve tahakkümü altına al
mışlardır. 

Ezmine-i kadimede Mısır'da, İran'da, Hint'
te, Çin'de, Asuriler'de, İbraniler'de. Yunanlılar' 
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da Romalılar'da velhâsıl dünyanın her tarafın
da esaret alıp yürümüş idi. işte islâmiyet dün
yayı bu halde buldu. Bunu birden men ve tas
fiye etmek mümkün değildi. Kafkasya'da, Da-
gistan'dan getirilen kadınlar, çocuklar şeriati 
islâmiye nazarında köle ve cariye değildirler. 
Bu gibi zavallıları köle ve cariye yapan zalim
ler ve cebbarlar idi. 

İslâmiyet yüzbinlerce sene devam eden bu 
esaret ve köleliği iman kuvvetiyle tedrici bir , 
surette kaldırmaya karar verdi. Hazreti Mu
hammet hiçbir kimseyi esir ve köle olarak tut
madı. Vakti müsait olanları fidyeye bağladı, bı
raktı. Olmayanları da îtak yani azadetti. 

tslâmiyette köle azadetmek ibadet sayıldı 
ve bir müddet sonra Kuranı kerimin enfal su
resinde hiçbir nebi için istirkak, yani köle edin
mek yoktur mealinde bulunan ayeti kerime ile 
menedildi. îşte görülüyor ki, islâmiyet Hikmet 
Bayur'un zannettiği gibi esaret ve köleliği ihdas 
veya tervicetmiş değildir. Bilâkis bu dinin pey
gamberi ve Kuran'ı, bunu menetmiştir. İslâm 
kitaplarında köleliğe mütaallik hükümler ise 
evvelden beri anane halinde devam eden bu mü
nasebetleri tasfiye içindir. Islâmiyeti esaret ve 
köleliği iltizam eder gibi göstermek bilmiyerek 
ise cehalet eseridir, bilerek ise menfur bir is
nattır. Ve islâm dinine ihanettir, (Alkışlar) 

Taaddüdü zevcata yani dörde kadar evlen
meye gelince... 

REİS — Abdullah Aytemiz Bey, Riyaset ta
addüdü zevcat hakkındaki konuşmalarınızın 
bütçe ile olan münasebetinin derecesini tâyin 
edememektedir, sizden rica ediyoruz. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Bu 
daha ziyade alâka ve dikkati çeken bir mesele
dir. tslâmiyette asıl olan vahdeti zevce yani bir 
evlenmedir, birden ziyade evlenme zaruret ha
line münhasırdır, ve adalete riayet olunmak şar-
tiyledir. Islâmiyetten evvel sayısız kadın alı
nırdı müslümanlık bu itiyadı toptan kaldırmayı 
mümkün bulmadı, dörde indirdi 

İslâm dininin neşir ve tamimi için cihat za
ruri idi ve bununla yalnız erkekler mükellef 
idi. Bu sebeple devamlı muharebelerde erkek
ler azalır, kadınlar mütenasiben çoğalırdı. Nü
fusu çoğaltmak ve islâm kuvvet ve saffetini mu
hafaza etmek için, dörde kadar evlenme tec
viz olundu, öyle bir zamanda zaruri görülen bir
den ziyade evlenme, kadınları, aynı zamanda hi-
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nıaye bakımından da faideli idi, çünkü insan 
larm iptidai devirlerinde sahipsiz kalan kadın
lar şimdikinden daha fazla tecavüze mâruz ka
lırlardı. Bir erkeğin nikâhına girmekle bir hi
maye görmüş olurlardı. 

Asırlardan beri bu ; zaruret zail olmuştur. 
Ve evlenmeye mütaallik ayeti kerimenin meali 
(İki, üç, dörde kadar evlenmeye ruhsat var ama 
aralarında adaleti teminden korkarsanız bir
den fazlası yasaktır.) buyurulmuştur. Tam ada
let ve müsavat; ayrı ayrı mesken tutulacak, ye
meleri, giymeleri, içmelerinde asla fark gözetil -
miyeeektir. Hattâ nöbetlerine de riayet oluna
caktır. En müşkülü de budur. Evvelki ailesin
den usanmayan bir adam ikincisini alır mı?-Bu 
hususta tabiatın sevk ve temayülüne mukave
met edebilir mi? Bu şartlara tamamen riayet 
edecek binde bir çıksa bile «Bir çiçekle yaz gel
mez», derler. Hükümler çokluk için konulur. 
nadire itibar yoktur, çok müşkül olan şeyler 
muhal hükmündedir. Binaenaleyh asırlardan 
beri islâmiyet'te de birden ziyade evlenmek şer'-
an memnu bir hale gelmiş ve bu şartlar dâhi
linde çoktan beri birden ziyade evlen
mek bu ayeti kerimenin açık ibaresiyle 
menedilmiş demektir. Islâmiyetin ahkâmına 
bilmiyenler bu müsaadeyi suiistimal etmişlerse 
kabahat kimdedir. Söylendiğine bilindiğine göre, 
metres hayatı memleketimizin her tarafına ya
yılmış bir halde bulunuyor, müslümanlık da, Me
deni Kanunumuz da, bunu fuhuş addetmiş ve 
Medeni Kanun da bunu boşanma sebeplerinden 
saymıştır. 

Böyle iken çok kere aile fecaatini doğuran bu 
içtimai rezaleti müslümanlığa ve Medeni Kanuna 
hamletmeğe imkân var mı? Bu birden ziyade ev
lenme meselesi erkeklerden ziyade kadınları alâ
kalandırdığı için sözlerime nihayet verirken ka
dınlara hitabedecfeğim. 

Ey benatı Havva, Hazreti Havva'nın kızları; 
islâm hukuku ile Medeni Kanun elele verdiler 
dört evlenmeyi bire indirdiler ama, şimdi de 
metres adını verdiler dördü bile geçtiler. Bunun 
tek çaresi mekteplere din dersleri koymalı ve 
Allah korkusunu hâkim kılmalıdır. 

tslâmiyette hilei şeriyeye gelince, müslü-
manlıkta yasak olan şeylere asla müsaade yok
tur. Fert ve âmme haklarını ihlâl eden her hile 
haramdır. Hilei seriye tâbirine gelince, bu 
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hiçbir kimseye zararı olmıyan bir çaredir. Va
kıf ve yetim paralarını işletip çoğaltmak için bu 
yola başvurulmuştur. Bu da iki üç âlimin içti
hadıdır, ulemanın çoğu bunu dahi caiz görme
mişlerdir, mahaza bu bir muvazaa l^abilinden-
dir. Muvazaayı kanunlarımız da kabul etmiş
tir. Nitekim Borçlar Kanununun 18 nci madde
si bunu müeyyittir. 

Binaenaleyh Hikmet Bayur arkadaşımızın 
bunun zahirine bakarak müslümanlık için bir 
nakîsa olarak göstermesi doğru değildir. Bazan 
bir kelimenin lâfzına değil, maksut olan mâna
sına bakılır, burada da böyledir. 

Bir de islâmiyette hırsızların el ve ayakları
nın kesilmesinden ve bunun da devlet kanunla
rına uymadığından bahsolunuyor. Bu ceza Türk 
inkılâbı üzerine kaldırılmış değildir, saltanat 
devrinde ve hattâ asırlardan beri islâm diyarın
da tatbik olunmamaktadır. Suudi Arabistan 
Devleti müstesna bütün islâm memleketlerinde 
böyle devam etmektedir. Bu gibi dinî ve ilâhî 
hükümleri okuyanlar buna inanmakla mükellef
tirler. Bu cezanın yerine ikame olunan kanuni 
hükümlere de itaat ve inkiyadederler, çünkü 
şeriatı islâmiye ulül-emrin, emrine itaat etmeyi 
vacip kılmıştır. Hükümet ise ulül-emirdir. Cahil 
ve iptidai kavimlerde bu ceza çok ibretli ve 
müessir olmuştur. İngilizlerin anavatanlarında 
verdikleri ceza ile müstemlekelerinde tatbik et
tikleri ceza aynı mıdır? Ben o muhiti gezdim, 
senede bir el kesilmekte ve bazan da hiç. Bu 
cezanın tatbik edildiği bu diyarda hırsızlıktan 
eser kalmamıştır, bu devletin büyüklerinden bi
rinin meşhur bir vecizesi var. «Biz el kesmedik, 
hırsızlığı kestik» diyor. 

Bu gibi ilâhi emirlerin hikmete, maslahata 
müstenit olduğunu kabul ve iman etmek zaruri
dir; bu, dinlerin muktazasıdır, Kuran-ı Kerim
de emredilmişse iyi olduğu için emredilmiştir, 
yoksa emrolunduğu için iyi olmuş değildir. 
Nehiv yani yasak emirler de böyledir, aslında fe-
n ı ve kötü olduğu için nehiy edilmiştir. Nehiy ol
duğu için fena olmuş değildir. Hulâsa, Hikmet 
Bavur'un asırlardan beri tatbikine lüzum ve 
ihtiyaç kalmıyan ilâhî bir cezadan bahsetmesin
den kasdının ne olduğunu anlamak cidden çok 
müşküldür. 

REİS ->- Abdullah Aytemiz mütemadiyen 
Hikmet Bayur'un takririnden bahsettiniz. Mev-
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| zuu müzakere Hikmet Beyin önergesi değildir, 

bütçe müzakeresindeyiz riea ederim. 
I ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Hik-
I met Bayur arkadaşımız tenkid olarak bir de 
! mekteplere din dersi konursa, ana ve babanın 

çocuklarının bu gibi telkinlerin altında kalma
sını istememek hakkı ihlâl edeceğini ve bu da 
vicdan hürriyetini çiğnemek demek olacağını 
ifade ediyor. 

Medeni Kanuna göre çocuğun dinî terbiye
sini tâyin ana babaya aittir, dinî terbiye vermek 
ana, babanın hakkı değil vazifesidir, dinî ter
biye görmek çocuğun hakkıdır. Burada çiğne
nen ana, babanın hakkı değil, din dersi öğretil
mesi istenilmiyen çocuğun hakkıdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Mekteplere din derslerinin konulması Ata

türk inkılâbına aykırıdır demek Atatürk kanu
nuna göre bir suç teşkil eder, çünkü hakaret bir 
kimse, hakkında halkın husumet ve nefretini mu-
cibolan sözleri sarf etmektir. Hakarette kasıt 
aranmaz, Atatürk kanununda Atatürk'ün hâtı
rasına aknen hakaret bir yıldan beş yıla kadar 
cezayı müstelzimdir, müddeiumumiler suçlular 
hakkında re'sen takibat yapmaya mecburdurlar, 
metinde alenen hakaret denilmiş. Alenen ve 
sarahaten denilmemiştir. Şu halde hakaret açık
tan açığa olduğu gibi zımnen yani kapalı da 
olabilir. Burada Atatürk rejimi mekteblere din 
derslerinin konulmasına mânidir, denilmesi Ata
türk'ün hâtırasını kalbinde yaşatan müslüman 
Türk milletinin hiç olmazsa sevgi ve saygısına 
nakise verir, dindar insanlar mukaddesatına 
bağlıdırlar. Netice, böyle bir iddiada bulunanlar 
Atatürk'e zımnen hakaret etmiş olurlar. 

Ey Aziz Atatürk'ün rejimine sadakatle dört 
elle sarılmış ve millete mal edildiği görünen vo 
bunu iddia ve ilân edenler, müslümanoğlu müs
lüman olan Atatürk'ün dindar Türk milletine 
miras islâm dini aleyhinde bir silâh gibi bırak
tığı rejimini müslümanlık aleyhine bir silâh gibi 
kullanmaktan hazer ediniz. Bu hareketinizle 
Atatürk'ün aziz ruhunu rencide ediyorsunuz. 
Ve farkına varmaksızın bir suç işlemiş oluyor
sunuz. 

İnkılâp tecezzi kabul etmiyen bir küldür kâh 
öyle kâh böyle olmaz. 

Sizlere sorarım. Faideli olmadığı için ve bel
ki de zararlı görüldüğü için rahmetli Atatürk za-
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manında kapatılan Masonluk Cemiyetini niçin I 
sonradan debdebe ve şaşaa ile açtınız? Atatürk'
ün inkilâbma sadakaj; böyle mi olur? 

Maruzatıma son verirken mucip ve dindar 
Türk milleti adına bu beyanatından dolayı ço.£ 
muhterem Adnan Menderes'i işten tebcil ve 
tebrik ederim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar; Abdullah Beyle ben beraber gitmiye-
ceğim. Fikirlerinde birleştiğimiz noktalar da 
var. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, ben öteden beri 
vaiz olarak bulunuyorum. Meclisin de bir va'za 
ihtiyacı olduğunu biliyorum. Acaba Mecliste na
sihat yollu konuşursam faideli olur mu diye dü
şünüyorum. 

REÎS — Bütçe müzakerelerinde; Meclisin 
va'za, nasihate ihtiyacı vardır, şeklindeki beya
nınızı Riyaset doğru bulmamaktadır. Onun için 
bütçe üzerinde konuşmanıza devam edin. 

ÖMER BİLEN (Devamla) — Peki. Bütçe
nin ilmî esaslara göre tetkik edileceğini bili
yorsunuz. Zaten Atatürk'ün... 

REİS — Ömer Bey, Nizamnamei Dahilî mu
cibince hatipler Heyeti Umumiyeye hitabeder-
ler. Riyasete hitabınız doğru değildir. 

ÖMER BİLEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar ; 

Bütçenin heyeti umumiyesi münasebetiyle 
Cumhuri İdarenin Islâmi esaslara göre tetkiki 

Surei Şûra 
Cenabı Hakkın (veemrühüm şûra beynehüm) 

cümlei mübeccelesiyle methü sena buyurmuş ol
duğu Cumhuri ve istişari idare şekli îslâmiye-
tin amudi fıkarisi mesabesindedir. 

Muhterem mebus arkadaşlar; | 
• Hep iyi bilirsiniz yer yüzünde yaratılmışla

rın en şereflisi olan insan topluluklarını ce
miyete zararsız birbirlerine faydalı bir halde ya
şatmaya ve idare etmek için asırlar boyunca 
muhtelif şekilde devlet teşekkülleri ve idare 
usulleri kabul edilmiştir. Bunların içinden hak
ka, adalete en uygun olan idare şekline âdili 
mutlak olan Hazreti rabbil âlemin ekmeli ed-
yan olan İslâm dininin kurucusu ve mekârime 
ahlâkın timsali bimisâli olan Peygamberimiz 
Hazreti Muhammet; Âli Ümran suresinin (159) 
âyetindeki veşavirhüm filemir, hitabı celili ve 
emri süphalisile müşavere yoliyle ümmet ve ce-
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maatin idaresini emir ve bu yolda irşat buyur
muşlardır. Hazreti Resulullah dahi emre hakka 
imtisalen ümmeti bu yolda idare etmiştir. Pey
gamberimizin hayatı hitama erdikten sonra Hü-
lâfayi Raşidin namı verilen Ebu Bekir, Ömer. Os
man, Ali hazratı sırasiyle halife seçilerek im
kânları nispetinde ve suhbeti Resulullahtan al
mış oldukları derin ilmi irfan yüksek terbiye 
ve fazail ahlâkiye sayesinde kısa bir zamanda 
o meşru idareleri ile bütün cihanın gıbdasmı 
celbeder bir mahiyette hak ve adalet yolun-' 
da mühim terakki ve tealiler elde etmişlerdi. 
Ne yazık ki, tabıbeşer meknuz olan fikri istib
dat itiraz malicah sayikasiyle Fahri âlemin aç
mış olduğu o nurlu yol birtakım müstebit ve 
muhterisler tarafından tebdil ve tağyir edilerek 
keyfî idare ve şahsi menfaatler hâkim olmıya 
başlamış ve bu suretle ümmet ve milletin hu
kuk ve vecibeleri terk ve ihmal edilerek keyfî 
idareler yüzünden insanlık uzun zamanlar bir
çok ve zalim ve ıstıraplara sahne olmuştur. Hazre
ti Peygamberimizin ümmet ve cemaatine miras 
bırakmış olduğu cumhuriyet istişari usulü Al
lah'ın inayeti ve yardımı ile rahmetli Atatürk'
ün de delâlet ve irşatları ile o mirası Peygam
beri olan istişare yolu tekrar elde edilmiştir. 

