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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1958 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde görüşül
dü, İnikada ara verildi. 

Reis Kâtip 
İçel Mebusu Kayseri Mebusu 

Refik Koraltan Hakkı Kurmel 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu 
M. Ali Ceylân 

İkinci celse 
1958 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

Şifahi sualler 
1. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, 1958 

malî yılı harcırah ve tahsisatını almış olan me
buslardan bu paranın tahsili hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisinden şifahi suali (6/83) 

2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, din
leyiciler hakkında çıkarılan güçlüklerin sebebi
ne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden 
şifahi suali (6/84) 

3. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, son me 
bus seçiminde sandık kurullarında vazife alan
lardan bir kısmının yevmiyelerinin verilmemesi 
sebebine dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/85) 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkaıı'm, 
Dicle üzerinde Hasankeyf köprüsünün inşasına 
ne zaman başlanacağına ve Batman - Hasankeyf -
Gercüş - Midyat - Nusaybin karayolunun inşası 
hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sual 
takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/86) 

Tahrirî sualler 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman KuraneV-

in, Ziraat Bankası hesabına Ankara Maarif Ko
lejinde okuyan öğrencilere dair tahrirî sual tak
riri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (7/73) 

2. — Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, 
Malatya'nın Yeşilyurt kazasında işçi Sigortaları 
tarafından bir hastane yapılmasının mümkün 
olup olmadığına dair tahrirî sual takriri, Çalış
ma Vekâletine gönderilmiştir. (7/74) 

3. — Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, 

lâyihasının heyeti umumiyesinin müzakeresine 
devam olundu. 

Alınan karar gereğince 20 . I I . 1958 Perşem
be günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada 
nihayfet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Zonguldak Mebusu 
Agâh Eromn Mustafa Saraç 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

M. Ali Ceylân 

Derme Hidro - Elektrik santralinin tam randı
manla çalışmasını temin için Derme suyunun 
takviyesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine gönderil
miştir. (7/75) 

4. — Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, 
Malatya'nın Yeşilyurt kazası ortaokulunun ne 
zaman açılacağına dair tahrirî sual takriri, Maa
rif Vekâletine gönderilmiştir. (7/76) 

5. ~r- Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, 
Malatya - Yeşilyurt - Çelikan - Adıyaman yolu
nun Devlet Karayolları 1958 yılı programında dâ
hil olup olmadığına dair tahrirî sual takriri Na
fıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/77) 

6. — Çankırı Mebusu Kâmil Tabak'm, Çan
kırı içme suyu tesislerinin ikmali hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Dahi
liye Vekâletine gönderilmiştir. (7/78) 

7. — Çankırı Mebusu Kâmil Tabak'in, Çatal-
ağzı'ndan elde edilen elektrik enerjisinden Es
kipazar, Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çan
kırı belediyelerinin de istifade etmeleri husu-
.sıında ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takri
ri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/79) 

8. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin kazası elektrik tesislerinin ne za
man faaliyete geçirileceğine dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/80) 

9. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin kazası su tesislerinin ne zaman ik
mal edileceğine dair tahrirî sual takriri Dahili
ye Vekâletine gönderilmiştir. (7/81) 

Sualler 
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2. - HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Teklif 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Kök-

ten'in, îlk tedrisat müfettişlerinin Muvazenei 
Umumiye içine alınmasına dair 3407 sayılı Ka

nunun 3 ncü maddesinin 1 nei fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/137) (Ma
arif ve Bütçe encümenlerine.) 

BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15,03 

REÎS — Reisvekili îbrahim Kirazoglu 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMÛMÎYE MÂRUZÂTI 

1. — Bütçe müzakereleri dolaytsiyle çalışma, 
saatlerine dair. karar ittihazı 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
21 Şubat gününden itibaren 10 dan 13 e, 

15 ten 20,30 a kadar Cumartesi, Pazar dâhil 
olmak üzere her gün iki celse yapılması husu
sunun reye arzını teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Halûk Şaman 

REÎS — Bütçe müzakereleri dolay isiyle 21 
Şubat 1958 gününden itibaren saat 10 dan 13 e, 
15 ten 20,30 a, kadar, Cumartesi Pazar dâhil 
her gün mesaiye devam edilmesi hakkındaki 
takriri reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum. 
REÎS — Takrir hakkında mi l 
MEHMET HAZER (Kars) — Hayır, zaptı 

sabık hakkında. 
REÎS — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım; Yüksek Heyetinizce malûm olduğu 
üzere Meclis iç işlerinin tedvir ve idaresi Meclis 

Riyasetine mevdu bulunmakta ve bu itibarla da 
Meclis faaliyetlerinden sayılmaktadır. Gerek mü
zakerelerin idaresi, gerek bunların neşir ve ilânı 
da keza Meclis faaliyet ve fonksiyonlarmdandır. 
Hal ve hakikat böyle olduğu gibi Nizamnamenin 
sarih hükümleri de bunu âmir bulunmaktadır. 
Umumi hukuk nazariyatı da bu hususta esaslı 
hükümler vaz'etmiştir. Vaziyet böyle iken; dün 
Meclis Riyaseti yanlış bir görüşü Meclis zabıt
larına intikal ettirmiş bulunmaktadır. Bu kür
sünün idaresi Meclis Riyasetinin vazifesi cümle-
sirfden olduğuna ve buradaki müzakerelerin neşri 
de Meclise aidolduğuna göre burada alınacak 
her hangi bir tertibat, kurulacak her hangi bir 
cihazın idare ve tanzimi de ancak Riyasetin ka-
rariyle, onun muvafakat ve müsaadesiyle olur. 
Başka türlü bu kapıdan icra içeri giremez, ses 
cihazının icraya ait bir muameledir, diye zapta 
geçirilmesi yanlıştır. Tashihi icabeder. Buna şu 
sebeple lüzum vardır : Yarın emsal teşkil edebi
lir. îcra kuvvetinin teşri kuvvetin* takaddümü 
gibi bir anlamı ifade edebilir. Bu itibarla dünkü 
zaptın arz ettiğim yoldan tashihini ve Riyaset 
makamının bundan sonra bu hususta dikkatli 
davranması lâzımgeldiğini arz ve ifade ederim. 
Esasen Riyaset makamının da. Yüksek Meclisin 
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hak ve salâhiyetlerini haklı bir itirazı ret zım- j RElS — Mehmet Hazer arkadaşımızın bahset-
nmda dahi olsa icraya devretmeye yetkisi yok- tiği husus geçen toplantıda karara bağlanmış 
tur, Maruzatım bu kadardır. I olduğu için müzakereye devam ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1958 malı yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası v'e Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/17) 

RElS — Söz, Sebati Ataman arkadaşımızın? 
dır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA
MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım; 
1958 bütçesinin umumi heyeti hakkında cereyan 
eden müzakereler dolayısiyle dün C. H. P. Mec
lis Grupu adına bütçe tahlilini yapan arkadaşı
mızın uzun beyanatında, gerek bütçenin tetkik 
ve tahlili hakkında, gerekse umumi iktisadi vazi
yetimiz hakkında serd ettiği kısmen her türlü 
müsnetten âri (Sağdan, Allah Allah, sesleri) ve 
kısmen de tamamiyle çürük ve aldatıcı müsnet-
lere istinadeder gibi gözüken hususlara elbette 
birer birer cevap verilecektir. (Sağdan, gürültü
ler ve «Allah Allah» sesleri) Bendeniz... 

REÎS — Rica ederim, sükûnetle başlıyan mü
zakerelere yine sükûnetle devam edelim. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Bu uzun 
beyanat içinde, Bütçe Komisyonunda cereyan 
eden müzâkerelerde ve ayrıca Büyük Millet Mec
lisinden çıkmış ve çıkarılmış olan kanunlarda 
sarahatle tesbit edilmiş, olan birtakım hakikat
lere aykırı bâzı hususların üzerinden 24 saat geç
mesine gönlüm razı olmadığı için bunların tas
hihi ve hakikatlerin kıymetli arkadaşlarımıza 
yeniden tekrarı niyetiyle huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem sözcü ar
kadaşımız sözlerine başlarken, bütçeyi tenkid ve 
tahlillerine başlarken geçen sene cereyan eden 
bütçe müzakereleri sırasında, bedahetleri inkâr 
veya tevil yolunda beyhude gayretler sarf edil
di diyerek, burada bütçe denkliği münasebe
tiyle cereyan etmiş olan müzakereler dolayısiy
le bendenizin o müzakereler esnasındaki beya
natıma telmihte bulunduğu için yüksek affını
za sığınarak bâzı bedahetleri bendeniz de zik
retmekle söze başlıyacağım. 

Arkadaşımız bütçenin denkliğinden bahse
derken bu meseleyi iki cepheden mütalâa et

miştir. Birisi, varidat* muhammenatı ile tahsi
lat arasındaki farklarla diğeri, fiilî ve nihai ne
ticeler, hesabı katî neticeleri itibariyle, yani 
fiilen tahsil edilmiş varidat ile fiilen icra edil
miş olan masraflar arasındaki farklar nokta
sından mütalâa etmiştir. 

Şimdi bendeniz, her ne kadar tekrarına lü
zum olmıyan bir bedalhet olmakla beraber denk
lik meselesinde bir bütçenin, gerek varidat, ge
rek masraf itibariyle tatbikine geçilmeden ev
vel bir lâyiha halinde Büyük Millet Meclisine 
sunulan bir bütçenin denk olarak veya açıklı 
olarak veya fazla oiarak sunulmasının mümkün 
olduğunu ifade edeceğim. Bir bütçe denkliği, 
evvelâ varidat kısmında yapılan tahminlerle 
masraf kısmında yapılan tahminlerin birbirine 
müsavi gelmesi şeklinde ifade edilir. Bundan 
sonra bütçe tatbik edilip de varidattan, fiilen 
tahsil edilebilen miktarlar taayyün ettikten, 
masraftan da fiilen yapılmış olan masraflar tes
bit edildikten sonra bu iki netice arasındaki 
mukayese bizi ikinci bir denklik neticesine gö
türür. Hesabı katî ya denk çıkar, ya fazla çı
kar, yahut da açık verir. Yüzde 99 denk çık
maz. Ekseriya bütçe tasarıları hükümetler ta
rafından denk olarak sevk edildiği halde bütçe 
hesabı katî neticelerinin kuruşu kuruşuna bir 
denklik halinde tezahür etmesi fevkalâde uzak 
bir ihtimaldir. Binaenaleyh 1958 bütçesinden 
bahsederken, 1958 bütçesinin denk olup olma-
madığı hakkında mütalâa serd ederken istina-
dedilecek noktalar başkadır, tatbik edilmiş ve 
tetkiki yapılmış her hangi bir bütçenin - mese
lâ 1956 yılı, 1957 yılı bütçeleri - denkliği hak
kında mütalâa serd ederken istinadedilecek nok
talar başkadır. Bir bütçe dolayısiyle yapılmış 
olan tahminler netice itibariyle ya denktir, ya
hut da değildir. Binaenaleyh sevk edilmiş olan 
bütçe muhammenatı birbirine denk ise, bütçe 
denk olarak sevk edilmiştir. Bütçe açık olarak 
tahakkuk etmiş ise bütçe açıklı olarak kapan
mış veya denk olarak kapanmış, denir. Bu be
dahetlere rücu mecburiyetinde kaldım. Maale
sef! (Sağdan gülüşmeler) 
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Şimdi arkadaşımı^ der ki, bütçede varidat 

muhammenatı ile fiilen yapılan tahsilat arasın
da şu farklar vardır : Bunun bütçe denkliği ile 
alâkası yoktur. Varidat muhammenatı ile fiilen 
yapılan tahsilat arasında şu fark olmakla bera
ber masraf muhammenatı ile fiilen yapılan mas- ; 
raflar arasında da aynı fark olursa bütçenin 
denkliği düşünülebilir. Varidatı, fiilî tahsilatı 
alıp da çıkan neticeleri bütçe denkliği olarak 
mülâhaza etmek ve bütçe denkliği rubriği altın
da mütalâa etmek doğru değildir; bu olsa olsa 
yapılan tahminler hakkında mütalâa serd et
mek demektir. Arkadaşım böyle yapıyor «nor
mal tahmin hatalarını çok aşan miktarlarda ta
hakkuk etmiştir» diyor. 

Verdikleri rakamlar 1954 ten başlamakta
dır. Ondan evveline bendeniz de gitmiyeceğim. 
1954 teki açık nispeti % 4.5 dur. Varidat mu
hammenatı ile fiilen tahsilat arasında fark 
% 4.5, 1955 te % 7.3 tür. 1956 da 11.2 dir. Ar
kadaşımız. bu nispetlere «normal tahmin hata
larını çok aşan nispetler» demektedir. Bütün 
bu varidat tahminlerinde cümlemizin bildiği bir 
yüz milyon liranın mevcudolduğunu da ilâve 
edersem, bu nispetler normal tahmin hataları
nın çok dununda nispetler olduğu açıkça mey
dana çıkar. Kaldı ki, bu nispetler Türkiye 'mizin 
malî tarihinde varidat muhammenatı ile fiilî 
tahsilat arasında kaydedilen en düşük nispet
lerdir. 

Şimdi arkadaşımız, varidatın tahsiline baş
lanmasından 6 ay evvel yapılacak olan tahmin
lere istinadeden rakamların bir sene boyunca 
meydana getirdiği neticelerdeki % 4.5 - % 7 gi
bi farkları muazzam hatalar olarak tavsif eder
ken tahakkuk etmiş bütçelerin tesbit edilmiş 
rakamları üzerinde kendisinin yaptığı mukaye
selerinde hangi nispetlerde hataya düştüğü şim
di tezahür edecektir. 

Arkadaşımızın fiilî ve nihai açıklar bahsin
de verdikleri rakamlar şunlardır: 1954 te diyor, 
171 milyon lira açık verdik. 1954 Bütçe yılı 
•Hesabı Katî kanun lâyihası, madde 4 - 1, 2 ve 
3 ncü maddelere göre tebeyyün eden açık: (Ar
kadaşımız 171 milyon lira diyor), hakikatte 
173 947 490 lira, açık miktarı. Burada iltimas 
etmiş arkadaşımız. Hakikaten 173 milyon kü
sur iken 171 milyon demek suretiyle iki buçuk 
milyon lira kadar bir fark, yani küçük bir 

.1950 Ö : İ 
şey % 2,3 nispetinde hata yapmış. Arkadaşİa-
larım, rakamlar buradadır; varidat tahmini 
rakamları gibi tahminî hesaba istinadeden ra
kamlar değildir. Bu rakamlar mazide artık 
avdet imkân olmıyan katîlesmiş, nihaileşmiş 
kuruşunun değiştirilmesi mümkün olmıyan ve 
kanun metninde neşredilmiş bulunan rakamlar
dır. 

Arkadaşımız diyor ki, 1955 te 195 000 000 
lira açık vermişsiniz. Hakikat şu : 1955 
Hesabı Katî Kanunu madde 4 : açık miktarı 
160 499 161,44 liradır. Tabiî kendileri açığı 
fazlalaştırma temayülünde oldukları için, bun
dan evvelki işlediği hata nispetini dê  aşarak, 
bu büyük hatayı işliyor. Hata nispeti % 21,8 
dir. (Soldan, gülüşmeler) 

1956: Arkadaşımız diyor ki, 260 000 000 lira 
açık vardır. Hesabı Katî Kanununa göre ha
kiki ve fiilî açık 182 323 686,68 liradır. Hata 
nispeti % 43,3 tür. (Soldan gülüşmeler) 

Şimdi, 6 ay evvelki yapılmış tahminlere 
istinadeden bir varidat tahmini ile tahakkuku 
arasındaki âzami %10, % 11 nispeti muazzam 
hata tavsif eden arkadaşımız işte verdiği katî 
rakamlarda ise % 43,3 nispetinde hata yapmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız, bütçe 
açıklarından bahsederken bütçe açıklarının 
emisyonla kapatılmasmdaki mahzurlar hakkın
da Başvekilimizin vaktiyle bu kürsüde serd et
tiği mahzurları dermeyan etti. Bendeniz büt
çe açıklarının emisyonla kapatılması, hattâ istik
razla kapatılması hakkında dahi mahzurları varit 
görenlerdenim. Yalnız o bütçenin açığı başka, 
bu bütçenin açığı başka. İkisinin de adı bütçe 
açığı amma, arada fark var. (Sağdan, gürültü
ler) Müsaade buyurun izah edeyim. Bütçe 
devletlerin ifasiyle mükellef olduğu âmme hiz
metlerini ifa etmek için sarf etmek mecburiye
tinde bulunduğu paraları ihtiva eder. Gelirleri 
de bu paraların karşılığını teşkil eder. 1950 
den bu yana Demokrat Parti İktidarının bü
tün bütçeleri bu mânada açıkla değil fazla ile 
kapanmıştır. (Sağdan, gülüşmeler) Arz ede
ceğim. 