Bu idare ne güzel, ne hoş bir idaredir ama 
eğer icaplarını yerine getirebilirsek, yok eğer 
Cumhuriyetle idare yalnız şekle inhisar eder de 
tatbikatta bir fert veya muayyen bir zümrenin 
fikir ve arzuları hâkim olmaya başlarsa Cumhu
ri idarelerde âmme menfaatleri ihmal edilme
miş olsa bile yine âmme huzuru lâyikiyle temin 
edilemez. Bunun sebebi ise cumhuri idarenin 
mesnedi olan işjtişare cihetine gereken ehem-
miyetin verilmemesinden ileri geldiği söylene-
bilen meselâ bu hususta hâkim ve mesul bir 
mevkide bulunan biz mebuslar Millî Meclisin 
tasdikine iktiram etmek üzere hükümet veya 
Meclis azaları tarafından hazırlanan kanun tek
lifine ve tasarılara madde ve muhtevası itiba
riyle tamamen millî menfaate uygun olduğu 
bilistişare sabit olmalı, böyle olmadığı takdir
de muayyen şahısların mahdut bir zümrenin fi
kirlerinin malhsulü olarak tesis edilen kanun 
ve nizamlar hiçbir zaman maşerî vicdanlarda 
esaslı bir huzur temin edemez. Çünkü mesnedi 
istişare esasına dayanan bir idarenin tedvin et
tikleri ve edecekleri kanun ve nizamlar da ay-

l m şekilde istişari olması icajbeder. Böyle ol-
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madiği takdirde hükümet ne kadar ciddî fa
aliyet gösterirse göstersin, âmme efkârında hu
zur temin edilemez. Binaenaleyh Meclisi Âli
ye tesis veya tadil yoliyle sevk edilen kanun 
tasarıları, Meclisin mühim bir çoğunluğu tara
fından müzakere edilerek kaJbul veya reddedil
mesi icahederken, maalesef bizde öyle günler 
oluyor ki, müzakere salonunda âzami kırk, elli 
kişi bir mevcutla seri halinde birçok kanunlar 
berkihatif süratiyle çıkar gider, bu gibi hal
lerimiz samiin sıralarında oturan kimselere 
karşı hicabaver olmakla beraiber hakka ve mil
lete karşı da büyük bir günah oluyor zannede
rim.... 

REİS — Ömer Bey, Riyaset «40-50 kişiyle 
seri halinde kanunlar çıkarılması, samiin naza
rında hicabaver oluyor» sözünü kabul etmiyor. 
Lütfen sözünüzü geri alınız. (Geri al sesleri) 

ÖMER BÎLEN (Devamla) — Peki, peki alı
yorum.... 

Hükümeti kontrol vazifesiyle vazifeli oldu
ğumuzu iddia eden biz mdbuslar teşriî vazifele
rimizi lâyikiyle ifa edemediğimiz ta'kdirde ka
nunların tatbikatı sırasında vukua gelecek nok
sanlık ve adaletsizlikten dolayı hepimiz ferden 
ferda mesulüz. Çünkü müşavere yoliyle idare 
edilen bir camiada sevabolan yol ancak ekse
riyetin kabul ve tasvibettiği yoldur. 

Bu haki'kata işaret için âlicenap Peygambe
rimiz buyuruyor ki : Bir hususta aranızda ih
tilâf ve münakaşa zuhur ederse büyük karal
tıya gidin, yani ekseriyetin bulunduğu tarafa 
iltihak edin, çünkü selâmet orada demektir. 
Bu suretle ekseriyeti ârâmn meşruiyeti ve ehem
miyeti beyan buyurulmuştur. Bu hususta baş
ka bir cihet daha varsa o da, kıymetli arkadaş
lardan icra vazifelerini üzerlerine almak cüret 
ve cesaretlerini gösteren âlicenap zevat, âmme 
vazifelerini tedvir ederler'ken tamamen şahsi 
fikir ve gayelerden tecerrüdederek âdilâne ha
reket ederlerse böyle kahraman insanların her 
zaman, Allah ve millet huzurunda yüzleri ak ve 
nâsiyeleri pak olur. Ve hem de kâinat nizamı
nı madelet dairesinde tanzim eden Cenaıbı Hak
kın bol yardım ve rahmetine de mazhar olur
lar. Bundan başka ço'k mühim bir husus daha 
var, o da, âmme hizmetlerinde hayırlı muvaf
fakiyetler temin için vükâlayı umur hazratı, 
âlemlere meş'alei rahmet olarak gönderilen Pey-
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gamberimiz Hazreti Muihammed'in (resul hik
meti muhafettullah) hadisi şerifini düsturu 
amel ittihaz edecek olurlarsa muvaffakiyetin 
en büyük sırrını bu hadisi şerifte bulmuş olur
lar. Hadisin kısaca Türlkçe meali şöyledir: 
Dünya ve aıhiret maslahatlarını temin hususun
da insanların elde ettikleri ilmü irfanın başı 
Allah korkusudur, buyuruluyor. Şu hale naza
ran insanların iktisabettik'leri ve edecekleri 

ilim ve bilgilerinin hayatiyeti ve cemiyete fay
dalı olması ancak Allah korkusu ile mümkün 
olur. Nasıl ki, başı olmıyan bir cesette haya
tiyet mutasavver değilse, yine böyle Allah kor
kusu bulunmıyan kimselerin ilim ve bilgilerin
den ve bu husustaki mesailerinden millî ve ma
şerî 'bir fayda beklenemez. 

Sırası gelince, hepimiz dillerimizde destan 
ederek ahlâk ve fazilet kelimelerinden bah
sederiz. Bu kelimelerin yegâne kaynağı bu ha
diste mündemiçtir. Binaenaleyh' vatan sever 
her fert için bütün gençlerimizi bu ulvî duy
gu ile mütehalli olarak yetiştirmek hepimiz 
için elzemdir. O da Allah korkusudur. Bunu 
temin etmek için yegâne çare, sarsılmaz bir 
imandır, imanı korumak ve yaşatmak için de 
din bilgisi lâzımdır. 

Fakat Türk ve îslâm camiasında müslü-
man yaşıyan bir hizbikalil var, bu zavallılar'a 
müslüman Milletimizin müslüman olarak kal
maları ve yalamaları için gençlere mekteple
rimizde idin bilgisi verilmesinde lüzumundan 
bahsedilirse, mahut hizip hemen feveran ede
rek , tehlike işareti vermeye başlar. Derhal 
şu ciheti de ilâve ederek; Atatürk inkılâpları 
mahvoluyor demek snretiyle bâtıl dâvalarım 
teyidetmek isterler, halbuki bu sözleri ile hem 
kahraman Atatürk'e ve hem de masum Türk 
Milletine iftira etmek cüretini gösteriyorlar. 
Halbuki merhum Atatürk, ne din aleyhinde ve 
ne de dindar Türkler aleyhine bir inkılâp 
yapmış değildir. Yalnız devletin idare şeklini 
değiştirmiştir. Bunun aksini iddia, merhum 
Ata'ya karşı büyük bir bühtandır. Böyle bir 
bühtanın saik ve sebebi ise, sefil bir ihtirasın 
sefih bir ifadesidir. Merhum Ata : «Hayatta 

hakiki mürşit ilimdir» demek suretiyle genç
lere bir vecize hediye etmiştir. Şu halde müs
lüman gençlerinin mensuboldukları dinin icap
larım bilmeleri ve öğenmeleri inkılâplara 
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aykırı olur demek açıkça bir tenakuz olmakla 
beraber büyük bir iftiradır. Hakikata uymı-
yan bu gibi sözlerden merhumun ruhu da el
bette müteezzi olur. Çünkü cehle rıza küfre rı
za kadar tehlikeli ve korkunçtur. 

Böyle düşünen ve söyliyenler hakkında 
yegâne temennilerimiz, Cenabı Hak kendileri

ne hidayet ihsan buyursun. Halbuki yer yüzün
de vaz'ı ilâhi olarak tesis edilen bütün dinler 
insanlığın selâmet ve saadetine matuf olarak 
kurulmuştur. 

Bunun aksini iddia ise, hakikati inkâr ve 
mahzı mükâbere olmakla beraber tarihî ed-
yana ademivukuftan ileri geldiği söylenebilir. 

Bu mühim ve hayati mevzuu, başka bir 
cepheden daha tetkik edelim. O da Amerikan 
Cumhur Başkanı Ayzm Hover'in Amerikan 
Milletine hitaben Allaha dayanalım kampan
yasına davet etmesi bu mülr'm davet 20 Şubat 
1950 tarihinde ypaılmıştır. 

Radyo ve televizyonla bir konuşma yapan 
Başkan şunları söylemiştir : Allah olmasa idi 
Amerikan şeklinde bir hükümet olmazdı ve 
Amerikan hayat tarzı kurulmazdı. Allah deni
len üstün varlığın tanınması Amerika'mızın ilk 
ifadesidir. Ecdadımız bunu böyle kurmuşlar ve 
Allahm yardımiyle böyle de devam edecektir. 

Bu sözleri konuşan zat, zamanımızın en mü-
temeddin, en hamiyetli ve en demokrat yaşayan 
bir milletinin Başkanıdır. Cihanın efendisi ola
rak gönderilen Hazreti Muhammet bu akide ve I 
imanı bütün Müslümanların ruhlarına bin üç 
yüz küsur sene evvel telkin ve teklif ederek I 
bizlere ebedî bir hayatiyet aşısı zerk etmiştir. 
Yüz binlerce selâtü selâm onun üzerine olsun. 

Bin dokuz yüz elli altı Bütçesi huzurunuza 
üç milyar üç yüz küsur milyon olarak gelmiş- | 
tir. Cenabı Hak bu meblâğı, büyük milletimiz j 
ve kutsal memleketimiz için müteyemmen ve 
mübarek eylesin. Bununla iftihar etmek vatan- I 
sever her Türk için bir vazife olmakla beraber 
bu hususta hükümetin muvaffak olması için de 
iktidar ve muhalefet saflarında bulunan bütün 
arkadaşların iyi temennide bulunmaları da millî 
ve vatani bir borçtur. I 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizde yanlış anlaşılan ve kullanılan bir ke

lime var, o da muhalefet kelimesi. Halbuki bir 
vatan sathında vatandaş olarak yaşıyan kimse-
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ler arasında muhalefet olmaz, belki ihtilâf olur. 
işte bu nükteye işaret olmak üzere «Peygambe
rimiz; ihtilâfı ümmeti rahmetün vâsiatün» bu
yurmuştur. ihtilâfı ârâ rahmete vesile olur. 
Çünkü bu kelime bir cemiyette esasta birleşip 
de teferruatta ayrılmak suretiyle millet ve mem
leket için rahmete vesile olur, fakat hilaf ve 
muhalefet kelimeleri aynı mânayı ifade etmez
ler. Bu kelimelerin mefadı, hem esasta ve hem 
de teferruatta ayrı ayrı düşünce ve fikirlerdir 
ki bu yolda hareket etmek memleket hesabına 
muzırdır, yıkıcıdır. Vesilei rahmet olmaz. Belki 
vesilei azap ve tefrikadır. Binaenaleyh vatanın 
imar ve ihyası hususunda hükümetin yaptığı 
ve yapmak istediği işlerin bâzıları iktidarda ol-
mıyan partililer tarafından takdir edilir. Diğer 
bâzıları tenkidedilirse buna ihtilâf denir. Bu 
hal vatanseverlik olabilir. Hükümeti daha ha
yırlı işlere teşvik ve tergib mânasını ifade eder. 
Yoksa millî menfaatlere uygun olarak yapılan 
bütün işleri kötülemek suretiyle hükümetin me
saisini felce uğratmak, şevk ve gayretlerini sek
teye uğratmak için mütemadi tenkid hücumuna 
tutmak, hiçbir zaman vatanseverlik sayılmaz, 
doğru olmaz. Allah cümlemizi doğru yola irşat 
buyursun. Sâf ve temiz milletimizi musibetler
den korusun. (Âmin sesleri). 

REÎS — Vaktiniz tamamdır. 
HÜSEYİN BALTK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; çeşitli yollardan Türkiye'deki 
hareketli kalkınmayı tasvibetmemek elimizde 
değildir. (Alkışlar) Memlekette kaç seneden 
beri zirai inkişafı, sınai inkişafı ve diğer enerji 
yollarında ve sair hususattaki kalkınmayı haki
katen takdir ediyoruz, şimdiye kadar ettiğimiz 
gibi. 

Aziz arkadaşlarım; bu işler, dünkü âtıl kal
maktan, dünkü traktörsüz kalmaktan, ufak sa
nayi olmaktan ise bugünkü hareket üzere olma
yı, traktör mezarlığı haline gelmeyi ben şahsan, 
âcizane bu hareketi takdir ediyorum. Bu arada 
bilhassa ithal imkânlarının olmadığı veya az ol
duğu şu devirlerde Türkiye 'de ufak sanayi ge
lişmiş ve bilhassa çok takdirle karşıladığım, it
hal imkânlarımızın çok güç duruma gelmiş ol
masına rağmen ufak sanayi erbabının, istanbul '-
da, izmir'de ve diğer büyük şehirlerde yedek 
parçaları meselâ, beş liralık bir parçayı 25 lira
ya, sanatkârlarımızın imali fikir ederek bunları 
meydana getirmiş olduğunu görmekteyiz. Sana-

486 



t : 41 22.2 
yi erbabının bu hareketleri takdire şayandır. 
Eğer memlekette imkân olsa da ve ihtiyacımız 
olan mevaddı, elimizdeki tezgâhlarla istediğimiz 
şekilde imal etmek imkânı hâsıl olsa ve sonra 
sayede memleketteki bu nevi sanat erbabı geliş
se 5 - 10 sene sonra Türkiye 'de çok güzel bir 
netice elde etmiş oluruz. 

Arkadaşlar, biz bunları az şeyler pahasına 
elde etmedik, çok şeyler pahasına elde ettik. 
Şimdi bu sanatkârlar çok iyi hale geldiler, mem
leket bilhassa birçok hususlarda harekete geldi, 
bir kalkınma yoluna girdik. Bunun için ne ka
dar malî kaynaklarımız, iktisadi kaynaklarımız 
varsa bunları tazyik etmek, seferber etmek, bu
nun için de normal hayatımızı yürütmek için bi
raz sıkıntı çekmek durumundayız. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bunu yapanlar aziz arkadaşlar; bunu yapan
lar şimdiye kadar ki bizim hükümetlerimizdir. 
Bunları yapmakta onların suiniyetleri ve kasıt
ları yoktur. Onlara asla böyle bir suiniyet ve 
kasıt isnadedemeyiz, bunlara böyle bir şey söy
lemek haddim ve hakkım değildir arkadaşlar. 

Yalnız, epeyden beri meselenin cereyan tar
zını mümkün olduğu kadar buralarda ve grup
larda kendilerine izah etmeye çalıştık. Fakat 
mesele bugün böyle bir hale geldi ki, vaziyetimiz 
hakikaten ne muhalefet tarafından ne diğer mu
halefet tarafından ne iktidar tarafından küçüm
senecek bir halde değildir. Bunu açık yürekle, 
h'ç çek'nmeden ortaya koyup derdimizin çare
sini beraberce arayıp bulmak zorundayız. 