1950 Bütçesinde bütçe fazlası 105 milyon 
küsur liradır. İsterseniz, emrederseniz kuruşuna 
kadar okuyayım. 
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1951 yılında 276 262 201 lira gelir fazlası 
1952 » 372 595 134 » » » 
1953 » 486 000 000 küsur lira gelir 

fazlası 
Şimdi arkadaşımızın bahsettiği, üzerinde dur

duğu 1954 yılı bütçe fazlasını okuyorum, 
1954 yılında 435 157 687 lira bütçe fazlası 
1955 » 647 436 466 » » » 
1956 » 719 616 704 » » » 
Bunlar devletin normal gelirinden, devletin 

normal hizmetleri için yaptığı hizmetler çıkarıl
dıktan sonra meydana gelen gelir fazlalarıdır. 
(Soldan, alkışlar) 

Şimdi hükümet bu gelir fazlalarını ne ya-
parf Hükümet, bu gelir fazlaları kadar envestis-
man yapsa, bütçe tamamen denk olarak kapatıl
mış olur. Bu envestisman hacmini tâyin etmek 
tamamen hükümetlerin iktidarında olan, ihti
yarında olan bir meseledir. Hükümetler kalkın
ma politikası takibettikleri takdirde envestis
man nispetlerini artırır, kalkınma politikası ta-
kibetmiyen hükümetler; nitekim edilmediği gibi 
envestisman nispetini artırmaz, azaltır. Enves
tisman nispetlerini bütçe fazlasının, tasarrufun 
hacmında tutup tutmamak tamamen Hüküme
tin elinde olan bir keyfiyettir. Çünkü bu hizmet
lerin % 90 ı hükümetlerin ifasına mecbur olduk
ları âmme hizmetleri meyanmda değildir. İfasın
da muhtar oldukları âmme hizmetleri meyanın-
dadır. 

Şimdi, bizim açıkların mahiyeti nedir? 
FERÎD MELEN (Van) — Açık var yani. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla.) — Arkadaş

lar, bizim açıkların mahiyeti şu : Biz bütçe ta
sarruf atını aşan nispetlerde envestisman yap
tık. Bunu bilerek göze aldığımız için bu açıkla
rı vermişizdir. Biz bu açıkları, mazide olduğu 
gibi cari bütçe masraflarını karşılamak için de
ğil, cari masrafların emisyonla karşılanması 
mahzurlarını göz önünde tutarak, cari bütçe 
masraflarını tamamen normal gelirlerle karşıla
dıktan ve envestismanlarımızm da % 79 unu 
normal gelirlerle karşıladıktan sonra envestis-
manların ancak % 9 unu Hazine membalarından 
karşılamış bulunmaktayız. Ve bunu bilerek, kal
kınma politikamızın icabı olarak yapmış bulun
maktayız. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, muhterem sözcünün 
bir de hakikaten ingenieux bir görüş eseri ola-

* gut 
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rak aeaip bir hesap yaptığını görüyoruz. Büt
çelerin rakamlarında senelerin içinde vâki olan 
inkişafların reel nispetleri nelerdir? Bunun hak
kında kendi icadgerdesi bir hesap yapmış bulu
nuyor ve bu suretle bütçelerimizdeki artışların 
rakamların gösterdiği artış olmayıp o artışlar
dan çok aşağı artış, hattâ artış değil eksiliş ol
duklarını ispat etmiş olmak tevehhümünde bu
lunuyor. 

Bakın şimdi arkadaşlar, yaptığı iş şu : 
Diyor ki, 1954 ten sonra toptan eşya fiyat
ları artmıştır, para kıymeti toptan eşya en
deksleri ile ölçülür, binaenaleyih bu toptan eş
ya endeksi arttı demek; para kıymeti o kadar 
düşmüştür demektir. Binaenaleyih 1954 ibütçe 
rakamları, hakikatte 1950 lirasına göre o nis
pette düşük olması ieabeder diyor, muhakeme 
yapıyor, doğru. Bu böyle (hesabedildiğine göre 
çıkacak netice şu olacaktır arkadaşlar: 

Para kıymetinin düşüş nispetlerini nereden 
bulduğu -hakkında saatlerce araştırma yapma
ma rağmen, bunu nereden 'bulduğunu, çıkardı
ğını bulamadığımı itiraf ederim. (Sağdan, gü
lüşmeler) Fakat Ibugün bu rakamların, ibu nis
petlerin hakikat olduğunu kabul ediyorum, ken
dileri iki ay çalıştı, haftalık mecmuaların ka
pak şahsiyeti haline getirerek ve rakamlar içi
ne gömerek Ibildirdikleri' gibi esaslı çalışmıştır, 
elbette doğru olması lâzımdır, doğru olduğunu 
kabul ediyorum. (Sağdan, gülüşmeler) Şimdi 
bakınız arkadaşlar diyorlar k i (Sağdan, gülüş
meler) 

REÎS — Rica ederim, gürültü etmeyin, ra
kamlar üzerinde o kadar aksülâmel göstermenin 
mânası yoktur. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — 1954 se
nesinde 1950 ye nazaran para değerinde vâki 
kayıp, yüzde on sekizdir diyor. 

1954 senesi ıbütçe rakamları ilki1 milyar 288 
milyon, diyor. 

Hakikatte diyor fbir milyar 887 milyon. 
% 18 nispetini (kabul ediyor. 1 milyar 877 mil
yona irca ediyor. Bendeniz de % 18 nispetini 
kalbul ediyorum. Ve ben de irca ediyorum, be
nim rakamım 1 milyar 939 milyondur. Bu bul
duğu rakama göre verdiği nispet yani endeks 
126, doğru endeksi 130 dur. Yani 1954 bütçesi 
reel olarak % 26 artmıştır diyor. Hakikatte 
reel olarak onun verdiği nispet 'kaflral edilmek 
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şartiyle % 30 artmıştır. 1954 te, 1955 te verdi- i 
ği rakam; 2 milyar 235 milyondur. Hakiki ra
kam 2 370 milyondur. Endeksi 150, (haki
kîsi 159 dur. 1956 rakamı; 2 161 milyon, 
ha'kiki rakam; 2 462 milyondur. Endeksi 
149, nakiiki endeksi 165 tir. 1957 verdiği ra
kam 2 milyar 244, ihaikiki rakam 2 milyar 777, 
onun endeksi 150, (hakiki endeks 186. Yaptığı 
hata nispeti yüzde 72... (iSoldan, gülüşmeler, ka
ra cümlesi zayıf sesleri) 

Şimdi grup arkadaşlarının merakta kalma
maları için fou hatanın niçin ve nasıl yapıldığı
nı izah edeceğim. Arkadaşımız âmâli erbaayı 
ilkmektepte 'bırakıp riyaziyatı âliye, siyasiyatı 
âliye, ve maliyatı âliye ile uğraşmaktan... (Sol
dan, gülüşmeler, bravo sesleri; sağdan, gürül
tüler, Reis Bey, Ibu nasıl söz, niçin müdahale et
miyorsun? sesleri) 

REÎS — Rica ederim, sükûnetle dinliyelim 
efendim. Riyaset ne zaman müdahale edeceğini 
'kendisi bilir 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım; yani âmâli erbaa ile 
uğraşmak hata mı? Yani âmâli erlbaada hata 
yapmak 'bir suç mu? Ancak: bir meselede kos
koca bir grupu temsilen kürsüye ıgelip de, âmâli 
erbaa ile 'halledilecek olan (bir hususta o âmâli 
erbaada yüzde 72 nispetinde 'hata yapmak üzün
tü ile karşılanacak bir şeydir, gürültü ile karşı
lanacak bir şey değildir. 

REİS — Kürsü esprilerinde Ibu kadar reak
siyon göstermeyin çok rica ederim. (Sağdan, I 
gürültüler) I 

Buyurun, devam edin, Sebati Bey. I 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — 1960 ye 

nazaran 1954 «senesinde fiyatlar % 18 artmıştır I 
demek, 100 kuruşa aldığım bir malı 1954 sene- I 
sinde 118 kuruşa alacağım demektir. Fakat ar- I 
kadaşımız, 1950 senesinde 82 kuruşa aldığım I 
malı 1950 senesinde yüz (kuruşa aldım, şeklinde I 
•hesabetmiş. Halbuki 18 in 82 ye nispeti yüzde 
18 etmez, yüzde 22 eder. İşte hatası buradan ge- I 
liyor. Bunda sinirlenecek ne var? (Soldan, ibra- I 
vo sesleri, alkışlar) 

Ancak arkadaşlar, gerçi bunda sinirlenecek I 
ıbiir şey yok ama arlkadaşımız bu yanlış hesap- I 
lan yaptıktan sonra bundan bir netice çıkarı- I 
yor ve bu neticeyi iri lâflarla ifade ediyor. I 
Diyor ki: «Asıl şayanı dikkat olan nokta büyük | 
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rakamlı bütçeler hevesinin peşinde koşmak..» 
Biz buna sinirlenmiyoruz! Türk milletini biraz 
daha refaha kavuşturmak ve onu asırların ih
malinin götürdüğü gayyanın dibinden çıkar
mak için sarf ettiğimiz muazzam gayretlere 
«heves» diyor ve biz buna sinirlenmiyaruz. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) «1955 bütçesinden 
itibaren zahiren yıldan yıla büyük artışlar gö
rülmesine rağmen 1955, 1956, 1957 bütçeleri 
reel olarak tamamen aynı bulunmakta ve hattâ 
azalış göstermektedir. Sağdan alkışlar da 
var.» Halbuki şu hesap yanlışlıklarına düşmese 
idi «aynı kalmış, azalmış» demezdi, çünkü ha
kikat şu : 1955 te % 59, 1956 da % 65,6 puvan 
ilerlemiş, düşmüş değil, artmıştır. 1957 de 
% 86, artış 21 puvan. inmiş değil, artmış. 

Şimdi arkadaşlar böyle hesap hataları in
sanı elbette vahi olarak iri sözler söylemeye 
sevk eder ve grup arkadaşlarının alkışlarının 
heba olmasına sebep olur. (Soldan, bravo ses
leri) 

Şimdi arkadaşlar, bendeniz sözlerimi bitiri
yorum. Ve sözlerimi, sinirlenmemesi için, Ferda 
Güley arkadaşım, sözcülerinin sözleriyle bitiri
yorum, aynen onun telâffuz ettiği sözlerle bi
tiriyorum. 

«Hakikate uymıyan birtakım suni delillerle 
vaziyeti olduğundan farklı göstermek yolunda
ki yayretlerinde ciddiyetten eser görmediğimi
zi ifade etmek isteriz. (Soldan, brfavo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Aynı zamanda rakamların bu acı istihzası
nın, bir parti grupu adına bütçe tenkidi yap
mak mevkiinde bulunan insanlara basiret ve 
ihtiyatla konuşmak zaruretini öğrettiğini de 
ummak isteriz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar; 

RElS — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Server Somuncuoğlu. (Sağdan ve soldan sürekli 
alkışlar, bravo sesleri) Alkış iltifatınız kâfi, 
efendim. 

DEMOKRAT PARTl MECLÎS GRUPU 
ADINA SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 
Muhterem arkadaşlarım, dün çok kıymetli Maliye 
Vekili Hasan Polatkan'm nutku ile açılan 1958 
bütçe konuşmalarına, arkasından muhalefet adına 
eski Maliye Vekillerinden Muhterem ismail Rüş
tü Aksal'ın konuşmalariyle devam edilmiş ve şim
di de encümen adına konuşan ve tamamen teknik 
sahada izahat veren Sebati Ataman'm arkasın-
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dan da .Demokrat Parti Meclis Grupu adına gö
rüşlerimizi söylemek sırası bize gelmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleket bütçe
si hakikaten bir işletme muhasebecisinin göziyle 
görülemez. Kendisini sadece dar rakamlar içine 
alan ve bunun gelir, gider mukayesesini yaptık
tan sonra muvazene var mıdır, yok mudur, diye 
birtakım neticeler sıralıyan, ondan sonra da mem
leket ana politikasına ve malî bünyesine hüküm
ler taşıyan mütalâalar şu mantıki silsile içinde 
verilemez. Sebibi: Modern iktisat ve maliye il
minde bütçeler artık basit bir bilanço olmaktan 
çıkmış, hükümetlerin elinde içtimai ve iktisadi sa
hada memlekete verilecek veçhenin en kuvvetli, 
en verimli'bir vasıtası haline gelmiştir. (Sağdan, 
alkışlar) Binaenaleyh bir bütçeyi kendi bünyesi 
ile, iktisadi hayata getirdiği imkânlarla, bilmuka
bele iktisadi hayatın o bütçeye olan tesiri ve 
onun bünyesinde yapacağı inkişaf ile ölçmek lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe bu zaviyeden 
ele alınınca sadece kendi hudutları içinde müna
kaşa edilen bir vesika olmaktan çıkar, bütün Dev
let faaliyetinin şubelerine yayılan, oralarda bir
takım hakikatler taharri eden bir müzakereye ze
min teşkil eden bir vesika halini alır. Onun için
dir ki, gerek Maliye Vekili, gerek*muhalefet söz
cüsü arkadaşlarımız bu sahalara yayılmak sure
tiyle mütalâalarını serd etmiş bulunmaktadırlar. 
Bendeniz malî kısmın tekniğine fazlaca girmiye-
ceğim. Çünkü evvelâ Bütçe Encümeninde söylen
miş olan ve burada tekrar edilmiş bulunan husus
lar Maliye Vekilinin takdim nutkunda en hurda 
teferruatına kadar ifade edilmiş ve ayrı bir izah 
külfeti peşin olarak bertaraf edilmiştir. Bu se
beple sadece bir iki noktaya temas edip asıl bu
gün B. M. Meclisinde ve memlekette ikiye ayrılan 
görüşlerin nelerden ibaret olduğunu ve bu görüş
lerin neticeye nasıl tesir ettiğini izah etmeye çalı
şacağım. 

Evvelâ Adnan Menderes Hükümeti prog
ramlarının gerekçede yer almadığından şikâyet 
edildi. Bizce Hükümet programı başka bir bünye 
taşımaktadır. Bütçe ve gerekçesi bambaşka bünye 
içindedir. Bütçe ve gerekçeler bir Hükümet prog
ramının nüshai saniyesi elbette ki değildir. Sade
ce bütün Hükümet programının içinde bütçenin 
meşgul olduğu sahaları tanzim eden, orada yer 
almış prensip ve anlayışlara göre tah'sisat tutar
ları tesbit eden bir Devlet vesikasıdır. Bu zaviye-
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den ele alınınca bütçeyi alâkadar eden program 
içi meseleleri üç grupta ifade etmek kabildir. 

1. Bu bütçe iktisadi bünyemize uygun mu
dur? 

2. Bu bütçede tasarrufa riayet edilmiş mi
dir? 

3. Bu bütçe denk midir? 
iktisadi bünyemize uygun mudur! Sualine ce

vap vermek için biraz evvel izah ettiğim gibi bu 
bütçenin hakikaten modern anlayışla irtibatını 
ifade etmek ve neticelerini ona göre ölçmek ge
rekir. Muhterem İsmail Rüştü Aksal arkadaşını 
sözünün başında malî bünyemize uygun olmadığı
nı iddia etmekte ve sözünün sonunda iktisadi 
bünyemize uymadığını belirtmektedir. 