Meselemiz çetin değildir, içinden çıkılmaz 
leğild'r, yolumuz çıkmaz değildir. Çıkmaz olan, 
anlpşmamazhktır. Başka zaman olduğu gibi. 
arkadaşlar fikirlerini, menfi veya müspet, söy
lesinler, icabederse bu çatı altında 15 gün ko
nuşuruz, halledilmedik mesele olmaz ve kalmı-
yacaktır. Ben ara sıra üzülüyorum, eşit haklar 
câri olmuyor. Bir taraf istediğini istediği şekil
de konuşuyor, diğer tarafın istediği şekilde 
konuşmasına müsaade edilmiyor. Evvelâ bu 
müesseseyi burada kurmamız lâzımdır. Şimdi 
arkadaşlar; bu meseleyi kolay halledemiyeceği 
mize göre ve bunlar için şimdiye kadar Tür 
kiye'de müterakim malî kaynaklar ve iktisadi 
mensele? nelerse bunları tazyik ettığimi/o pöre. 
bundan sonra farz edelim ki, elimize aldığımız 
işler tamamlandı. Barajlar, yollar yapıldı, bitti 
Enerji istihsal işlerimiz hal yoluna girdi, bun-
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larm iç ve dış finansmanı temin edildi. Bunlar 
kendi başlarına ne yapacaklar? Bunlar mahru
kat ister, bu yollar kamyon, lâstik, benzin ister. 
Bu limanlar ihracat ister. Enerji santralleri ça
lışmak için fabrika istiyecek. Şu halde şimdiye 
kadar mademki eldeki kaynaklarımızı tazyik 
ettik, bundan sonra da gidişimizi çok ciddî ola
rak ele almazsak, yalnız gürültülerle günlerce, 
aylarca konuşarak vaktimizi israf edersek, ya
kın zamanda çok daha ciddî mevzularla karşı 
karşıya kalacağımız muhakkaktır. 

Üç milyar 57 milyon lira borcumuz olduğu 
muhakkaktır. Bu, resmî ağızlardan tesbit edil
miştir. Sayın Hükümet Reisi geçenki bir konuş
masında dedi ki, üç milyar lira borcumuz var
dır, bunun yedi yüz milyon lirasını Halk Par
tisinden devraldık. Maliye Vekili bütçeyi arz 
ederken burada konuştu, dedi ki, üç milyar 
borcumuz vardır. Bir başkası iki milyar üç yüz 
milyon, C. H. Partisinden devraldığımız dedi. 

Arkadaşlar, ne o, ne bu hakikate yakındır. 
Dahilî borçlarla haricî borçları ayırmak lâzım
dır. Her nasıl söyledi ise söyledi. Ben Hükü
metten bilhassa şunu rica ediyorum. Bizim te
diye muvazenemiz nedir? Türk Devleti olarak 
yalnız bütçeye taallûk eden hususlar, rakamlar 
değil, Devlet iktisadi müesseseleri ve Türkiye'
deki iktisadi sektörlerin yekûnu nedir? Türkiye 
ne ithal etmiştir? Harice karşı Türk Devleti, 
milleti namına bu rakamları bilhassa rica ediyo
rum. Kabul edelim ki, verilen rakamlar doğrudur. 
Üç milyar elli yedi milyon liradır. 

Bunun içinde elimize aldığımız, tezgâhladığı
mız işler, taksitli borçlar dâhil değildir ve 100 
küsur ton altınların rehin mukabili dâhil değil
dir. 

ÎKTÎSAT VE TİCARET VEKÎLÎ FAH
RETTİN ULAŞ (İstanbul) — Dâhildir, dâhil
dir. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben Tica
ret Vekilinden 15 gün evvel Bütçe Komisyonun
da bunu sordum, dedim ki : Bu 3 057 000 000 
içinde altın rehin bedelleri de dâhil midir? De
ğildir, dediler. Şimdi dâhildir, diyorlar, farz 
edelim ki, dâhildir, sözlerini kabul etmek lâzım, 
çünkü, ben kendileri kadar bilemem. Şimdi eli-
ımize aldığımız işlerde, İşletmeler Vekâletine 
bağlı yedi müessesenin iki milyar lira tutarında 
işletme ihtiyaçları için angajmanları vardır. îş-
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letnıeler Vekâleti, Makine Kimya, Etibank, Sü-
merbank, Çimento sanayii, Şeker sanayii ve di
ğer müesseseler ellerindeki işlerinden dolayı 
1962 senesine kadar 2 milyar lirayı ödemek mec
buriyetindedir. Bunun yarısı iç finansmandır, 
diğer yarısı dış finansmandır. Dış finansman 
olarak bu paraya karşı, 1 milyar Türk Lirasına 
karşı 72 milyonu Marshall yardımından, 366 
milyon lirası da 4, 5, 6 sene vâde ile kredi te
min edilmiştir. Bu demektir ki, 436 milyonluk 
kredi temin edilmiştir. 554 milyon lira daha ay
rıca 1962 senesine kadar temin edilmek lâzım
dır. Bu yalnız dış finansman ihtiyacıdır. Ayrı
ca bir milyar Türk Liralık iç finansman ihtiya
cı vardır. Bu bir milyar Türk Lirasına karşı
lık Amortisman Sandığı, îşçi Sigortaları ve 
Emekli Sandığı gösterilmektedir. Halbuki bu üç 
müessese yalnız İşletmeler Vekâletinin em
rine amade değildir. Bu üç müesseseden 
Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları ve 
devletin diğer müesseseleri, plasmanları ken
dilerine kâfi gelmiyen müesseseleri, istifa
de edeceklerdir. Bundan sonra nihayet gide
cekleri yer Merkez Bankasıdır. Hükümet resmî 
ağızla diyor ki; biz bundan sonra kemerlerimizi 
sıkacağız ve Merkez Bankasına reeskont yolu ile 
gitmiyeceğiz. îyi ama, bul maddeler ve bu ra
kamlar orta yerde iken beş başbakan, on başba
kan da gelse ben buna nasıl itmadedebilirim ? 

Şimdi ben de diyorum ki, yanlış olmuştur. 
Ben dün de beraberdim, bugün de beraberim. 
Ben mesuliyet almadım. Fakat vebali bana da 
aittir. Yarın da bu vebale iştirak edebilirim. Bu 
işler hüsnüniyetle olmuştur. Fakat bir parça bi
zim normal hayatımızı, bir parça mahrumiyetle
rimizi bir parça memlekette bâzı işlerin ele alın
masını icbar edecek kadar bizi tazyik etmek
tedir. Bunları gün geçirmeden izale çaresini ara
mak lâzımdır. Mahrumiyeti göze almak lâzım
dır. Başbakan diyor ki, «Ben Türk milletini bir 
defa giydirdim, iki defa yedirdim, mahrumiyet 
çektirmedim.» Ben aksini iddia ediyorum arka
daşlar. Bu fakir millet bu tezgâhlanmış işlerini, 
ele alınmış işlerini, istikbalini, Başbakanın ifa
desiyle, inşa ederken bu milletin istikbaline bu 
kadar hayırlı mekanizma kurarken bu fakir mil
let bir defa yemeğe ve bir defa giymeye razıdır. 
Biz bu ana hatları kurarken, bu millete iki de
fa yedirmeye üç defa giydirmeye hakkımız yok
tur. Bu faziletli millet bundan üç ay evvel de-
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di k i ; madem ki Hükümetimiz Amerika'dan üç 
yüz milyon dolan alamadı evdeki karımın, Fat
ma'nın, Ayşe'nin boynundaki encik boncuğu ne
yi var ise hükümete teslim edelim ve biz hükü
metimizin itibarını takviye edelim, dedi. Millet 
demektedir ki biz soğan ekmeğe razıyız... Biz 
madem ki bu milletin istikbalini inşa ediyoruz, 
hükümetin yaptığı işler doğrudur, hataları ola
bilir, hepimiz bunda müşterekiz. Biz soğan ek
meğe razıyız, bizden ne kadar fedakârlık ister
lerse istesinler, bunu yaparız diyor. Milletin is
tediği en çok şudur; diyor ki, biz şu, şu madde
lerde sıkıntı çekerken bir tarafta karşımda beş 
altı bin insan gayrimeşru olarak, gayrihukuki 
olarak, gayrinizami olarak, gayriticari olarak 
servetler iktisabediyor, buna meydan verilme
sin, diyor. Bugün Türkiye'de, ben 56 yaşında
yım, tecrübelerim, ve müşahedelerim var, bugün 
Türkiye'de bu kadar gayrihukuki, gayrimeşru, 
gayriahlâki servet iktisabını hiçbir zaman gör
medim. 

Kâr hadleri ayrı mesele. Ne demek, ne demek
tir, % 20 - 25 kâr hadleri? % 20 vermezsek kah
ve gelmiyecek mi? Tüccar kahve almak için 
para sıkıntısı mı çeker? Kahve gibi benim elim
de durmıyan bir madde için sermayeye ihtiyaç 
yoktur. Ancak onun mekanizmasını kurmak, 
muhaberesini yapmak, bir iki lisan bilmek gibi 
bâzı şeylere ihtiyaç vardır. Bunlar için de % 20 -
25 kâr verilmiştir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Her
de arz edeceğim, memlekette tüccar kendisine 
bambaşka bir gidiş istikameti almıştır. Buna 
mâni olmak lâzımdır. 

Şimdi hükümetten rica ediyorum, bir döviz 
bütçesi, bir hariciye bütçesi rica ediyorum. Hü
kümetin bu hususta imkânları nedir? 1956 yılında 
ne ihraeedeeeğiz? Şimdiye kadar rakam vermiş 
değildir. Geçen sene Sayın Sıtkı Yırcalı dedi k i ; 
bir milyar 90 milyon ihracat yapacağım, bir mil
yar 400 milyon ithalât yapacağım. Bunun tatbi
katı ne oldu? Rakamlarım ben alamadım. Vekil
lerin sözü beni alâkadar etmez, yeni vekillere 
sözüm yok, onlar mazur olabilirler, ama bütçe 
müzakerelerinde karşımda vekil bulunursa ve 
bu vekiller her sene sık sık değişirse ki, bunlar 
beni alâkadar etmez, benim karşımda vekâlet
ler vardır, hakikaten bir milyar 90 milyon ih
raç yaptımı, bir milyar 400 milyon ithal yap
tı mı? Bunu öğrenmek isterim. 
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Bütçe Komisyonunda Server Somuncuoğlu 

arkadaşımızın ifade ettikleri noktai nazara işti
rak ediyorum. 

Yapılan bâzı şeyler verimsiz olmaktadır. Ba
na Basın - Yayın Umum Müdürü Muammer Bey 
100 hâdiseden bahsetti, uzun rakamlar okudu, 
mufassal bir rapor okudu, basın yayma taallûk 
eden turizm ve saireye ait birçok meseleler ileı'i 
sürdü. Orada içimden geçti, söz istedim, fakat 
işim çıktı gittim, söyliyemedim. Söylemek istedi
ğim, içimden geçen şu idi: Muammer Bey ne 
hikâyeler söylüyorsun, ben senden iki şey istiyo
rum, bunları temin et kâfi. Bir turizm dövizini 
tesbit et, bir de yabancı turistleri ve yerli halkı 
medeni bir insan gibi bindir, indir, onların hava 
alanına, istasyona medeni bir insan gibi inmele
rini, binmelerini, seyahat etme imkânlarını te
min et, bunu tesbit ve tanzim et başka bir şey 
istemiyoruz. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunda müzakere
ler esnasında biz bütün memleket dertlerimizi 
ortaya koyuyoruz. Vekiller çıkıyor mehil dahi 
istemem, aynı zamanda cevap vermeye amadeyim 
diyorlar. Ben bir vekil beyden, Hükümetten şunu 
istiyorum, Bütçe Komisyonuna geldiği zaman 
memleketin o vekâlete ait 10 - 20 meselesi vardır, 
vekil bey bunları dinlesin, gitsin arkadaşlariyle 
istişarede bulunsun ve sanra gelsin desin ki, ar
kadaşlar bu siparişler çoktur. Bunları intaeetmek 
kudretine ve imkânına malik değilim. Bu sipa
rişlerin bir sene zarfında getirebilirim desin, 
ve getiremem derse ondan sonra Büyük Millet 
Meclisi bunun çaresini arasın ve vekil arkadaşı
mız da mahcup duruma düşmesin. 

Aziz arkadaşlarım; 4 seneden beri Bütçe Ko
misyonunda memleket işleri, Devlet mekanizması 
hakkında çok tenevvür ettim, öyle şeyler gördüm 
ki: 4 seneden beri konuşmaktan başka bir şeye 
raslamadım. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — O da yeter. 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Şimdi ne 

ithal yapacağız! Bu basit ve uzun bir mesele de
ğildir. Halihazır Türkiyenin vaziyeti muvacehe
sinde ne ithal yapacağız diyorlar? Üç, beş, on 
tane madde var, bunlar milyonlar yapıyor. Te
neke meselesi var. 40 tane konserve fabrikası 
var, bunların teneke ihtiyacı var. Bunların fiyatı 
800 bin sterling yapıyor. 

Bütün Türkiye şu kadarlık çivi sarf ediyor. 
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i Nal mıhına şu kadar sarf ediyor. Zeytinyağı, 

benzin, petrol için şu kadar sarf ediyor. Nüfusu
muzun büyük bir ekseriyeti peynir ekmek mese
lesini halletmeye çalışırken, bakır, kalay sana
yiinin ölmemesini temine çalışıyoruz, konserve 
fabrikası yapılmasını teşvik ediyoruz, köylüyü 
teşvik ediyoruz, konserve fabrikası için bize seb
ze ek diyoruz. Hattâİ beş on kuruş fazla fiyat 
veriyoruz. Bizim tarafta fabrikatör gidiyor, 30 
kuruş veriyor. Bir taraftan teşvik ediyoruz, bu 
adamlar 400 - 500 bin lira aldıktan sonra, sene
de 1 milyon Türk Lirası 40 tane konserve fab
rikası; bunu düşünmek lâzım, öbür taraftan fu
zuli yerlere iş hanı yapılıyor, 22 - 25 milyon li
raya. Bunun 6 milyon lirası dış finansman de
diler. Arkadaşlar; ne gündeyiz? Bunları yapma
ya hakkımız var mı? Allah Lillâh rızası için, bi
zim Başbakanımızın siyasi edebiyatıdır. Şu yapı-

I yi yapmaya hakkımız var mı? 40 fabrika yedek 
| parça beklerken biz bu binaları yapamayız. Ha

rice bunlar için döviz veremeyiz. Birçok demir 
fabrikalarımızı işletmek için, harekete geçmek 
için döviz beklerken bu binaları yapmaya ne 
hakkımız var, ne haddimiz var, niçin bu 22 mil
yonluk hanı yapıyoruz? Buraya gelen arkadaş
lar bahsetti, Et ve Balık Kurumu bir bina yap
mış, yedi sekiz milyon liraya çıkmaz, diyorlar. 
Evvelâ dahilî tezgâhları harekete geçirelim, on
lara yardım eedlim. Çareleri, birbirimize çat
makla değil, beraberce arıyalım. Türkiye'nin 
içinden çıkamıyacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki, 
fikirlerde anlaşalım. Geçen sene 350 milyon do
lar meselesi vardı, evvelki sene bu, 150 milyon 
meselesiydi. Server Somuncuoğlu arkadaşım 150 
milyon dolardan bahsetti. Arkadaşlar bu, sene
de verilmesi lâzımgelen taksit miktarıdır. 