Malî bünyemize uygun olup olmadığı mesele
sini daha dar bir sahada münakaşa kabildir. Ama 
daha geniş olan iktisadi bünyemize uygun olup 
olmadığını münakaşa etmek bir bütçenin iktisadi 
bünye ile olan alâkasını belirtmek bakımından 
daha mühimdir. 

Şimdi iktisadi durumumuz nedir? 
İktisadi bünye, memleketin her tarafından 

mütemadiyen âmme hizmetlerinin çoğaltılması 
feryadının yükseldiği ye her yerde, bütün çevre
lerde yatırımlar yapmak suretiyle istihsali çoğalt
ma yolundaki taleplerin çoğalıp gittiği bir mem
leket bünyesidir. Bu şartlar altında bütçe, eldeki 
imkânları en son hadlerine götürerek netice almı-
ya çalışan bir anlayışa cevap vermektedir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) Vaziyet böyle olunca 
denecek söz, iktisadi gelişmenin... (Sağdan, alkış
lar) 

REİS — Rica ederim. Ne hatibin, ne Riyase
tin, ne de Meclisin böyle bir hafifliğe tahammü
lü yoktur. Çok rica ederim. 

* SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Reis Beyefendi, küçük bir ilâve yapmama müsaa
denizi rica ederim. Riyasetin tahammülünü aşabi
lir. Fakat bendenizin tahammülüme zerrece tesir 
etmediğini arz ederim. (Soldan ve sağdan, alkış
lar) 

REİS — Devam buyurun. 
SERVER SOMITNCUOĞLÜ (Devamla) — 

İktisadi bünye böyle mütemadi taleplerle karşıla
şınca bu bütçe olduğu yerde mi kalmalı yoksa 
müte^madi hamleler yaparak milletin isteğine ce
vap verecek yeni seviyelere mi ulaşmalıdır? El
bette ki, ikincisi. O halde 1Ö58 bütçesi, buna ta-
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kadklünı eden bütçeler gibi böyle bir ihtiyaca ce
vap verdiği için iktisadi bünyemize uygundur; 
dolayısiyle malî bünyemize de evleviyetle uygun 
bulunmaktadır. 

Şimdi, bütçe tasarrufkâr bir zihniyetle yapıl
mış mıdır? Sualine geliyorum: Bunun fiilî ölçüsü, 
2,5 ayı bulan encümen çalışmalarıdır. Muhte
rem muhalefete mensup arkadaşların da iştira
kiyle her tahsisatın kılı kırk yararcasma mütema
diyen gözden geçirilmesi ve orada teklifler yapıl
ması ki, bunların temayülünün de tahsisatın 
azalması değil çoğaltılmasına teveccüh ötmesi gös
teriyor ki, bu bütçe tasarrufkâr bir zihniyetle 
hazırlanmıştır. Bu, bunu ifade eder. 

Bütçenin denkliği meselesine gelince; Sebati 
Ataman arkadaşım komisyonun bu noktadaki gö
rüşünü açıkladı. Buna ilâve edecek pek fazla bir 
şey yok. Şimdi bendeniz grup adına konuşma
mış, şahsi fikrimi beyan etmiş olsaydım, başka 
türlü konuşabilirdim. Zira behemahal bir bütçe
yi, rakamlar bakımından denkliğe bağlamaya 
zorlıyan âmilin, bu memleketin iktisadi bünyesi, 
malî bünyesi değil, fakat siyasi çatışmalar oldu
ğunu açıkça söylemek lâzımdır. Eğer bir yıllık 
devrelerde muvazene arayan, adeta iskolâstikleş-
miş olan iktisadi ölçülere cesaretle arkamızı çe-
virebilsek, o zaman bu memleketin terakkisi için 
adeta birbirini tamamlıyan, birinin açığını diğe
rinin kapaması suretiyle devam edecek olan büt
çeler daha çok hizmet imkânı verirler. Bu bakım
dan sırf siyasi çekişmeler zoriyle kabul edilen bu 
ölçüye işaret etmekle iktifa edecek ve Sebati 
Ataman arkadaşımın denk bütçe telâkkisini ilti
hak etmek suretiyle bu bahsi burada kapataca
ğım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bütçe müza
kerelerinde, ana iktisat politikasına tevcih edi
len itirazlar ve onu çürütmek bakımından veril
miş olan mutaları dikkatle gözden geçirmek lâ
zımdır. Bendenizin tesbit ettiğine göre şu suretle 
hulâsa edilebilir : Bâzılarına göre 1950 den iti
baren bâzılarına göre 1953 ten bu yana takibedi-
len politika yanlıştır. Bu memlekette iddia" edi
len seviyede kalkınma yoktur. Kalkınma hamlesi, 
memleket imkânlarının dışına çıkılmak suretiyle 
yapılmak istenmiştir. Netice, istihsal artışı değil, 
fakat fiyat seviyesinin yükselmesi şeklinde te
celli etmiştir. 

Yatırımların bir plân ve program içinde ya
pılmamış olması bilâkis siyasi tesirlerin altında 
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gelişigüzel serpiştirilmiş bulunması, yatırım im* 
kânlarının israfına sebebolmuştur. Bugünkü du
rum, Hükümet programında sözü edilen tedbir
ler alınsın, alınmasın, yanlış bir politikanın ne
ticesidir. Türkiye'nin kalkınması için şiddetle 
muhtaeolduğu yabancı kaynağın elde edilmesi 
keyfiyeti, bir plân ve program yapılmadıkça ta
hakkuk ettirilemez. Bütçeler iddia edildiği gibi 
bir plân ve program değildir. Bu noktaların 
ötesi, bu fikirleri basamak yapıp birtakım neti
celeri çıkarmaktan ileri mâna ifade etmez. O iti
barla bu hulâsa noktalar bendenizin konuşma
mın mihverini teşkil edecek ve bunların ne dere
ceye kadar hakikat ifade ettiği de Yüksek Mec
lisin huzurunda arz etmeye çalışacağım mütalâa
nın muhtevasını teşkil edecektir.) Fakat şura
sını hemen itiraf edeyim ki, bunları birer birer 
alıp karşılığını söylemektense bir politikanın 
bünyesi üezrinde izahat verip ve bu izahatımın 
içinde gereken cevaplarını arz etmeye çalışmak 
benim için daha kolay, daha pratik olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir iktisadi politika
nın doğruluğu veya yanlışlığı nazari cepheden 
elbetteki münakaşa edilebilir, neticelere varı
labilir, ama, Muhterem Heyetiniz, bütün dün
ya parlâmentoları gibi, ne bir fakülte semineri 
çalışması içindedir' ve ne de Büyük Millet Mec
lisi bütün âlimlerin birleştiği bir ilmî heyettir. 
Büyük Millet Meclisi ve bütün parlâmentolar 
mesuliyet aldıkları millete karşı halihazır ve is
tikballeri için imkânlar hazırlıyan ve müşkül
lerini bertaraf etmiye çalışan müesseselerdir. 
Bu bakımdan sadece nazari sahada kalmıyan 
ve ilmi inkâr etmemekle beraber, pratik hayatta 
ölçü kurmakta zaruret vardır. Şimdi bu kalkınma 
politikası tamamen yanlıştır, şeklindeki beyanı ele 
alıyorum. Bâzılarına göre 1950, bâzılarına göre 
1953 ten sonra bu politika menfi neticeler ver
miştir. Bu iddiaların ne derece hakikat payı 
taşıdıklarını meydana çıkarmak için bir mem
leket kalkınmasının ne demek olduğu üzerinde 
durmak lâzımdır. Bir memleket kalkınması 
için elde mevcut muhtelif müşireler vardır. 
Bunların başında; arkadaşlarımızın da buyur
dukları gibi; millî gelir yer almaktadır. Gay-
risâfi millî hâsıla hakikaten bir memlekette 
yükselen gelir seviyesinin müşiridir. Bu ba
kımdan kalkman bir memleket bu mihenk taşı-
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iıa vurulduğu zaman ne neticeler çıkmıştır, ne 
neticeler almak mümkündür, bunları araştır
mak gerekir. 