Server Somuncuoğlu arkadaşım daha sonra 
emisyondan bahsetti, dünyadaki emisyonları bir
biriyle mukayese etti. Acaba oradaki emisyonlar 
bizde olduğu gibi mi oldu? Acaba bu emisyon
lar oradaki istihsalden, imalâttan mı mütevel
littir? Yoksa bizde olduğu gibi, Ziraat Bankası 
lâzım olan 400 milyon lirayı ortadaki mevzuat 
muvacehesinde reeskont çıkarıp yapmak mı lâ
zımdır? Bu sebeplerdendir ki, yardım alamamak
tayız. Amerikalılar ve Kalkınma Bankası ben sa
na para veriyorum, diyor. Yalnız bunun karşı
lığını Merkez Bankasına bloke edeceksin. Bu se
nin paranın kıymetine tesir eder, diyor. Ben sa
na 100 milyon dolar yardım ediyorum, 282 ku-
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ruştan karşılığını Merkez Bankasına bloke ede
ceksin ki, o müessese meydana gelinceye kadar 
senin paran orada hapis durmalı, diyor. Biz bu
nu yapıyoruz, ama öbür taraftan büyük kanat
ları da açıyoruz. Bu parayı bloke ederken mev
zuat muvacehesinde bir türlü kendimize bir çeki 
düzen veremiyoruz. Çok şeyler lâzımdır, lâzımdır 
ama israfı da elden bırakmak lâzımdır. Burada 
50 bin lira bekliyen bir fabrika kıvrım kıvrım 
kıvranırken bizim yüz bin, beş yüz bin lira ver
meye hakkımız yok. Ben Türkiye'de inşaata 
müsaade etmem. Emlâk Kredi Bankasının açtığı 
krediye taraftar değilim. Daha evvel de bahset-

'tim, benim yüz bin lira param var, Emlâk Kredi 
Bankasına diyorum ki, bana sekiz yüz bin lira 
ver inşaat yapacağım. O ekspertize ediyor, inşa
at yükseldikçe veriyor. Bu inşaat için 
bana demir lâzım, bu, Demir Tevzi Mü
essesesinden, Karabük'ten veya ithal malindan 
verilecek. Eğer sıra beklersem bana iki sene 
sonra sıra gelecek, buna tahammülüm yok, çün
kü elimdeki para için banka benden faiz istiyor, 
bu parayı işletmek zorundayım. Bu para elim
de karaborsaya gidiyorum, demiri oradan alı
yorum. Yani milletin parasiyle Türkün temiz 
pazarını telvis ediyorum. Ben olsam bu parayı 
vermem, vermeye hakkımız yoktur. Emlâk Kre
di Bankası başını, sokacak ev yaptırmak istiyen-
lere 20 - 30 - 40 - 50 bin lira versin. Fakat bir 
adama apartman yaptırmak için müracaat ederse, 
800 000 lira istiyorsa bu parayı ona vermeye 
hakkımız yok, bunların sırası değil. Bugün du
rumumuz bunlara müsait değil. Bunları kendi 
kendimize biz icat ettik. Biz bugün aldığımız 
şeylere mukabil 1,5 milyar dolarlık borca so
kulmazdık. Hükümetten, iki vekilden bir husu
su rica ettim. Dedim ki, 1953 - 1954 - 1955 yıl
larında ne ithal ettiniz ? İki vekilden yazılı ola
rak sordum, ne ithal ettiniz diye. İthal ettiği
niz emtianın ne kadarı hususi sektöre, ne ka
darı Devlet sektörüne ve iktisadi müesseselere 
tahsis edilmiştir? Yani envestismanlara ne ka
darı tahsis edilmiş, ne kadarı yenilmiş, içilmiş
tir. Bu soruma cevap almadan verilecek haklı 
cevabı size arz edeyim: Bunun 1/4 ü veya 1/5 i 
hakkiyle kullanılarak envestismanlara sarf 
edilmiştir. 4/5 i ise yenilmiş ve içilmiştir. 
Bizim borcumuz işte bunlardan mütevellit
tir. Ve bunların rakamlarını alırsak bunların 
içinde nelerin olduğunu göreceğiz. 

Arkadaşlar, bugün borcumuzun kliring yo-
liyle, ticari anlaşma yoliyle, yapıldığı söyleni
yor, yanlıştır. Biz paralarımızı Merkez Ban
kasında biriktirelim. Paralarımız yastığımızın 
altında bulunsun, Avrupa ve Amerika'dan eli
mizdeki para ile istediğimiz fiyattan istediği
miz malı alabiliriz. Size geçenlerde de bahset
miştim. Bir tüccar, istanbul'da bir firma, Kal
kınma Bankasından 450 000 dolar yardım aldı. 
Bu firma adamlarını Avrupaya gönderdi. Gide
cekler dediler ki, biz bunu 15 günde temin ede
riz. Fakat adam, hayır, bunu 15 günde değil, 
45 günde temin edeceksiniz. Avrupada ilk uğ
radığınız memlekette bunu tetkik ettikten son
ra fiyat alacaksınız ve Almanya'ya, oradan 
Belçika'ya, Holânda'ya, İngiltere 'ye İsveç'e 
gidecek ve bu işi takibedeceğiz diye bir fikir 
verin ve aynı memleketleri ikinci defa dolaşa
rak bu mala falan memlekette şu fiyatı, falan 
yerde şu fiyatı verdiler, siz kaça verirsiniz diye 
konuşun diyor. Arkadaşlar bu, ticari bir anla
yıştır. Çünkü tüccar âzami faydalar sağlamak 
durumundadır. Bu da ticari terbiyesinin ken
disine verdiği bir fikirdir. Neticede 45 gün zar
fında Avrupada yapılan bu temaslar sonunda 
% 30 - 40 eksiğine malzeme temin etmek imkâ
nını buluyor. Çünkü bu işte Avrupa piyasasını 
biribirine karşı getirmek ve onların rekabetini 
tahrik etmek lâzımdır. Bunda esas, Avrupa piya
sasını biribiriyle karşılaştırmak ve vuruşturmak 
olduğuna göre bizim oradaki sefarethaneye btı 
günkü asri, tüccara, medeni salâhiyet vermek 
suretiyle asgari yüzde 30 eksik ithal edebiliriz. 
Bugünkü imkânlarımız bir iki seneden beri bu 
vaziyette. Bugün bu akibet meydana gelmiş ol
du. Geldi de ne oldu. Şahsan ben endişe etmi
yorum. Yalnız şundan endişe ediyorum: «Bili* 
rim, çok bilirim... Her şeyi bilirim...* Bu çok 
fena... 

İhraç malları n da dikkâtinizi çekerim. Bil
hassa Ticaret Vekilinin dikkatini çekerim ; son 
zamanlarda aldığım malumata göre yüzbin li
ralık bir mal ihracedecek; ikinci kalite ihraç 
müsaadesi ahyor. İkinci kalite mal orada iki 
liradır. Halbuki, bu ikinci kalite ihraç müsaa
desiyle iki yüz bin lira kazanacak. Bunum için 
ithal yapacak. Eksperler lâzımgelen kontrolü 
yapamıyorlar. Birinci kalite mal sevk ediliyor, 
bea lirakfc, mal müsaadesi ala» ott liralıkomal 
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gönderiyor. Aradaki farkı orada bloke ediyor. ı 
Bunlar son zamanlarda olmuştur. 

Paramızla dolar arasında büyük fark var
dır. Bunları tertip tanzim etmek kanunlarla çok 
zordur. Eğer biz bu parayı hiç olmazsa kıyme
tini yüzde 50 iade etmezsek 280 le 10 lira ara
sındaki farkı beşe indirmezsek bunlar önlene
mez. Eğer bugün orta yerde bu işler nasıl yü
rüyor diye tecrübeye kalkışırsak 100 bin do
larlık müsaade aldı mı 620 bin lira farkı var 
bunun. Hiçbir ithalâtta bulunmasa 620 bin lira 
kendisine menfaat var. Bu kadar fark ahlâkı, • 
fazileti geride bırakır. Af ediniz, bu paranın 
kıymetini iade etmek lâzımdır. Başka çaresi 
yoktur. Kıymetini iade için bir şey arz etmek 
isterim. Bilmem Büyük Grupunuz, büyük heye
tiniz. nasıl karşılar? Bütçeden yüzde 10 tenzil 
etmek. (Hürriyet Partisi teklifi, sesleri) Ben 
bunu daha evvel hazırladım. Arkadaşlarımla da 
20 gün evvel görüştüm. Ben ne Hürriyet Par
tisinden ne Halk Partisindenim, sayenizde müs
takil mebusum. (Soldan, gülüşmeler) şimdi bu 
parayı yani yüzde 10 karşılığı 300 milyonu büt
çeden düşmek lâzımdır. Bugünkü bütçeyi 3 mil
yar 250 milyon yerine 2 milyar 950 milyon ya
parsanız fiyatlar ona göre düşer ve psikolojik 
bir tesir icra eder. Bu hareketi yaptıktan sonra 
btt işin getirdiği tazyik tesirini vermeye baş
lar ve 15 - 20 gün sonra tesiri derhal görülür 
ve 3 milyar 250 milyon yerine 2 milyar 950 mil
yon aynı iştira gücünü temin edebilir. Bugün 
diyebilim ki; geçen seneki müteahhitlerin işi bu 
sene aynı fiyata olmuyor, iller Bankasının iki 
yüz küsur ihalesi var. Bu işlerin yekûnu 95 mil
yon liradır. Bunun 42 milyon lirası dış finans
man, 53 milyon lirası iç finansman. Mütaahhit 
ihale ile aldığı işin mukavelesini yapıyor, imza 
ediyor, avansını alıyor ve inşaata başlıyor. Ama 
öyle bir sıra geldi ki, dışarıdan gerekli makinenin 
gelmesi lâzım dışarıya transfer yapılamadı. îki yüz 
mütaahhidin belki yarısından fazlası mukavele
yi feshetti ve işleri bıraktı, dışardan makine gel
mediği için; transfer yapılamadığı için îller 
Bankasının ihale ettiği işler bırakıldı. 95 milyon
luk işin yekûnu 150 milyon oldu, bu tedbirler 
alınmadıkça yarın 200 milyon olmıyacağmı kim 
temin eder? 

Demin saydım, yedek parça, lâstik, teneke, ka
lay ve buna mümasil üç beş rakam. Bunlar 150 
milyondan faaia bir şey değildir. Üç milyarlık 
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i bütçe içine bunu koymak, yapmak yerinde olur. 

Niçin bunlar tanzim edilmiyor! Niçin Ticaret 
Vekâleti demiyor ki, bir milyar ithalât yapaca
ğım ve bu ithalâtın birinci kategorisinde şu, şu 
on maddeyi alacağım. 

Kimdir bu memlekette sanayi erbabı, kimdir 
bu sanatlarla uğraşan, kaç kişidir, bunların işle
ri nedir?. Bu fabrikaların ihtiyaçları nedir, ka
pasiteleri nedir, bunların ihtiyaçlarının ne kada
rım buradan temin edebilirim, ne kadarını da dı
şarıdan temin edebilirim, bunlar için imkânlarım 
nedir, elde mevcut var mı, bunların ham maddesi 
nelerdir?... Evvelâ bunları yapalım, evvelâ bun
ların hesabını yapalım, bunlar için şeklî kısmıdır, 
bunlar sonra yapılacak işlerdir, bunlar bu arz et
tiğim neticeler alınmayınca olmaz. 

Maden meselesi : 
Maden meselesi, bu bütçede konuşulamıyabilir, 

geçen sene de arz ettim, dünya konjonktürü de
ğişir, dünya fiyatları değişirse normal zamanlar
da bu madenleri biz ihraçedemeyiz, bu madenler 
başka memleketlerde öyle kolay ve ucuz maliyetle 
temin ve ihracediliyor ki, Üçüncü Dünya Harbi 
meselesi halledilir ve dünya normal bir hale av
det ederse biz bunları yerden bile çıkaramayız, 
maliyetlerimiz ucuz olmaz. Binaenaleyh bu dün
ya, konjöntürü devam ederken bu madenleri çı
karacak mekanizmayı düzeltmeliyiz ve ihracet-
me yollarını arayıp bulmalıyız. Beş senedir Ma
den Umum Müdürlüğünde bekliyen evraklarım 
var, bir kısmı intacedildi, gerisi üç beş mühendi
sin elindedir. 

Arkadaşlarım; mâdenlere prim vermek lâzım
dır, bunu bâzı devletler yaptı. Meselâ; 100 kuruş
luk maden sevk eden bir madenciye 5-10 kuru
şunu verelim, döviz olarak. O da işinin inkişafı 
için, genişletmesi için beş on kuruşluk dövizler
le gerekli tesislerini hariçten getirmek imkânını 
bulsun. Hayır biz böyle yapmıyoruz, 100 kuruşu
nu 282 kuruş Türk parası olarak eline veriyoruz. 
Başkaları nasıl yapıyorlar, içimizde bunu daha 
iyi bilenler vardır. Yalnız şurası muhakkak ki, 
maden olsun veya her hangi bir madde döviz te
min ederse onlara bir prim verilmek lâzımdır. Hü
kümet olarak beş seneden beri bu hususta ne 
yaptık? Bu hususta yine maden, maden, maden, 
döviz, döviz... Bütün meselemiz sonunda dövizi 
ne yaparsak yapalım, kaçakçılık karaborsa, ah-

I lâk »afi oradan geliyor, hükümetle münazaa 
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oradan geliyor, hükümetle münakaşa oradan ge
liyor. Maden için hükümet olarak ne yaptık, He
yeti Vekile iki gün oturup bir çare düşünmüşler 
midir? 

Trakya'daki bir madenden bahsediyorlar, 
günde 17 ton linyit kömürü çıkarıyor, maden 
rezervi mahalline gidilip tetkik ediliyor, gerekli 
araştırmalar yapılıyor, işletmek için büyük pa
raya ihtiyaç gösteriyor. Bu parayı adama vermi
yorlar ve bunun için aylardan beri 17 ton kö
mür çıkıyor. Halbuki bu maden memleketindir 
arkadaşlar. Adam bu madeni çalıştırır, yahut da 
bırakır. Ona direktif verip getireceği dövizi ar
tırmalıyız. Günde istihsal olunan maden mikta
rını arttırmak için bu müsaadeyi verelim, daha 
ehil ellere verelim, yazıktır, 17 ton günde çıkarı
yor. 

Hayat seviyesine gelince arkadaşlar, bir ar
kadaşla bir akşam istasyonda yemek yiyor
duk, 17 yaşlarında bir işçi çocuk gördük, 8 lira 
yevmiye alıyor, günlük masrafın nedir diye sor
duk, 2 lira dedi. Geri kalanını ne yapıyorsun de
dik, köye yolluyorum dedi. Bu şimdiye kadar 
vâki değildir. 17 yaşında bir genç Kozlu'da, Ko-
kaksu'da 8 lira yevmiye alsın. Bu çok güzel bir 
şey. Ama bunu muhafaza etmek lâzım. Eğer bu 
yolda tedbirlerimizi almaz, bu işi tanzim etmez, 
elimize aldığımız işleri bir an evvel harekete ge
çirmezsek, İşletmeler Vekili 100 tane diyor, eğer 
50 tane olursa elini öperim. 1957 de % 50 ran
dıman versin, elini, eteğini öperim. Bu kadar ko
lay değil. Bugün 8 lira alan bir çocuğa yarın 4 li
ra vermek zorunda kalırsanız bu çocuk çalışmaz. 
O çocuğun işinin devam etmesi lâzımdır. Yarın 
az para alsın, fakat eline geçen paranın iştira gü
cü aynı olsun. Ben para kıymeti için yüzde on de
dim arkadaşlar güldüler. 

Sonra bir değirmenci, üç tane şehrin ununu 
veriyorum dedi. Üç şehir müstesna diğer şehir
ler 750 gramlık ekmek yiyor. Üç şehir ise 900 
gramlık ekmek yiyor. Üç şehir halkı 900 gram
lık ekmek yerken diğer şehirlere 750 gramlık 
ekmek yedirmeye ne hakkımız var? 

Arkadaşlar; biz 500 milyon lira bulabiliriz. 
Bunların sebeplerini aklımın erdiği kadar izah 
etmeye çalıştım. Daha epey notlarım var. Sıra
sı geldiği zaman konuşacağım. Bunların sebep
lerini bir yerde buluyorum. Murakabe organı
nı kuramadık. Ben orada buluyorum. Bir Baş
vekil, bir elinde tahsis ve tevzi salâhiyetleri, di-
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ğer elinde Genel Başkanlık salâhiyetleriyle Tür
kiye'ye tesir yaparken biz bütçeyi tasdik edi
yoruz. Onun bütün murakabe ve münakale im
kânları elinde mevcuttur, Bir elinde bu salâhi
yet, bir elinde diğer salâhiyet bulunur da bü
tün Türkiye'de teşkilâta müdahale ederse, orta 
yerde Ahmet'e, Mehmet'e bu imkânlardan tah
siste bulunursa ve bir devlet reisi - dünkü dev
let reisi genel başkan idi - bugün devlet reisi 
genel başkan değildir. Genel başkan hükümetin 
reisi olunca, devlet reisi müstakil de olsa, tat
bikatta Demokrat Partinin reisidir. Başvekil 
elinde bu yetkileri muhafaza ettikçe, bir elinde 
bir âsa, bir elinde diğer âsa gezdikçe ve bu im
kânları daima arzu ettiği yere tevzi ve tahsis 
ettikçe murakabe organları kurmak çok müş
küldür. Bundan on gün evvel bir vekile, umum 
müdür mevkiinde olan bir adam gidiyor, diyor 
ki : Bir memuru cinayet derecesinde bir suiis
timalle, vazife suiistimaliyle yakaladım, sana 
teslim ediyorum. Vekil de : Nereye mensup di
ye soruyor. (Soldan, açıkla sesleri) Ben mebus 
arkadaşlarımla konuşuyorum, 29 Kasımda bura
da bir konuşma yaptım, hükümetin düştüğü gün 
birçok mebus arkadaşlarım, belki 100 - 150 tane 
gelip bana : Üç yüzümüzün fikrini temsil etti
niz, dediler. Arkadaşlarla ana hatlarda mutabık 
oluyoruz, arkadaşlar gelip bana : Sen doğru söy
lüyorsun, bizim söylemek isteyip de söyliyeme-
diğimiz şeyleri söylüyorsun, sana iltihak ediyo
ruz, diyorlar. (Soİdaıı bir ses : öyle şey yok) 
söylememiş olabilirsin, fakat söyliyenler var. Bu 
işin tesbiti nasıl olur? Kendisinden yüzde yüz 
emin olduğum bir arkadaşını benim yolumdan 
gittiği veyahut ben onun yolundan gittiğim hal
de o ayrıdır, ben ayrıyım, bunun sebebi nedir, 
arkadaşlar? Bir murakabe organı kurulmadıkça 
Türkiye'de bu hâdiselerin halline imkân ve ihti
mal yoktur. Çekinmesinler, bu murakabe orga
nını kurmak için çekinmesinler, korkmasınlar. 
Bu memleket çok daha az hizmet etmiş insanlara 
kadirşinaslık göstermiştir, gösterecektir. Bunda 
çekinilecek bir şey yoktur, arkadaşlar. 

Ben Sayın İsmet Paşaya kokteylde bir şey 
sordum. Dedim ki, bir muzaffer kumandan, bir 
paşa, bir zafer elde ederse ve rütbesini alırsa, 
paşa olur, ferik olur, mareşal olursa, büyük siya
si! bir mevki elde eden üç beş tane insan bu si
yasi mevkii elde ettikten sonra behemehal yap
tığı hizmetlerin karşılığını istiyecek ve bunu 
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ölünceye kadar kendisine bir hak bilecek şekil
de hareket etmekten ne zaman kurtulacaktır? 
Bir de zannediyorum, şu suali sormuştum: 3, 5 
zevat bir siyasi mevki elde ederlerse, hizmete 
gelirlerse, iktidara gelirlerse - benim sebebi nik-
betim budur - rütbelerini alırlarsa, birisi Baş
bakan, birisi orta bakan, diğeri arka bakan olur
sa bunlar kendilerini, ömürlerinin sonuna kadar 
kurucu sıfatiyle diğerlerinin üstünde görmiye 
ne zamana kadar devam edeceklerdir? Ben 
buraya yorgana, battaniyeye sarılarak geldim 
ve burada Genel Kurulu sabaha kadar çalışır 
buldum. îlk zamanlarda hakikaten çok çalıştı
lar. Ben onlar kadar çalışmış değilim. Vatan-
perverane dört sene hizmet yaptılar ve nihayet 
bu siyasi kademelerde muvaffak oldular 1954 e 
kadar hükümet olarak muvaffakiyetle çalıştılar. 
Ondan sonra sunardılar. Arkadaşlar, kimsenin 
olmadığı şekilde muvaffak oldu ama şunu bil
mek lâzımdır ki, muvaffakiyet insanların yalnız 
kendisinden değildir. Onun elbette birtakım şart
ları vardır. Bunları destekliyenler vardır. On
ları koruyanlar vardır. Bütün bir millet var
dır. Seçmenlerin de tasvibi lâzımdır. Seçmen
lerden bâzıları mebusları yanlış yola sevket-
miştir. Seçmen demiştir ki; şu valiyi at, şu ku
mandanı, şu hâkimi kaldır. Sen seçmenin bu 
dileğini yerine getirmedikçe teşkilâta merbut 
insan değilsin. Buna fırsat vermemek lâzımdır. 
Hükümetten politikayı kaldırmak lâzımdır ar
kadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri). Hükümeti 
memlekete hizmetle telif etmek lâzımdır. 

Artık geçmişi unutmak lâzımdır. Geçmişten 
bir şey istemek icabederse çok şey istenir. Fa
kat ne lüzumu ve faydası vardır? Camiye git
tikten sonra bir şey ister misiniz? Ben camiye 
gittim, namaz kıldım diye karşılığında bir şey 
ister misiniz? (Ama, Paşa ne dedi? sesleri). 

REÎS — Hüseyin Bey karşılıklı konuşma
yın. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben ko
nuşmuyorum Reis Bey dikkat buyurun. 

REÎS — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben siz

den dersimi aldım Reis Bey. 
REÎS —• Hüseyin Bey; zatı âlinize müda

hale eden arkadaşı ikaz ettim. Siz sözlerinize 
devam edin. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bir gün 
Reşit Galib'in bir üniversitenin açılışı dolayi-
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I siyle verdiği nutku Atatürk 'e çekiştirmişler. 

Atatürk'ün sofrasında, ilim, âlim, memleket; 
her şey sensin bu adamın hakkı mıdır nutuk 

[ çekmeye; diye çekiştirmişler. Atatürk sofrasını 
kurmuş, Raşit Galib, Paşam der, Atam der sen 
büyüksün, ben sana karşı bir şey yapmam, 
elimden bir şey gelmez. 

Rica ederim arkadaşlar muzdaribim, söyli-
yeceğim. Ben hizmetkârım, hepiniz gibi bu 
milletin hizmetindeyim. Bana bu lâfı bağış
layın. 

Reşit Galip müekrreren niyaz ediyor; ma
lûm hempalar Atatürk 'ü tahrik etmişler, ma
sada oturuyorlar, 30 kişilik bir masa, üzerinde 
tek bir örtü var. Nihayet Reşit Galip dayana
mıyor, ben giderim Paşam, giderim ama bu 
örtüyü çeker bu masayı yıkar öyle giderim, 
diyor. (Sağdan, alkışlar) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Ne de-
mek istiyorsun açık söyle.. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Alâka
dar merciler sorarsa söyliyeceğim. 

RElS — Kifayet takrirleri verilmiştir. An
cak Dahilî Nizamname gereğince lehte, aleyhte 
ve hakkında ikişer mebus söylemedikçe kifa
yet reye konamaz. 

Buyurun Ziya Termen. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Usul hak

kında söz rica ediyorum. 
ZlYA TERMEN (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar, usul hakkında söz aldım. Esas 
hakkında esasen bir buçuk ay evvel söz almış 
bulunuyordum. Üç günden beri devam eden 
bütçe müzakereleri, hükümet ile muhalefet ara
sındaki münakaşaların günleri doldurması şek
linde tecelli etti. Mebus olarak sadece Server 
Somuneuoğlu arkadaşımız konuştu. (Hükümet 
namına konuştu, sesleri) Fakat ne de olsa müs
takil unvanını taşıyan bir arkadaştır; bu unva
na hürmet etmek ise vazifemizdir, noktainaza
rı müspet veya menfi olabilir. Ancak Server 
Somuneuoğlu ile beraber konuşan hatip arka
daşlarımızın adedi, beşi bulmuştur, içtüzüğe 
fevkalâde hassasiyet gösteren Muhterem Riya
setin, yine içtüzüğe göre, benim altıncı sıramı 
takdir ederek, söz vermesini rica ederim. 

RElS — Ziya Termen arkadaşımız ya Riya
setin ifadelerini duymadılar ve yahut da yanlış 
anladılar. Lehte, aleyhte, hakkında ikişer mebu-
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sa söz vermedikçe kifayeti reye koymıyaeağımı 
arz etmiştim. Bu sebeple son olarak altıncı ar
kadaşa, Ziya Termen arkadaşımıza söz vermiş 
bulunuyorum. j 

Hikmet Bayur, buyurun, usul hakkında. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar 

bütçe müazkerelerinde yalnız beş altı mebus ko
nuştuktan sonra, müzakerenin kesilmesi caiz de-
ğildir.Bu bir. 

İkincisi; özel bir durum daha vardır. İki ar
kadaşımız beni tenkid etmek maksadı ile aley
himde konuştu ve bana hücum etti, kifayet ka
bul edilecek olursa benim kendilerine cevap 
vermekliğim mümkün olamıyaeaktır. (Bunun 
usul neresinde?, sesleri) Bu mümkün olmazsa 
kifayet hatalı olacaktır. 

REİS — Efendim... 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) - - Hikmet Ba-

yur'a hitaben) senin hatan daha büyük. 
REİS — Ahmet Bey rica ederim söz kes

meyin, birinci ihtarı yapıyorum, zatı âlinize. 
Efendim, Hikmet Bayur arkadaşımız, şahıs

ları hakkındaki taarruz ve fikirleri hilâfına b -
yanlar yapıldığını, sataşmalar olduğunu ileri 
sürerek söz istemişlerdir, Riyaset bunları bir sn 
taşma kabul etmediği için kendilerine söz ver 
memişti, ısrar buyurdular, Heyeti Âlivemzir 
reylerine arz ettim, konuşmalarını kabul buyur-
madınız. Bu itibarla Riyasetin bu hususta bir 
usulsüzlüğü vâki olduğuna kaani değilim. (Bra 
vo sesleri). 

İkincisi; verilmiş kifayeti müzakere takri
rinden sonra altı kişinin konuşması hususun
daki Riyasetin tebliği Nizamnamei Dahilînin 
maddesine tamamen uygundur, madde sarihtir. 
Riyasetin vazifesi bu maddeye göre amel etmek
ten ibarettir, buna mecburdur. 

Buyurun, Ziya Bey. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Müsaade bu

yurun, bana söz sıram var, dediniz, onun üze
rine bekliyorum. 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Aziz arka
daşlarım; biraz evvel usul hakkında aldığım 
ce bana söz verdiğini görerek, itiraf mecburiye
tindeyim, buradaki zühulün tamamen şahsıma 
sözde haksız bulunduğumu, Riyasetin daha ön-
aidolduğunu tekrar ederek esas hakkındaki, 
yani 1956 yılı bütçemizin tümü üzerindeki mâ
ruzâtıma bağlıyacağımı arz «derin. t 
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Muhterem arkadaşlar, 1956 malî yılı bütçesi 

münasebetiyle muhterem hükümetimiz bütçe 
tanzimi ve tertibi mevzuundaki 1956 yılına hâs 
ve münhasır noktainazarını, Meclisin Bütçe Ko
misyonundan geçirmek suretiyle Yüksek Heye
tinize arz etmiş bulunuyor. Dikkat buyurulursa 
1956 bütçemizin müzakeresinde Yüksek Meclis 
şu üç günlük seyri içinde bütçe kanun tasarısı 
muhterem muhalefet partisi sözcülerimiz tara
fından kürsüye büyük bir serbesti içinde inti
kal ettirilmiş, noktainazarlar ileri sürülmüş, 
bütçe tasarısının muğlâk, yanlış, ters istikamet-
li kısımları büyük bir parlâmanter nezaket için
de Meclise arz edilmiş ve buna mukabil hükü
met de, noktainazarını, aynı esasa muvazi ve 
hattâ birkaç hükümet hatibinin yersiz telâkki 
ettiğim müdahaleleri hariç, kısmı külli olarak, 
fevkalâde esaslı bir müdafaa sistemiyle karşılı-
yarak Yüksek Heyetiniz önünde kısım kısım, 
parça narca cevap vermek üzere, müdafaa et
miştir. Benim naçizane noktainazarım ve şu üç 
TÜrılük sevrin avakıbi olarak, müşahedem şu
dur ki : (Büyük Tanrıya hamdü sena ederek bu 
memleketin bu seviveyi idrak ettiğini şu müza-
kerat içinde büyük bir haz ve memnunivetle be
lirtmek lazungelir.) Hakikaten bir büyük parlâ-
>nentoyı yakışır şekilde; gerek muhalefet ola
rak ve gerekse muhalefete cevap teşkil etmcl< 
üzere hükümet olarak, mevzu, parlâmento âda
bına uygun bir şekil ve tebcile şayan bir man
dara içinde cereyan etmiştir ve etmektedir. 
Bendeniz bâzı hafifmeşreb eclâ ve hareketleri, 
muhadefet ve hükümet olarak mevzuun meha
betini sarsar mahiyette telâkki etmemekteyim. 

BİR SES — Üzerinde konuşun. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Üzerinde ko

nuşuyorum ve emin olunuz ki ben hayatta her 
şeyin üzerinde konuşma meraklısıyımdır. 

REİS — Ziya Bey karşılıklı konuşmayın. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 

Riyasetin, bu ihtarın bana aidolmadığını, karşı 
tarafa aidolduğunu hatırlamalarını rica ederim. 

1956 malî yılı bütçesi münasebetiyle iç po
litika meselelerimizi, kendime mevzu olarak seç
tiğimi arz etmek isterim. 

Arkadaşlar! 
İç politika meselelerimiz derken, çok parti

li hayata girdiğimiz 1950 yılından bugüne ka-
darki zaman içinde geçen iç politika hâdisatı-
nm belkemiğini tegfMl eden meseleleri,.kendime 
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mevzu yapmak istediğimi belirtmek isterim. 
1950 yılında çok partili hayatın ikinci kısmını 
teşkil etmek üzere, yani dört yıllık bir muhale
fet devresinden sonra iktidarı teslim alan (ve 
sabık iktidarın da o tarihten itibaren muhale
fet safında yer aldığı tarih olan 1950 yılını 
mebde olarak alıyorum.) 1950 yılı ile 1954 yılı 
arasında ve 1954 seçimlerinden sonra 1954 -
1955, 1955 - 1956 yılı arasında, kalan zaman öl
çüsü içindeki "siyasi revşi, muhalefet ve iktidar 
olarak tetkika tâbi tutmak istiyorum. 

Konuşmamın muhalefet ve hükümet tarafın
dan bir kasdı mahsus eseri telâkki olunmaması
nı rica ederim... 

Arkadaşlar, 6 yıllık bir muhalefet idrak 
eden Muhterem İsmet İnönü, Türkiye'de, 1950 
den bugüne kadarki zaman içinde gerek Mec
lis faaliyeti olarak ve gerek Meclis faaliyetinin 
dışındaki umumi parti faaliyeti olarak Türk 
Milletine deklâre ve enjekte ettiği tek fikir : (De
mokrat Parti, re.iim meselelerinde yanllış yol
dadır ve bu memlekette rejim meseleleri halle
dilmedikçe Demokrat Partiyi iktidarda mu
vaffakiyet gösteren bir parti olarak ka
bul etmeye imkân yoktur) felsefesi içinde bu
lunuyorlar. Bu mevzuda, kendilerine Demok
rat Partinin rejim meselelerindeki görüş, anla
yış ve tatbikatı hakkında bâzı esasatı arz ede
rek arzı cevabetme'k istiyorum. 