Türkiye, millî gelirinde yapılan bütün mak
satlı hesaplara rağmen bir artışın mevcudiyeti 
gayrikabili inkâr olarak ortada durmaktadır. 
Bunu kimse inkâr edemez. Sadece bulunan çe
şitli nispetler birbirinden farklı hacını taşımış
lardır. Bütçe gerekçesinde, bütçe mazbatasın
da, muhterem heyete arz olunduğu gibi bu ge
lirler arasında 1938 ile 1950 devresi içinde mil
lî gelirdeki artış % 24, 1950 - 1956 arasındaki 
devrede % 47 dir. Her iki devre içinde de kö
tü geçmiş, ziraat mahsûlleri bakımından fena 
idrak edilmiş yıllar olmuştur. Bunların tesir
lerini birbiriyle mukayese ettiğimiz zaman po
litikanın hakikaten bu neticelerde ne kadar mü
essir olduğu daha açık anlafılır. Filhakika; 
1949 senesi geçmiş devrenin en kötü devresidir. 
1954 senesi, 1950 - 1956 devresinde en az mah
sul idrak edilen, hava şartları bakımından en 
fazla zarara mâruz bulunan bir yıldır. Bunla
rın arasında bir mukayese yaparsak ve sabit fi
yatlarla hesabedersek görürüz ki, 1949 yılının, 
kendinden evvelki 1948 yılına nazaran farkı 
1 milyar 19 milyon liradır. Ve elde edilen 
millî gelirde,, zirai sektördeki millî hâsıla yine 
0 yıl için 3 671 000 000 dur. Halbuki 1949 se
nesine mütenazır olan 1954 senesinde idrak edi
len millî gelir miktarı 5 141 000 000 dur. Ken
disinden bir yıl evveliyle olan farkı 
1 262 000 000 dur. 

Görülüyor ki, bu ikisinin arasında, yani fe
na şartlı yıllar arasında da mühim bir fark 
mevcuttur. Bu fark takibedilen politikanın bu 
sahada verdiği semerelerin eseridir. Eğer haki
katen Demokrat Parti iktidarı ziraati geliştir
memiş olsaydı ve bu suretle ekim sahasını ge
nişletmemiş bulunsaydı, tohum, sulama politi
kasına ehemmiyet atfetmemiş olsaydı bu neti
celeri almak imkânı mevcut değildi 

Diğer taraftan millî gelirin bünyesinde de 
bir değişiklik olmaktadır. Filhakika 1950 yı
lında millî gelirin bünyesini % 50 zirai gelirler 
teşkil etmekte idi ve sanayi gelirleriyle diğer 
gelirler fevkalâde düşük nispetlerde millî geli
re dâhildi. Halbuki 1956 da elimizde rakamları 
olduğu için bunu arz ediyorum, zirai gelir 
% 46,3 olduğunu düşünürsek millî gelir bün

yemizin gelişmiş memleketlerin millî hâsılaları
nı terkibettiği kompozisyona doğru teveccüh et
tiği neticesini çıkarmamız mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlarım, millî gelir hesapla
rımızın esasını teşkil eden mebde noktalarında 
yapılmış bir hatanın son sanayi sayımı ile mey
dana çıkmış olduğunu da hesaba katmak lâ
zımdır. 

Bilhassa gerek Maliye Vekilinin nutkunda 
gerekse Bütçe Encümeni mazbatasında 8 vilâ
yete aidolmak üzere gösterilen sanayi sayımla
rı hususi teşebbüsü içine alan ve bu itibarla bü
tün kalkınma hamlesini değil, hususi sektörün 
ne dereceye kadar bir kalkınma hamlesi sağla
mış olduğunu ifade etmektedir. 

Bu sayımdan elde edilen neticelere göre, 
1949 la mukayese edilecek olursa : İş yerinde 
— % 306, İşçi adedi = % 256. Kapasite ve is
tihsal = % 698 ve % 772. 

Netice olarak, bu esaslar millî gelirde katl
ettiğimiz merhaleyi göstermektedir. 1949 da 
911 milyonu bulan sanayi gelirinin 1957 de 3 
milyar 640 milyona vardığı tesbit edilmek sure
tiyle arada kat'edilmiş geniş mesafenin ve bu 
memlekette yaratılmış olan kıymetin geniş hac
mi açıkça'ortaya konulmuş oluyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu, millî ge
lir rakamlarından çıkan netice neyi göstermek
tedir. Bu müş'ire, yalnız başına bu memlekette 
bir noktadan başlayıp, mütemadiyen ilerlemeler 
kaydedildiğini sarahatle ispat etmektedir. Fa
kat acaba bir memleket kalkınmasının ölçüsü 
sadece millî gelirden mi ibarettir? Bunun yanı-
b aşında bu memleketin kalkındığını veya du
rakladığını ispat edecek başka endikatörler yok 
mudur? 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu bugün 
modern iktisatçılarca bir münakaşa ve tetkik 
konusudur. Filhakika İkinci Dünya Harbinden 
sonra mütemadiyen genişliyen az gelişmiş mem
leketler üzerindeki etüdlerde bâzı noktalar he
men- hemen ittifakla tesbit edilmişti. Yatırımla
ra rağmen bir memlekette millî gelir hâsılası 
yüksek derecelere varmıyabilir. Bir memlekette 
yatırımlardan netice elde edememek birtakım 
eksiklerden doğar. Bu birincisi iş gücü. İkincisi 
ise birikmiş olan sermayenin azlığıdır. Şimdi 
bendeniz bunun ne derece doğru olduğunu arza 
çalışacağım. 
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Millî gelirin neyi ifade ettiğim, millî bir bi

lançonun neyi gösterdiğini kısaca işaret ettim. 
Fakat millî gelirin neyi göstermediğini de be
lirtmek lâzımdır. Filhakika millî gelir, bir mem
lekette sektörler arasındaki tahsilat ve tediye 
akınlarını gösterir. Yekûnu o memlekette yapıl
mış olan tahsilat ve tediyeler yekûnundan iba
rettir. Bir iktisatçının dediği gibi buna refahın, 
yalnız refahın seviyesi nazarı ile bakmak hata
lıdır. Çünkü millî gelir, hesapları kendisinin 
meşgul olduğu sektörlerde kalan ile kaybedilen 
kıymetleri kaale almaz. Meselâ farz buyurunuz 
ki, bir fabrika inşa halindedir ve bu iki sene sür
mektedir. Orada işçilik olarak ödediğimiz, mü
hendis ücreti olarak ödediğimiz, m'akinaları ge
tirmek için ödediğimiz paralar, montaj paraları 
sanayi sektörünün oraya temin ettiği gelirleri 
gösterir. Fakat hiçbir zaman iki sene sonunda 
kazanılacak olan bu fabrikanın ifade ettiği ka
pasiteyi ve memleket envanterine ilâve edilen bu 
kıymeti topyekûn ifade etmez. 

Bu fabrika bir sene çalışmazsa öbür sene 
zarfında bu fabrika vesilesiyle sanayi sektör ge
lirine tek kuruş ilâvesi mümkün değildir. Ama 
memleket, o kapasiteyi kazanmış, o fabrikayı 
yerleştirmiş ve memlekette kıymet yaratmak 
üzere hazır duruma getirmiş bulunmaktadır. 

Bu misali tanı tersine alalım. Sene sonuna 
kadar çalışmış olan bir fabrika, sene sonunda 
yanarsa sene sonuna kadar çalıştığı için verdiği 
ücretler ve mamullerin satışından elde edilen 
bütün gelirler, sanayi gelirinde bir artışı göste
recektir. Fakat bilançoda o fabrikanın yanıp bir 
kıymetin kaybolduğunu göstermiyecektir. 

1950 den bu yana memleketimizde takibedi-
len politikanın neticesi olarak meydana gelen 
fabrikaları, kapasiteleri veya bu kapasitelere 
imkân verecek altyapı denilen enfrastrüktür te
sisleri hesabetmek lâzımdır. Zira memleket bir
takım kapasiteler, güçler kazanmışsa henüz millî 
gelire bir şey katmamış olsa da bu politika müs
pet neticelerini vermiştir. Ve bu memlekete bir
çok şeyler kazandırmıştır. 