Muhterem İsmet Paşanın rejim meseleleri
mize dair görüşleri, aşağı - yukarı 6 maddeden 
ibarettir: 6 yıllık Meclis faaliyetlerinde ve 
partilerinin 6 yıllık Demokrat Parti ile rejim 
meselelerindeki münakaşa ve münasebetlerin
de, bu 6 konuyu direkt problem ittihaz etmiş
ler ve Türk Milletine, bu konulardan tama
mının kanuni bir garanti altına girmediği müd
detçe, Demokrat Parti iktidarının rejim mevzu
unda geri bir anlayışa sahip bulunduğunu id
diaya tevessül eylemişlerdir. Partizan bir hü
kümetten bahsedişleri, teminattan mahrum bu
lunan Türk hâkiminden bahsedişleri; tarafsız
lık kazanmamış bulunan devlet radyosundan 
bahsedişleri; gayriâdil tevzi edilen resmî ilân
lardan bahsedişleri ve nihayet memur kitlesi
nin endişe ve ıstıraplarından bahsedişleri Muh
terem İsmet Paşanın rejim buhranı diye vasıf
landırdığı mevzuların içinde yer alan, belli -
başlı konular halinde, görülmüştür. Halbuki, 
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bendeniz, rejim buhranını, Muhterem Halk Par
tisi Lideri İsmet İnönü gibi anlamamaktayım. 

Tadadettikleri bu konular, bu memleketin, 
hakikatte içinde bulunduğu rejim imkânsızlık
ları probleminin, sadece tatbikat ve anlayış 
olarak hata ifade eden, ikinci sınıf meselelerin
den ibarettir. Muhterem İsmet Paşanın asıl 
unuttukları büyük mesele, kanaatimce daha 
başta bir mevzudur. İlim erbabının kolayca 
kabul ve tasvip buyuracakları şekilde, bu mev
zu, Türk Anayasasının tadili meselesi olmak 
icabeder. Türk Anayasası, 1920 bilmem kaç yı
lında, İstiklâl Harbi içinde, o günün şartlarına 
göre Meclisin yaptığı bir eski kanundur ve ha
len bu kanunun yapılldığı tarihten 36 vıl uzak
ta yaşamaktayız. Bugün içinde bulunduğumuz 
Cumhuriyet devrinden çok daha müsait imkân
lar vadeden yeni ve demokratik üstün bir reji
me vâsıl olmuş bir cemiyet hayatı yaşamakta 
bulunuyoruz. Bu sebeple sabık anlayışın bu
gün mutlak ve muhakkak bir revizyona tâbi 
tutulması şart olmuştur. Rejim meselesi de
yince, ilim erbabının, veri i ve yabancı müellif
lerin anladığı tek mühim dâva, Anayasa me
selesi olarak kabul) olunur. Anayasa meselesi, 
Muhterem İsmet Paşanın ilân ve izah ettikleri 
mânada: Temeinattan mahrum Türk hâkimini, 
tarafsız radvovu, adaletsiz resmî ilân mesele
sini, endişe içinde yaşıyan memur dert ve İstı
raplarını peşin olarak kendine mevzu yapan, 
mesele olarak mütalâa olunmama İrdir. Fakat 
bu konuların, esas rejim meselellerî telâkki 
olunmamak kavıt ve şartivle, ve fakat rejim 
meseMerinin hemen gölgesinde ve arkasında, 
ikinci plânı teşkil eden hukuki ve içtimai dert
lerimiz mesabesinde bulunduğunu da kabul et
tiğimi arz etmek isterim. 

C. H. P. neşir organları, 6 yıldan beri, mem
lekette bir rejimin buhranı ve Anayasa buhranı 
ilân ve îlâ etmektedirler. Bu neşriyatta ve fer
yatta, muhalefet olarak ne dereceye kadar hak
lıdırlar? Yoksa mevzuubahis mesele, sadece bir 
muhalefet taktiği ve gazete gürültüsü müdür? 
Bu nokta üzerinde, kendi neşriyatlarını aylar
dır dikkatle takibetmekteyim.. Ve basta H. Ca
hit Bey bulunmak üzere, bâzı fikir adamlarının 
iddialarına kısmen hak vermekteyim. Biz ikti
darı secimle devralan bir parti olarak, her bü
yük dâvanın peşinde koştuk ve maddi olanları
nı, memleket kalkınması mevzuundaki sabık id-
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dialarımızı realize ederek, kısmen başardık. Ve j 
fakat parti olarak bir memleket içinde muhte
lif siyasi anlayışları deklare eden ve fikir mü
dafaa edip, vatandaş kitlesi içinden büyük top
luluğu çatısı altında toplamak cehdini ifade 
eden neşriyat mevzuunda, itiraf etmek lâzımdır 
ki, Halk Partisinin neşir seviyesine vâsıl ola
madık. Çünkü partimizde fikir mücadelesinin 
nasıl yapılması lâzım geldiği hakkında, sarih ve 
mazbut bir anlayış bulunmadığı gibi, bu müca
delenin basın olarak esaslarını da bilen, üstün 
vasıflı muharrirlerden maalesef mahrum bulun
maktayız. Bu noktayı itiraf etmek lâzımdır ve 
henüz parti olarak çaresi de bulunmuş değildir. 
Ulus gazetesinde B. Hüseyin Cahit Yalçın, mem
lekette büyük ölçüde mevcut münevverin tama
men kabul etmiş bulunduğu seviye ve ölçüde 
bir rejim buhranı bulunduğunu aylardır ilân 
ediyor. 

Rejim buhranı diyince, akla Anayasanın 
mevcut şart ve imkânlarına veya garantilerine 
gayrimuvazi bir icra istikameti alınmıştır mâ
nası gelir.. Anayasayı takibeder mahiyette bir 
hâdise ve tez, ortada mevcut bulunmadığı hal
de Ulus gazetesinde yer alan daimî feryat ve 
iddia, o halde nedir? 

Hüseyin Cahit Beyin, Türk Hürriyet müca
delesinde ve bu memlekete demokrasinin kazan
dırılması bahsinde, mânevi hizmet sahibi bir in
san olduğunu biliyoruz. Türk münevverinin ilk 
eseri halinde Demokrasi isimli eseri bulundu
ğunu da biliyoruz. Fakat Hüseyin Cahit Beyin; 
80 yaşını yeçen hayatı boyunca 1900 ile 1915 
yılları arasındaki 45 yıllık zaman içinde, hürri
yet! hürriyet! diye bağıran bir insan olmasına 
rağmen, 1946 dan itibaren, hürriyeti, kendi an- j 
layışı istikametinde bu memlekette bir bayrak 
halinde temsil eden partinin tamamen uzağında 
ve karşısında ve tek parti sisteminin davacıları
nın safında yer almış olarak yazı hayatının is
tikametini değiştirmiş olması, Türk edebiyatı 
tarihinin, Türk siyasi tarihinin elbette ve asla 
unutmıyaeağı bir hakikattir. Gönül, 1946 dan 
itibaren, bu memlekette çok partili hayata geç
mek istiyen âmme temayülünün ve Türk vatan
daşı arzusunun hemen yânında olarak Hüseyin 
Cahit Beyi de Demokrat Partide görmek isterdi. 
Fakat Hüseyin Cahit Bey sanki son yılların bir 
maddi insanı sıfatiyle ve o devrin iktidarım, I 
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müdafaaya mecbur (Soldan, devam devam ses
leri) Bir siyasi anlayış içinde kanaatimce yürü
mesini bilmiyen bir insan olarak hareket etti 
ye ısrar ettiği çerçive içinde de sonuna kadar 
dayanmayı kendisine bir borç, bir vazife bildi. 

Hüseyin Cahit Bey, bu memlekette hakika
ten edebi mânası ile gazetecilik anlayışı ala
nında bihakkin vazife vermiştir. B. Falih Rıfkı 
Atay'da, arkadaşı olarak, on sene müddetle ve 
muvaffakiyetle, ciddî muhalefet peşinde koş
mada başarı göstermiştir. Sayın İsmet İnönü, 
bu iki kalem erbabının gölgesinde basın yoliyle 
muhalefet yapmayı kendisine ikinci vazife bilme
si de, ayrı bir meseledir. 

Bizim, asırlardan beri kurbağlı su içen köy
lüye hiç olmazsa su götürdüğümüzü bağırma
sını bilen bir gazetecimizden, bizim yıllardan 
beri marazalara müptelâ vatandaş derdine çare 
bulmak için yaptığımız sıhhi tesislerden, bizim 
Türk köyüne, asla bir zor kullanmadan yaptı
ğımız mektelerden, köprü, liman ve yollardan 
şunlardan bunlardan mahrum oluş halimiz de, 
bir vakıadır... Türk Hükümetimiz icraatını vatan 
sathında ilân ve îlâ eden bir neşir organından 
mahrumiyetimiz, vatandaşın kafasına hakikatle
ri çakan kaliteli kalem erbabı hasreti çekişimiz bir 
hakikattir. İktidarda olmamıza rağmen olgun 
bir. neşir organından mahrum bulunmamız da 
ikinci meseledir, vatan sathında bizi tanıtmıyor. 

NECDET İNCEKARA (İzmir) — Tanıyor. 
tanıyor. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Tanıyor diye 
bağıran arkadaş haklı olabilir, bence tanımıyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bahadır Dülger 
nerede? (Zühtü Velibeşe sesleri). 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Yalnız bu, 
ne Zafer gazetesindeki çok Muhterem Zühtü Ve
libeşe arkadaşımız ve ne de İstanbul'daki Selim 
Ragp arkadaşımızla yürüyecek bir kağnı dâvası 
değildir!. 

Bendeniz, Muhterem Halk Partisinin idareci
lerinin rejim buhranı diye vasıflandırdıkları ko
nuyu, Anayasamızın rektifiyeye muhtaç, geri 
zihniyet ifade eden esasından hareketle, sadece 
ve sadece, bir Anayasa mevzuu olarak görüyo
rum Türk müelliflerinin zaman zaman mecmua
larda ve gazete sütunlarında; ikinci bir meclis 
veya bir Anayasa mahkemesi! teşkili suretiyle 
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ele aldıkları meselenin normal istikamette yürü
tülmesi şeklindeki arzularını, dostumuz Pakis
tan'da kurula geldiği şekilde; üçüncü bir sureti 
halde görmekteyim. Bu meselede, bir, (Kurucu
lar meclisi!) problemidir. Arkadaşlar, bugün 
içinde bulunduğumuz hal ve şartlar, hakikaten 
ve hakikaten, Anayasamızın, sureti mutlakada 
madde ve ahkâm olarak tebdilini icabettiren ve 
emreden bir manzara taşımaktadır. Bu manzara 
nedir? Bunu ilim erbabına terkedelim. Ancak 
bu mesele üzerinde, birkaç kelime söyliyebiliriz. 
Fakat bu, hududun dışına çıkmak gibi ihtisasla 
alâkalı bir istikamet alacaktır. Yalnız şu noktayı 
arz etmek istiyorum ki : Bugün T. B. M. M.. 
mevcut Anayasanın emirleri, maddeleri istikame
tinde istediği kadar çalışsın, istediği kadar hüs
nüniyetle bu memlekette geri kalmış, asla tekâ
mül göstermemiş içtimai, hukuki mânada tam ve 
tam bâzı büyük vetirelere ve imkânlara muhtaç 
Türk milletine birtakım şeyler vermek eehdinde, 
azminde bulunsun, bugünkü Anayasa ışığı al
tında, ve bugünkü klâsik sistem içinde ve bu
günkü parlâmento hayatı içinde netice olarak 
şu kubbe içinde, hiçbir zaman, çoğunluğu elde 
eden partinin, çoğunluğu elinde tutan partinin, 
arzusundan dışarıya çıkmamak gibi bir tecelli
ye mahkûmdur. 

Bunu önlemek için, bu memlekette, ço
ğunluk partilerinin kanun anlayışında, ço
ğunluk partileri hükümetlerinin memleket
teki tatbikatında ve memleketi hakiki 
mâna ve hakiki seviyede istifadeye sevk 
alanında, bugünkü şartlar, sureti mutlakada yeni 
anlayışa, 1956 y,lmm şartları olarak; tebdil olun
mak icabeder. Esasatın bugünkü şartlara mu
vazi olarak değiştirilmesinde, katı zaruret var
dır. Büyük bir yanlışlık içinde, büyük bir tat
bikat anlayışı yanlışlığı içinde, faraza Hükü
metten aldığı ışık altında Bütçe Komisyonu bu 
memleketin, bilfarz envestisman politikası mev
zuunda ters bir tasarı getirse, bu, Mecliste, ço
ğunluk kararı olarak, ekseriyet emrinde ola
rak tatbikata sevk olunur ve muhalefet, bu 
kanundan, bu nizamdan, memleketi alıkoyamaz. 
istediği kadar hakikat bağırsın, istediği kadar 
feryat, figan içinde çırpmsm; çoğunluk kara
rma hakikata imale edemez! 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Ne olacak 
yani?... 
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I ZÎYA TERMEN (Devamla) — Ne olacaktı-

ra gelince : Ne olacağını soran arkadaşımın, 
Anayasa problemlerini bilmesi lâzımdır. Sayın 
hemşerim Kenan Beyden rica ederim dinlesinler. 

ilk iş, seçim sistemimiz bozuktur. Kenan Bey 
beni tahrik ettiniz. Şu kürsüden yemin eden bir 
mebus olarak, tabiî ve kalbî inancımı arz edi
yorum. Bu memlekette seçim sistemini düzelt
mek bir emri zaruri halini almıştır. Ben Adnan 
Beyi severim. (Sevmeyiver sesleri) Sevmiyor
sam, sevmediğimi söyliyecek kadar da hiç oh' 
mazsa bir serçe yüreğine sahip bir adam oldu-

ı ğumu lütfen kabul etmenizi rica ederim. Ben o 
muhteşem kafa yapısını yıllardır sadece iğfal 
edenleri sevmiyorum, sevemiyorum... (Sağdan, 
bravo sesleri) Adnan Bey bu memlekette her 
mevzuu hakiki anlayışla, salim anlayışla, doğru 
istikamete götürecek seviyede ve kabiliyette, 
medeni cesarette ve anlayışta olan bir siyaset 
adamıdır. Bunu kabul ediyorum. Ve fakat Ad
nan Beyin etrafını çeviren, hukuk diplomasını 
gösterip, hukuki sahada lâyüselmiş gibi karar
lar ve emirler verdirmek cüretini kendisinde 
hisseden, malî politikada, kendisinin mülkiyede 
okuduğu 3,5 satırlık bir bilgi ile koskoca devlet 
maliyesini istediği istikamete sürükliyen, fitne 
erbabına kızıyorum. Sizin içinizden bir arkadaş 
olarak, bunu, en büyük bir samimiyetimle ve ha
kikat olarak söylemekten de zevk duyuyorum. 
Ben, Demokrat Parti ile asla alıp vereceği olan 
bir adam değilim. Hakkımda . vaktiyle yüz bin 
lira mânevi tazminat dâvası açılmak, hükümeti 
devirmeye teşebbüs ve halkı isyana teşvik suç-
lariyle mahkemeye sevk olunmak kararı alın
mıştır. O tarihte memur olmama rağmen Demok
rat Partiye bu gûna hizmet vermiş bir adamım. 
Binaenaleyh benim samimiyetimden şüphe etme
mek lâzımdır. 

Sen partiye yeni girdin, ben ise partimin 
defterinin ilk numarasında kayıtlıyım. Yani, 
Adnan Bey mevzuunu açtığımdan dolayı... 

REÎS — Ziya Beyefendi, bütçe müzakerele
rinin heyeti umumiyesi üzerinde konuşmalar ya
parken, fitne erbabından, şundan, bundan bah
sediyorsunuz. Çok rica edeceğim, fitne erbabı 
kimdir? Şahsiyatla uğraşmaktan ziyade, bütçe 
müzakereelrinin üzerinde konuşmanızı Riyaset 
daha uygun bulmaktadır. Bu bakımdan zatıâli-
nizi mevzua davet ediyorum. 
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ZÎYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 

Riyasetin bu mevzua işaretlerini emir telâkki 
ederim. , 

RElS — Teşekkür ederim. 
ZÎYA TERMEN (Devamla) — Ancak fitne 

kelimesini kullanmak bizim siyasi edebiyatımı
za çok daha önce girmiştir. Ben fitne kelimesi
nin mânasını, hile ve desiseler kullananlar ola
rak ve daima gizliden gizliye fikirlerini gay-
rılara empoze edenlere bir lûgavi mâna olmak 
üzere biliyorum. Ben bunu söylerken, Demokrat 
Partiye girmiş bulunduğu halde bu muhteşem 
gayeli kuruluş olan partinin son iki yıllık icra
atının istikametini kötü vaziyetlerde gösteren 
ve Demokrat Partinin mazisi ile alâkası olmı-
yan ve farzı muhal, (Allah göstermesin) bu 
parti yıkıldığı takdirde, ilk ağızda selâm dahi 
vermeden Demokrat Partiden ve Adnan Beyin 
yânından ayrılacak olanlara, bir fâriz olmak 
üzere kullanmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, rejim meselelerimiz derken bir
az evvel bahsettiğim mânada, ilk olarak Ana
yasa meselesinin ele alınmasını'kasdettim. Tat
bikat olarak muhterem Halk Partisi Reisi is
met Paşa'mn bu kürsüde Halk Partisi emvali 
ni müsadere seklinde ifade ettikleri kanun mü
nasebetiyle. (ki, bu kanun bir müsadere kanu
nu değil, bizzat ihkakı hak mahiyetinde, hak
sız olarak elde edilmiş emvalin millete iadesi 
kanunudur,) bn kürsüde konuşurlarken : «Suc
ulların telâşı içindesiniz» cümlesini kullandık
ları günden beri, muhterem ismet Paşa'ya, ayrı 
bir felsefenin ayrı bir anlayışın mensubu bir 
adam olarak bakmayı, kendime es*ıs aldım. 

Muhterem ismet Paşa, istiklâl Harbinden 
sonra bir çöl manzarası arz eden bakımsız Ana-
doluda, demiryolu yaparak ve küçük çapta da 
olsa, dahilî endüstriyi kurmak suretiyle yaptı
ğı hizmetleri devam ettirmiş ve bu topraklar 
üstüne imzasını eser olarak atmış bir insandır. 

Muhterem ismet Paşaya, ben henüz yer yü
zünde yokken bu memleket mukadderatında va
zife almış bir insan olarak, bu mevzuda fazla 
lâf söylemek abestir. Bu cidden abes kaçar. Fa
kat rejim meselelerinde bir münakaşa ortaya 
çıkarsa, âcizane, kendileriyle münakaşa edebi
lecek ehliyette hak sahibi bir insan olduğumu 
da zannederim. 

Ben re.iim meselelerinde hiçbir zaman Ana
yasanın dışında ve Anayasanın ışığında icraat-
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ta bulunan hükümetin altı yıllık amelinde, Paşa
nın bu iki mevzuunun uzağında, bir meseleye 
muttali olmadım. 

Anayasamızın değişmesini, seçim sistemimi
zin değişmesini, bir kurucu meclisin teşkilini, 
dönem sonunda; normal parlâmento olarak te
şekkül etmeyip yeni bir Anayasa yapmak ve 
Türkiye'nin muhtaç bulunduğu yeni bir sistemi 
kurmak için, bir kurucu meclisin teşkil olun
masını ve memleketin muhtacı bulunduğu yeni 
bir nizamı kurmayı, bir kurucu meclisin teşek
külü olarak görüyor ve temenni ediyorum. Bu 
hususu kanaatim olarak benimsemiş ve tesbit 
etmiş vaziyetteyim. Hükümetimiz muhalefetle 
olan münasebetlerinde, basınla olan münasebet
lerinde, üniversite ile olan münasebetlerinde ve 
efkârı umumiye ile olan münasebetlerinde, de
mokratik nizam anlayışının çerçevesi içinde bir 
icraat göstermek, durumundadır. Bu meseleye 
kısaca temas etmek istiyorum, içişleri Komis
yonunda, üniversiteler hakkında bir kanun gö
rüşülürken, iki mebus arkadaş, mesleklerinde
ki anlayışları ve mazide, bahsettikleri müesse
selerdeki manzara esas tutulmak üzere, fikir 
serdediyorlar. Komisyondaki bu müzakerelerin 
aksini, ertesi sabah, muhalif neşir organların
da üniversite tepkisi olarak görüyoruz. 

Arkadaşlar; bir parlâmento içinde, muhtelif 
anlayışa sahip mebuslar bulunması kadar tabiî 
bir şey olamaz. Üniversite Büyük Millet Meclisi
nin bir komisyonunda müzakere edilen bir mev
zuun hemen akabinde, isyan bayrağını çekeree-
sine komisyon müzakerelerindeki bir fikri esas 
ittihaz ederek bu memlekette Hükümete ve Hü
kümetin uzağında olarak, Büyük Millet Meclisine 
bir beyanname neşrederse, mevzuunu Yüksek 
Heyetiniz huzurunda incelemesi icabeder. Maksa
dım üniversitenin'usulsüzlüğünü ilân etmek veya 

: Büyük Millet Meclisinin itaba mâruz bulundu-
! ğunu ilân etmek değildir. Büyük Millet Meclisi, 

Anayasa gereğince, en büyük teşriî organdır, is
tediği şekilde kanun çıkarmak, istediği şekilde bir 
fikri kanunlaştırmak yetkisine sahiptir. Ve haki-

! katen bu Mecliste, kurulduğu günden beri, ilmin 
ışığından uzakta, hiçbir kanun çıkmış değildir. 

, Mantık dışında çıkmıştır, politika dışında çıkmış-
, tır, fakat ilim ışığının uzağında bir kanun, çık-
! mamıştır. Üniversite ilmin bizatihi merkezidir, 

üniversite, demokratik nizam içinde, Hükümetle 
daimî münasebette ve sırasına göre Hükümeti 

408 



ı : 4 i ** . 
ilmî kanaldan murakabe ile mükellef olan mües
sesesidir. Üniversitenin Büyük Millet Meclisini 
re'sen murakabeye hakkı yoktur. Fakat üniversi
tenin, Büyük Millet Meclisinin ısdar ettiği ka
nunların hilâfında her hangi bir mevzuu iddia 
etmek, ilân etmek, ilim dünyasında münakaşa aç
mak, hattâ ve hattâ memleket nef'ine olmıyan, 
vatandaşın menfaatini okşamıyan hukuk pren
sipleri üzerinde, eski Yunan'dan beri devam ede-
gelen ve normal sosyolojinin hizasında olarak, 
kanun neşrini profesörleri kalemiyle isyan bay
rağını açarak mücadeleye konu yapmak demokra
si nizamında bir haktır. 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Neden 
hak oluyor? 

ZlYA TERMEN (Devamla) — Neden mi hak 
oluyor? Erzurum Mebusu Sabri Erduman! Anla
tayım! 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Orada 
ders vermeye kalkma. 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Arkadaşlar, 
demokratik nizam dört büyük müessesenin birbi
rini kontrol etmesi, birbirini destekliyen ve bir
biriyle koordine bir şekilde çalışmasından doğan 
ve henüz üstünde daha üstün, hukuk nizamı ola
rak, idare nizamı olarak bir rejim ieadedilmemiş 
bulunan bir nizam mânası taşır. Vatandaşla Dev
let vazife ve münasebetleri arasındaki alâkayı, bu 
tarzı idare tanzim etmiştir. Bu nizam dışına çı
kan icra organını, Devlet müessesesi, Hüküme
tin üstünde bir merci olarak kontrol eder ve ona, 
vazifeler tahmil eder. 

Ayrıca, Hükümet icraatını da kontrol eden, 
üç büyük müessese mevcuttur. Bunlardan birisi; 
basın, ikincisi, üniversiteler, üçüncüsü bunların 
hepsinin üstünde ve hakiki kuvvet olarak, halk 
efkârıdır. 

Bugün demokratik memleketlerde halkın 
arzu ettiği istikametin dışında, hükümetlerin 
bir icraata geçmesine, yani halkın düşüncesi
nin ırağında ve ona aykırı istikamette bir 
icraatta bulunmasına, kavlen imkân yoktur. , 

tiniversitelerin, hükümetin icraatım, vatan
daşın nef'ine olarak ilim ışığında kontrol 
etmeleri, hakkıdır. Basının, halkan azusunu hü
kümete duyurması ve hükümet tatbikatını hal
ka isal etmesi, esas vazifesidir. Hükümet şa
yet basım kumandası altında yaşatmak isterse 
ve hükümet şayet üniversiteyi kendi anlayışı 

içinde bir talim sistemine sevk etmek isterse 
ve hükümet şayet halkı kendi görüşünün ak
si cihetinde bir tarzı idareye sürüklemek ister-

i se, hükümeti kontrolle mükellef hal'k efkârı : 
| Beni bu istikamete götüremezsin! deyu, üni

versite; ilmin tarif ettiği istikametin dısma 
çıkamazsın! deyu, ve basın da, mâruz kaldığı 
bu hakareti yanlış bir istikamete götürülüş 
olarak vasıflandırarak ve bütün gücü ve ta
kati ile bu mevzuun üstüne binerek hüküme
ti tenkid ve hükümeti icraatından alıkoyma
ya çalışır, çalışacaktır, Hiçbir hükümet, de
mokratik nizamı kendine baş tacı yapmış bir 
hükümet olarak, bu üç unsurun tehdidinden ve 
kontrolundan kendisini, sıyıramaz! Şayet bir 
muktedir hükümet çıkıpta... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Nasıl da tam 
konuşuyorsun... 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Suat Bey 
bunu bana yapma, sonra orta hakemliğini 
elinden alırım. 

REÎS — Ziya Bey eğer sözleriniz daha de
vam edecekse saat dokuz olmuştur, sözlerinizi 
toparlamak mümkünse buyurun. (Dinleyeceğiz 
sesleri). 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Arkadaşlar 
âzami 20 dakikalık bir zaman istirham ediyo
rum. 

REÎS — Devam buyurun efendim. (Devam 
sesleri, yarın konuş sesleri). 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Biz hükümet 
olarak, hükümetimizin bu altı yıllık zaman 
içindeki ef'al ve harekâtını bu hükümetin ku
rucusu ve bu hükümetin Mecliste tutucu
su ve bu hükümetin teşekkül ettiği anda bir 
Meclis uzvu olmak üzere, ıparça halinde tam bir 
mutabakat halinde, hükümetimizi, siyasi bir an
layış olmak üzere normal icraatında tutmakla 
mükellef insanlarız. Arkadaşlar, hükümetimiz 
hakikaten tempo olarak, ileri anlayış olarak, 
geniş sahada cehd sarf etmiş bir hükümettir. 

Ancak, bu muhalefetin altı yıldan beri de
vam eden çok muktedir muhalif politikası kar
şısında, hükümet, 600 küsur yıllık bir impara
torluk hayatından sonra, 27 yıllık bir tek parti 
hayatından sonra hakiki millet iradesini ifade 
eden bir kader halinde şu Meclise girdikten 
sonra, elbet ve elbet, kendi muradına ve gaye
sine muvazi bir seviye anlayışını bu memleket-
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te hâkim kılabilmek için, durumunu tahkim 
edebilmek zorunda kalan bir. hükümet vasfın
dan hareket etmiştir. İ95Ö den 1956 yılma ka
dar, itiraf etmek lâzımdır ki, antidemokratik 
olarak tavsif edilebilecek şekilde bâzı kanunlar 
çıkmıştır. Fakat, bu çıkış, hiçbir zaman ve hiç
bir gûna D. P, hükümetlerinin birinci, ikinci, 
üçüncü Menderes hükümetlerinin, (bütün bir 
samimiyetle arz etmeye çalışıyorum) bir dikta-
törya ve tek parti hegemonyasının teessürüne 
bu memlekette yer verdiği iddia olunmamalı-
dır. Bâzı tatbikat hatası varsa, bu hatayı kul 
için, tabii karşılamak icabeder. 

Bâzı arkadaşlarımız rejim buhranı içinde 
olduğumuzdan bahsettiler. Demokrat Partiyi 
rejim buhranı yaratmakla ithama çalıştılar. Bu 
sözleri de kısaca cevaplamak isterim. 

Arkadaşlar; Demokrat Partiyi kuranlar, Hü
seyin Balık arkadaşımızın dediği gibi, dört kişi 
olarak kabul etmiyorum! îlk kuruluşunda De
mokrat Partiye intisabedenler de kurucudurlar. 
öncü olmak, bir mevzu değildir! Asıl mevzu, 
öncülerin peşinden gidip, bu memleketin arzu 
ettiği seviyeyi yaratmak davasıdır. Kimse peş
ten gitmeseydi, bu l^ürucu arkadaşların ideleri 
ve demokrasi, bu memlekette bir serap olurdu! 
Demekki kuvvet, adeddedir. Kuvvet, oy ade-
diridedir. Demokrasinin bütün esası bir bakı- . 
ma oy olarak hulâsa edilir. Oy problemi her za
man, parti ekseriyetinin kararlarında mutlak 
bir isabet iddia edilemiyeceğinden, albette ilmî 
mütalâa olunamaz. Prof. Ali Fuat Başgil'in 
söylediği gibi, çoğunluk her zaman mutlak ka
nuni ve ilmî çoğunluk mânasını ifade etmez. 
Başgil demokrasiyi en iyi rejim olarak tavsif 
ettiği 1946 yılındaki altı göz yaşı döktüren ma
kalesinde ve altıncı makalenin sonunda, (de
mokrasi böyle bir rejimdir ama, 100 profesör 
oyunun, 101 sırık hamalı oyu tarafından ihlâli 
rejimidir) şeklinde tarif etmiştir. Oy esastır. 
Kışa hacım içinde arz etmeye çalıştığım Ana
yasa mevzuu ve rejim meselelerinden sonra... 
(Bir şey mi var, Kâmil Bey?) 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Kısa dedi-, 
niz, uzun olduğunu söyledim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Gündeş, sen 
1946 dan beri konuşuyorsun, biraz da ben konu
şayım, 

Devletle vatandaş münasebetleri arasında 
hakiki bağ, hükümettir. Devletin vatandaşa kar- f 

§ı olan borcunu, vatandaşın devlete olan borcu
nu koordine organ olarak hükümet," şu vasıflan 
taşımak icabeder : Ben arkadaşımdan şu çok 
nazik noktaya lütfen dikkat buyurmalarını is
tirham edeceğim : Büyük Millet Meclisindeki 
bugünkü çoğunluğumuz, millî iradenin talebi ve 
tecellisinden ibarettir. Buna asla ve hiçbir kim
se bir şey diyemez. Bu çoğunluğun kararı, millî 
iradenin kararıdır. Buna da hukukan hiç kimse 
bir şey diyemez. Ve fakat arkadaşlar, sistem ola
rak, bâzı konularda biz, demokratik anlayışı 
tarsine mecburuz, rejimi daha ileriye götür
meye, daha ileri bir anlayışa ulaştırmaya mec
buruz. Bu mecburiyeti ruhlarımızda, vicdanla
rımızda hissetmemiz lâzımdır. Biz fâniyiz, bu
gün Demokrat Parti çoğunluğu olarak 1956 dan 
1958 e kadar hükümran olabiliriz. Fakat 1976 
ile 1980 yılları arasındaki Büyük Millet Mecli
sinde, bugün devam eden sistem tahtında bir ço
ğunluk yolunu, bu memleketin kaderini istih
daf eden Anayasa olarak, tedain zorundayız. 
Bizim, çoğunluk mevzuuna gem vuran, çoğun
luk sistemi üzerinde Mecliste görülen birtakım 
gayretleri, şimdiden benimsemek ve bu mevzu
larda tedbirler babında konuşmak hak ve vazi
femiz olmalıdır.. Devlet müessesesi Anayasamız 
mucibince gayrimesul kılınmıştır. Devlet, parti
ler üstünde ve partilerden uzak bir müessese
dir. Fakat devlet yine de vatandaş karşısında 
sorumlu, bir müessesedir. Devletin vatandaşa 
karşı olan bu sorumluluğunu, hükümet icraatın
da buluyoruz. Hükümetin icraatında gayretler 
ve hareketler vardır. Bu gayret ve hareketler 
devlet tarafından kontrol ve tazyik edilecektir. 
Bu mevzudan ne murat olunduğu, Anayasamı
zın işaretiyle ve hükümetimizin 1946 dan beri 
tâ muhalefet sıralarındaki zamanlardan beri va-
dettiklerinin en başında bulunan : Anayasanın 
tebdili ve tecdidi va'dini, yerine getirmesi ica
beder. 