Sanayi sayımı ile hususi sektöre ne kazandır
mış olduğuna kısaca işaret etmiştim. Bu noktayı 
tekrar ele alalım. 

Sekiz esaslı vilâyet içinde yapılan bu sayımın 
neticelerini maalesef rakamla bütün memlekete 
teşmil etmek imkânı yoktur. Ancak bir istidlal 
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I ile genişlettiğimiz takdirde memlekette bu sa

yımda tesbit edilenlerden fazla kapasite ve sa
nayi sahasında daha fazla bir mamul olacağı 
şüphesizdir. Bunun dışında devlet sektörü bir 
baştan öbür başa, Maliye Vekilinin nutkunda 
birer birer izah edildiği gibi bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerinde yer alan kapasite genişleme
lerini, yani makinaların konması, fabrikalar ya
pılması, bunlar gösteriyor ki, sanayi sahası mem-
•leketşümul bir inkişaf halindedir. 

Bunun dışında bu yatırımların vücuda getir
dikleri ve altyapı dediğimiz esasa ilâve edilenle
ri de hesabetmek lâzımdır. Yollar yapılmadık
ça, limanlar inşa edilmedikçe, meydanlar olma
dıkça, barajlar kurulmadıkça bir memlekette ne 
sanayi kurmak, ne sanayiin muharrik kuvvetini 
bulmak ve ne de onların ortaya koydukları ma
mulleri memleket dâhiline veya haricine sevk 
edebilmek, ve iş gücünü bir taraftan diğer tara-

I fa nakledebilmek, mümkündür. Binaenaleyh doğ
rudan doğruya istihsalle alâkalı olmıyan ve fa
kat istihsali bilvasıta yaratan ve onu teşvik eden 
bu enfrastrüktür yatırımların en evvel düşünül-

I mesi ve en evvel yapılması lâzımgelir. Bu yatı
rımların memlekete kazandırdıklarını yine Ma
liye Vekilinin nutkuna refere ederek tesbit ede-

I ceğim ve birer birer saymak suretiyle kıymetli 
I vakitlerinizi almıyacağım. Fakat yalnız şunu if a-
I de edeyim ki, enerji sahasında yatırımlar kapa-
I siteyi 700 küsur milyon kilovat saatten üç milyara 

çıkarmıştır. 1959 senesi sonunda bu miktar dört 
I milyarı bulacaktır. Bu yeni kapasitenin besliye-
I ceği yeni sanayi ve bunun sağlıyacağı ve piyasa-
I ya süreceği mamulü ve bu sebeple istihlâk piya-
I sasında talebe cevap verme kudretini hesabet-
I mek elbetteki yerinde olur, 

I Muhterem arkadaşlarım; sermayelerde böyle 
I bir süratt^ terakümler olurken iş gücünde de bir 
I takım artışların meydana geldiği görülmekte-
I dir. Türkiye'nin derdi, az gelişmiş olan memle

ketler gibi, iş gücünde vasıflı eleman bulama-
I maktır. Fakat o da bu kalkınma hamlesinin ya-
I rattığı hava içinde mütemadiyen inkişaf etmek

te ve fakat itiraf etmek lâzımdır ki, biraz geri-
I den seyretmektedir. Bununla beraber işçi sigor-
I talarma tescil edilmiş işçilerin memlekete ka-
I zandırdıkları iş gücünün sayı olarak mukaye-
I sesini yaparsak vasıflı iş gücünde de miktar 
I olarak nasıl bir artışın kendisini gösterdiğini 
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çabukça kavramama mümkün olur. Filhakika . 
1950 yılında memlekette 82 milyon iş günü var
ken 1951 de bu miktar 92 milyona, 1952 de 101 
milyona, 1953 te 120 milyona, 1954 te 126 mil
yona ve 1957 de 160 milyona yükselmiştir. De- v-
mek oluyor ki, vasıflı iş gücümüz her gün bi
raz daha artarak bu memleketin kalkınmasında 
yer almakta ve bu vasıfla memlekete kıymetler 
kazandırmaktadır. 

Diğer taraftan maarif hizmetleri de buna mü
tenazır olarak inkişaf etmektedir. Filhakika mes
lek mekteplerinde 1952 - 1953 yılında 50 893 
öğrenci bulunmasına mukabil 1956 - 1957 yılın
da bu miktar 80 823 e yükselmiştir. Fakat vasıf
lı teknik elemanın sadece maarifin ve meslek 
mekteplerinin yetiştirdiğini kabul etmemek lâ-
zımgelir. Bu memlekette kalkınmanın yarattığı 
azim ve çalışma hevesi mütemadiyen vatandaş
ları yeni bir faaliyete teşvik etmekte ve açılan 
yerlerde işe girenler teknik bilgilerle mücehhez 
olarak memlekete daha faydalı hale gelmekte
dirler. Maalesef bunların sayısını bildirecek is-
tatistiki malûmat elimizde mevcut değildir. 

Fakat, başarılan işleri alman neticeleri gör
dükten sonra bunların yekûnunun fevkalâde 
kabarık olduğuna ve binaenaleyh insan gücü 
bakımından Türkiye'nin ilerleme safhasında ol
duğuna hükmetmek gerekir. 

Diğer bir nokta da muhterem arkadaşlarım, 
modern ekonomilerin mühim bir konusu bu- • 
lunan ve Türkiye için büsbütün yeni bir te
rim olarak kendisini gösteren prodüktivite me
selesi vardır. Sanayi kalkınmasını teşvik eden 
Hükümet 1953 yılında bir sanayi prodükti
vite komitesi kurarak ona bağlı bi'r prodük
tivite merkezim faaliyete geçirmiş ve Avru
pa'daki prodüktivite merkezi ile iş birliği yap
mak suretiyle memlekette işçi eğitimi1 ve yük
sek sanayii sevk ve idaresi ek eğitimiyle meşgul 
olmuş ve bugün hakikaten bizim sanayi haya
tımızın inkişafı bakımından lüzumlu olan ne
ticeleri almak yoluna girmiştir. Daha ciddî 
olarak üzerinde durulacak bir mesele oldu
ğunda şüphe -olmıyan bu merkezin yaptığı he
saplara göre Türkiye'deki prodüktivite, yani 
bir işçiye düşen kıymetin hesabı şu suretle te
kevvün etmektedir. Giyim eşyası sanayii, hu
susi sektörde 1950 ye nazaran 1955 te % 150 
bir çoğalmaya nail olmuş, Devlet sektörü ise I 
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ancak % 60 da* kalmıştır. Tahta sanayii, husu
si sektör % 90, Devlet sektörü % 65. Mobilya 
sanayii, hususi sektör % 25, Devlet söktüm 
% 10. Kavuçuk sanayii.. 

SAĞDAN BİR SES — Vabis sanayii? 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 

Onu muaşeret ve terbiye derslerinde bulacak
sınız. (Soldan, alkışlar ) 

Evet, Mensucat sanayiinde, hususi sektör 
\% 100, Devlet sektörü % 100. Çimento sanayii, 
hususi sektör % 50, Devlet sektörü % 150. 