Biz bugün rejim meselesinin bir dert halin
de ayakta bulunduğunu, muhalefetin anladığı 
mânada olmamak şartiyle, tasdik ederiz. Muha
lefetin anladığı mânada rejim buhranı, tatbikat 
hatalarından ibarettir. Muhalefet çoğunluk par
tisinin Reisi ve Hükümet Başkanı olan Ad
nan Beyin icraatından müştekidir. Fakat bu, 
rejim meselesi değildir! Hakiki rejim meselesi
ni halledebilmek için, bizim de omuzlarımıza 

[ yüklenen birtakım vazifeler var. Hükümet ve 
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Parti Başkanlarının mutlaka ayrılması bir em-
ri zaruri olarak ortada durmaktadır. Çünkü 
bugünkü icraatta biz, parti başkanının Hükü
met Başkanlığından kuvvet alarak parti işleri
ni ve parti başkanlığından kuvvet alarak hükü
met işlerini yapmıya çalıştığını, görmekteyiz. 
Adnan Beyin hal ve harekâtı tenkide müstehak 
mıdır? Müstehak olan tarafı da vardır. Adnan 
Bey nihayet bir insandır, İnsan hatadan berî 
olamaz! Adnan Bey bir Tanrı değildir. Gökten 
zembille Hazreti İbrahim'in koçu misali inmiş 
bir varlık da değildir. Senin benim gibi, bir 
insandır. Bugün için salâhiyet ve mesuliyet mev
kiinden alınmasında bir zaruret var mıdır, yok 
mudur? Bu münakaşa edilebilir. Çünkü, çok 
dişli bir muhalefeti, muhalefet niyeti ile hemen 
yanımızda bulmaktayız. Bu memlekette istikbal 
için daha iyi hedeflere doğru koşmak için ken
dimizi emniyete almak elbet zarurettir. 

Ben 1950 ile 1956 yılı arasındaki Büyük Mil
let Meclisinde çoğunluk partisini teşkil eden 
partimizin, kanun olarak bu kürsüden ısdar et
tiği kanunları, bir midyenin masuniyet maksa
dı ile inciyi teşkil etmesi gibi muvakkat mana
lı kanunlar olarak görmekteyim. Hukuk tahsili 
yapmış olan Adnan Beyin ilim aleyhinde, mil
let ve Demokrat Parti mebusu arkadaşlarının 
düşünceleri hilâfında bir Adnan Bey olarak 
görmekteyim. Müstakbel icraatının menfi ola
cağı asla iddia olunamaz! Bu imkânsız bir ta
savvur olur. Şu anda, Muhterem Heyetinizin 
tazyikinden ziyade, Riyasetin, kısa kes! Diye 
ikinci bir ihtarından korkuyorum. Fakat haki
katen sabırlarınızı suiistimal etmiyeceğim. Beş 
dakikanızı daha istirham ediyorum. 

Arkadaşlar; bütçe münasebetiyle, bir noktayı 
daha bilhassa arz etmek mecburiyetindeyim. Ya
bancı parası istihsal eden ekonomi mekanizma
mızın, yanlış bir istikamette at koşturduğuna 
kaaniim. Bugün Türkiye hangi şartlar içinde 
dir? Bugün Türkiye, muasır devletler seviyesi
ne ulaşabilmek için hamle yapmayı kendisine 
anlayış olarak usul yapmış, bunu iddia haline 
getirmiş, gaye ve prensip olarak ilân etmiş bir 
manzara içindedir. Yabancı parasının fazla ola
rak bu memleket topraklarına dâhil edilmesi po
litikası, hükümetimiz tarafından, hattâ kendi
sinden evvelki ve daha önceki hükümetler tara
fından, klâsik ekonomi problemleri anlayışı içme
de tatbik görmüştür. Bu klâsik anlayış nedir? 
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Zirai sahada teşviklerde bulunmak, tahrifler* 
de bulunmak ve neticede istihsal olunan ürün
leri harice satıp yabancı parası almak! Maden 
istihsal edip, yabancı parası almak! Bu şekik 
de bir ihraç politikası takibederken, yanıbaşın-
da, buradan elde ettiği miktarlarla ithalât ya
pabilmek! Ve bu suretle, Türkiye'nin ihtiyacı 
olan lüzumlu malzemeyi, memlekete sokmak an
layışı! Bunun için sabık hükümetler ne yaptı
lar, lâhik hükümet ne yapıyor? 

İktisatçı değilim. Fakat mantık, her şeyi» 
yanındadır. Ve anlıyan insanların yazılanm 
okumak, neşriyatı takibetmek, bu vadide, az çok 
münevver bir Türk vatandaşına, elbette bir fi
kir istikameti kazandırabilir. 

Bugün biz, Demokrat Parti Hükümeti ola
rak, (size mutlak ve muhakkak bir inanışla arz 
etmek isterim ki) klâsik ekonomi politikası üze
rindeyiz. Modern ekonomi politikası neyi em
rediyor? buyuracaksınız. Arz ediyorum, yer yü
zünde bilhassa son 25 sene içinde, görünmiyen 
ihracat diye, yeni bir mevzu vardır. İtalya, 
Fransa, Almanya, Lübnan ve İskandinav mem
leketleri, görünmiyen ihracat politikasını, tat
bik etmekte bulunan devletlerdendirler. Görün
miyen ihracat nedir? Görünmiyen ihracat, mem
leketten hiçbir şey ihracetmeden, memlekete 
yabancı para sokma ekonomisidir. Bu sanatın 
adını, benden evvel konuşan Hüseyin Balık ar
kadaşımızın da temas ettiği gibi turizm olarak 
hulâsa edebiliriz! Turizm, bu memlekette, say
dığım memleketlerin hepisinden daha çok kuv
vette, büyük imkânlar sağlıyacak bir endüstri
dir. 

Türkiye'de çimento sanayiine, şeker sanayii
ne, barajlara, enerji santrallerine yapılan en-
vestismanlar şayet 200 milyon lira bir tasarruf
la bu sahaya akıtılsa idi, millî gelir, başka se
viye kazanırdı. Bugün yalnız Efes'ten dört 
aylık bir zaman içinde, 500 milyon kazanmak 
imkânı vardır kanaatindeyim. 

Bu mevzuda belki bâzı arkadaşlarım, esaslı 
malûmata rastlamamışlardır. Turizm meselesi
ni, bir üvey evlât mesabesinde tutmamalıyız. 
Turizmin bu memlekete, milyarlar getireceğini, 
hükümetimize geçen Devre ve bu Devre, müta-
addit defalar arz etmiye çalıştım. Fakat Adnan 
Bey, mütemadiyen ve musırran, kendi anlayı
şını, yakınlarının anlayışını, bu memlekette 
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dahilî istihlâki cevaplandıracak ve Garbe avuç 
açmayı imkânsız hale getirecek bir şeker, bir 
çimento mevzuu üzerinde teksif etmiş, tatbika 
sevk etmiştir. Halbuki, Basın ve Yayın Umum 
Müdürü şayet burada olsaydı kendisini işhat 
edecektim, yalnız Lâtin Amerika'dan bu yaz 
üç bin kişi Türkiye'ye gelmek istemiştir. 
Biz Efes'i sadece Meryem'in yaşadığı bir bölge 
olarak ilân etmemize rağmen, bu hakikati is
tismar değil, bu hakikati bir koz olarak dünya 
sathına yaysaydık, hıristiyanlık âleminde îb-
nissuud'dan daha mühim bir santral haline, 
memleketimizi bir ziyaretgâh haline getirmemiz 
mümkün olurdu. Bu mevzu, bir edebiyat, bir 
şiir, bir fantazi imiş gibi telâkki olunmakta ve 
hükümetimiz tarafından asla, reel olarak, naza
ra alınmamaktadır. Bu memleketin iktisatçıları 
bu meseleyi asla nazara almıyor ve bütün fer-
yadları iki mevzuda hulâsa ediyor, çimento ve 
şeker sanayii!.. Üzüm, incir, tütün, pamuk ve 
saire satışları, bu memlekette arzu edilen itha
lâtı temin edecek unsurlar değildirler. Bu mem
leketi hakiki yabancı parasına ulaştıracak tek 
kanal, turizmdir! Bu mevzuu, Adnan Beyin id
rak edecekleri tarihe kadar ihmale uğramış bir 
mühim mevzu olarak kabul ediyorum. Bu mev
zuun nasıl bir mevzu olduğu hakkında, İtalya'
nın harb sonundan beri 6 milyar kazandığını 
belirtmek isterim. Nâçiz kanaatimce, turizmin; 
bu memleketin belkemiğini teşkil eden esaslar
dan birisi olması icabeder. Çünkü Türkiye'miz; 
tarihî vasatlar, imkânlar bakımından, büyük im
kânlara maliktir. Hükümetin; turizm mevzuu
na, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununa rağ-
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men, fon olarak her yıl ödemesi gereken para
ya mahsuben bir miktar para verilmesi mevzu
unda dahi, ihmal gösterdiğine şahit oluyoruz. 
Bu, turizme ehemmiyet vermemek mânasını ta-
zammun ediyor. Turizme ehemmiyet vermemek 
mânası ise, klâsik ekonomi telâkkisini ifade edi
yor. 

Çok daha başka konularda da konuşmak is
terdim. Fakat vaktinizi suiistimal etmiyeyim, 
bu mevzuu, yani bütçe üzerindeki «görüşlerimi, 
bu şekilde arzla iktifa ediyorum. Turizm mev-
zuunun ehemmiyetini, konuşmamın sonunda, 
yakın arkadaşım Maliye Vekili Nedim ökmen 
ve muhterem arkadaşım Emin Kalafat Beye, 
mutlaka ve mutlaka Ziya Termen böyle söylü
yor diye Başvekilimiz Adnan Beye ulaştırmala
rını rica ederim. 

MUHLÎS ERDENER (Bursa) — Adnan 
Bey, Adnan Bey. Ne demek istiyorsunuz? 

ZIYA TERMEN (Devamla) — Ben bura
da, memleketin hayati bir mevzuu olan turizm 
mevzuunda konuşuyorum. Bunu son bir mevzu 
yaptım. Hükümet politikasını dirije eden Baş
vekildir. Muhlis Erdener arkadaşım nedense 
Adnan Bey mevzuunda çok hassastır. Sırası gel
diği zaman ben, Başvekili de tebcil ediyorum. 
Gerçi ben kendileri kadar Adnan Beyci değilim. 
Fakat sırasına göre Adnan Beyi göklere çıkar
masını da bilen bir arkadaşınızım. Cümlenizi 
selâmlarım arkadaşlarım. 

REÎS — Yarın saat 10 da toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 21,22 

A — TAHRİRÎ SUAL 

2. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nın, 
Adana'da Özbucak Firmasına, fabrikalarında 
imal edilen bezleri yurt dışında basma yaptırıp 
tekrar yurda ithal etmek üzere, lisans verilip ve
rilmediğine dair tahrirî sual takriri ve İktisat ve 
Ticaret Vekili Fahrettin Ulaşhn tahrirî cevabı 
(7/129) 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. Seyhan Mebusu 

Mehmet Ünaldı 

1. Adana'da özbucak Firması Fabrikala
rında imal edilen bezleri yurt dışında «Basma» 
yaptırıp tekrar yurda ithal etmek üzere lisans 
istemiş midir? istemiş ise kaç metre bez için 
istemiştir ve lisans verilmiş midir; verilmiş ise 
o tarihlerde fabrikalarının bez imal edip etme
diği tahkik edilmiş midir? 

2. Mezkûr firmaya lisans verilmesi için 
Seyhan mebuslarından hangileri tavassutta bu
lunmuştur? 

3. Henüz Özbucak Fabrikasının bez imal 
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etmediğini, lisansın da satıldığını veya satıl
mak istendiğini Seyhan mebuslarından hangile
rinin Vekâlet Makamına haber verdiği? 

4. Henüz fabrika bez imal etmeden böyle 
bir lisans talebini mevkii muameleye koyan 
İktisat Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve 
müracaat sahibi haklarında ne gibi işlem yapıl
mıştır ve halen bu lisans durumu ne safhadadır 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Bakanlığı 20 . II . 1956 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1/82 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
27 . I . 1956 tarihli ve 2268-10175-7/129 sayılı 

yazılarına karşılık. 
Adana'da özbucak Firmasına, fabrikalarında 

imâl edilen bezleri yurt dışında basma yaptırıp 
tekrar yurda ithal etmek üzere, lisans verilip ve

ri lmediğine dair Adana Mebusu Mehmet Ünal-
dı tarafından verilen tahrirî sual takriri mütalâa 
olunmuş ve bu husustaki cevabımız sırası ile aşa
ğıda arz edilmiştir. 

1. Ham bez muvakkat- ihracına dair 517 sa
yılı Sirküler mucibince, yerli fabrikalar muvak
kat ihracat hususundaki müracaatlarını bağlı 
oldukları Ticaret ve Sanayi Odalarına yapmak
ta, odalar, fabrikaların faaliyette olup olmadık
larını, senelik imalât kapasitelerinin kaç metre 
olduğunu mahallen tesbit ederek keyfiyeti mü-
talâalariyle birlikte vekâletimize bildirmekte ve 
bunun üzerine vekâletimizce, bildirilen imalât 
kapasitesinin 1/6 sı nispetinde muvakkat ihraç 
müsaadesi verilmekte idi. Bu meyanda Adana'da 
özbucak Sanayi ve Ticaret Ortaklığı firması
nın müracaatı Adana Ticaret ve Sanayi Odası
nın 1 . rV . 1955 tarihli ve 555 sayılı yazısı ile, 
yukardaki esaslar dairesinde vekâletimize inti
kal ettirilmiş ve oda tarafından bildirilen ima-
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l lât kapasitesine göre firmaya 1 167 000 metre

lik muvakkat ihraç müsaadesi verilmesi uygun 
i görülerek keyfiyet 7 . IV . 1955 tarihli ve 6827 

sayılı yazımızla Adana Ticaret ve Sanayi Odası
na ve Mersin Gümrük Müdürlüğüne bildirilmiş
tir. 

| Yukarda da belirtildiği üzere, müracaat sı
rasında fabrikanın bez imâl edip etmediği hu
susunun tetkiki, gerek dış ticaret rejimi tali
matnamesinin 11 nci maddesi ve gerek 157 sayı
lı Sirküler hükümleri mucibince, Adana Ticaret 
ve Sanayi Odasının vazifesidir. 

2. Ham bez muvakkat ihracatı 517 sayılı 
Sirküler hükümleri dairesinde cereyan etmekte 
olduğuna ve mezkûr sirküler esasları dâhilinde 
müracaat eden her firmaya müsaade verilmiş 
bulunduğuna göre, adı geçen firma hakkında ay
rıca bir tavassuta lüzum olmıyacağı bedihidir. 

3. Mezkûr firmanın müracaatı sırasında 
fabrika tesisatının noksan olduğu yolunda alı
nan ihbar üzerine, keyfiyet teftiş heyeti reisli
ğine intikal ettirilmekle beraber Mersin Güm
rük Müdürlüğüne gönderilen tel yazımızla 6827 
sayılı müsaademizin iptali cihetine gidilmiştir. 

4. Vekâletimiz müfettişi tarafından hazır
lanan 26 . VI . 1955 tarihli ve 5 sayılı rapora 
nazaran, bu muamelede suiistimali görülen Ada
na Ticaret ve Sanayi Odası İdare Heyeti Reisi 
ile Umumi Kâtip Muavini hakkında kanuni ta
kibat yapılmak üzere bu işe ait dosya Adana 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi edilmiş
tir. 

Yukarda da kaydedildiği veçhile, adı geçen 
firmaya verilen 7 . IV . 1955 tarihli ve 6827 sa
yılı müsaademiz iptal edilmiş olduğundan, ha
len bir hüküm ifade etmemektedir. 

Sual sahibine bu yolda cevap verilmesine mü
saadelerini saygı ile rica ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Fahrettin Ulaş 



T. B. M. M. Matbaa» 