Bu demektir ki, arkadaşlar; umumiyet iti
bariyle insan • gücünün 50 - 55 yılları arasında 
sanayie kazandırdığı fazlalık hususi sektör
de % 86, Devlet sektöründe % 108 i bulmuştur. 
Bu suretle insan gücüne sermaye ve enfras-
türüktür tesislere işaret ettikten sonra, şimdi 
izahıma iktisadi politika kaynakları bakımın
dan görüşümüzü arz etmek istiyorum., 

Bir memleketin kalkınması binnetice diğer 
bir zaviyeden sermaye terakümü ile alâkalıdır. 
Gelişmemiş memleketlerde yatırımlar başka mâ
nada, gelişmiş olan memleketlerdeki durumu 
başka mânadadır. Yani bir memlekette kalkınma 
vardır, diyebilmek için o memleketin bünyesi ge
lişmiş ise o memlekette doğrudan doğruya istih
sal yapan kaynakları, makinayı, bunun gibi fab
rika tesislerine, döviz kaynaklarına yapılan fiilî 
ilâveyi temin edecek yatırımları nazarı itibara 
alırlar. Fakat iktisaden gelişmemiş olan memle
ketlerde yatırımların hedefi sadece bu nokta ile 
mahdut kalamamaktadır. Sebebini arz edeyim : 

îktisaden gelişmemiş olan bir memlekette millî 
gelirin artırılabilmesi için hem ana satha birta
kım ilâveler yapılması hem de müstahsil olan 
kaynakların çoğaltılması mecburidir. O takdirde 
iktisaden gelişmemiş olan bir memlekette yapılan 
hamlelerin sermaye terakümünü biraz evvel saf
ha safha, sektör sektör, arz ettiğim sermaye te
rakümünün heyeti mecmuasının ele alınması lâ
zımdır. Meselâ, Amerika'da ve Belçika'da bir yol 
yapmak bugün artık bir mesele değildir. Haki
katen o memleketlerin prodüktiviteleri üzerinde 
sıfır virgül, sıfır sıfır tesir icra eder. Halbuki bu 
yolun bizdeki emsali pek büyüktür. Onun için 
Türkiye'de bir yolun ilâvesi çok büyük neticeler 
doğurmakta ve fakat Türkiye'ye çok büyük feda
kârlıklara mal olmaktadır. (Soldan, bravo ses
leri) 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, gelişme politika

sının anlamında farkımız vardır. Buna işaret et
meden hepimizin ittifak ettiği birtakım esasları 
objektif olarak sıralıyalım. 

1. Türkiye kalkınmakta olan iktisaden ge
lişmemiş bir memlekettir. 

2. Memleketin tabiî kaynaklarının bir en
vanteri mevcut değildir. İstihlâk seviyesi Avru
pa'da gelişmemiş memleketlerle ölçülemiyecek 
kadar düşüktür. Henüz okuma yazma bilmiyenle
rin adedi bilenlerden çok fazla, iş gücü vasıf ba
kımından ve teknik maharet bakımından çok 
aşağıdır. Tabiî kaynakların çoğu iktisadi olma
mıştır. Tasarruf imkânları durdu. Dolayısiyle 
sermaye terakümü mahdut kalmıştır. Millî gelir
den istihlâke ayrılan kısım, pay çok yüksektir. 
Bütün bu esaslarda muhalif, muvafık herkesin 
mutabık olduğunda şüphe yok. Bu şartlar içinde 
bir memleketin idare mesuliyetini alanlar, bir 
memleketin idaresinde murakabe mesuliyetini ta
şıyanlar da aynı derecede alâka ile bu mesele 
üzerinde daha mutabıktırlar. O da takibedilecek 
politikanın hedefidir. Türkiye'yi her bakımdan 
geliştirmek ve arada kaybedilmiş olan mesafeyi 
kazanmaktır. Asıl ayrıldığımız nokta; bu geliş
meye vâsıl olabilmek için takibedilecek politika
dır. Ruhu, mesele bu noktadadır. Şimdi, klâsik 
iktisatçılar ve muhalif arkadaşlarımız derler ki; 
bu kalkınmayı kaynakları zorlamadan bir mu
vazene içinde yapmak lâzımdır. Bu klâsiklerin 
ve neo-klâsiklerin formülüne pek uygundur. Fa
kat bunun hakikatte ifade ettiği mâna nedir? 
Bu mâna şudur : Memlekette hâsıl olan millî 
gelir yahut yabancı kaynaklardan elde ettiğiniz 
imkânlar bir araya gelecek, istihlâke- sarf edilen 
kısım çıktıktan ve Devlet cari masraflarına gi-

-# den pay ayrıldıktan sonra geri kalan kısmı yatı
rımlara sarf edeceksiniz. Peki, bir memleketin 
gelir seviyesi düşük, istihlâk seviyesi yoksul de
receden biraz yukarı ise elde edilen gelirler art
ma istidadında olan ve yoksulluktan kurtulduk
ça mütemadiyen istihlâki genişleyip daha mü
reffeh bir hayata gitmek istiyen bir memlekette 
tasarrufa kayabilir mi? Ve acaba bu istihlâkten 
geriye kalacak gelir fazlası bulunabilir mi? Ya
pılan hesaplara göre Türkiye'nin istihlâkine 
ayırdığı pay % 77 ye yakındır. Bundan Devlet 
cari masraflarına giden kısmı ayırdığımız zaman 
geriye pek az bir nispet kalmaktadır. 
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Burada yine iktisatçılar 'bizim 'karşımıza çık

makta ve demektedirler k i ; iki türlü tedlbir ala-
Ibilirsiniz. Halk davranışlarım değiştirirsiniz, 
tasarrufu temin edersiniz, veyahut alacağınız 
«kanuni tedbirlerle istihlâki azaltırsınız ve Ibu 
suretle de zoraki tasarruf temin edersiniz ve 
bundan elde edeceğiniz meblâğlarla yeni yatı
rımlar yaparsınız. îlik nazarda insana pek ca
zip gelen bu hesabın memleket realitelerine hiç 
de uygun gelmiyeceğini ifade etmek lâzımdır. 
Karadeniz sahillerinden Orta - Anadolu'ya, 
Şarka 'doğru uzanan ve 'büyük yoksulluk içinde 
bulunan Türk Milletinin zaten eksik olan istih
lâkinden kesecek bir şeyi olsa 'bunlardan tasar
ruf talebedilebilir, fedakârlık istenir. Ama ne 
sağlık şartları bakımından, ne gıda şartları 'ba
kımından, ne giyim ».bakımından 1950 yılından 
bu yana inkişaf etmesine rağmen (bugün dahi 
böyle 'bir tasarrufu zorla kalbul ettirecek ne im
kân vardır, ne de bu kabulü haklı gösterecek 
sebepler mevcuttur. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) İstihlâkin daralmasının imkânsız oldu
ğu görülerek bize yeni tedbirler söylemek ge-

| rektiği noktasında iktisatçılar susmaktadırlar. 
Çünkü arkadaşlarım, işte burada âlimler ve ik
tisatçılarla Devlet adamlarının rolleri değişmek
tedir. Bir iktisatçı kendi seminerinde veya ha
yatta seçtiği mevzularda dilediği ölçüde araş
tırma yapmak 'hakkına maliktir ve onu aceleye 
sevk edecek 'hiçbir mesuliyeti de yoktur. Me
suliyeti ancak mânevidir. Ve ilmî haysiyet öl
çüleriyle 'mahduttur. Halbuki onun yanıbaşm-
da siyasi iktidarlar ve hükümetler fiilî hâdise
lerle karışı karşıya, vatandaşın dertleriyle, ta
lepleriyle her gün karşı karşıya ve vatandaş
ların ihtiyaçlarını tanzim etmek, idare etmek 
mesuliyetiyle karsı karşıya bulunmaktadır. 

Binaenaleyh bir ilim adamının ve iktisatçının 
zaman alan mesaisini yaparken göstermeye mec
bur olduğu sabra hükümetlerin hem tahammül
leri yoktur. Hem de iböyle «bir imkâna sahip 
değildirler. Zira hükümetler ihtiyaçlara derhal 
cevap vermek mecburiyetindedirler. O itibarla 
iktidarlar dünyanın her yerinde olduğu gilbi he
men icraata geçen iktisatçılar da 'bunları, neti
celeriyle berafber araştırırlar, fakat şurasını söy
lemeye mecburum ki, kalkınmayı tetkik eden
ler istihsale gelip dayanmaktadırlar. Tasarru
fun süratle artması, yatırımların hızlanması ve 
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istihsalin çoğaltılması mevzuuna gelince müspet 
bir tavsiye temenni söylememektedirler. 

Türkiye için de durum ıbu 'olmuştur. Burada 
Demokrat iktidar işi cesaretle ele almış ve kre
diyi genişletmek suretiyle 'memleketin muhstae-
olduğu ilk kalkınma hızını yaratmıştır. (Soldan, 
bravo sesleri, al'loşlar) Bu cesaretli hamledir ki, 
1950 den itibaren 1952, 1953, 1954 ve nihayet 
1958 e kadar birbirini ve'l yeden inkişaflarla 
devam eden bir kalkınmayı meydana koymuştur. 

Şimdi burada mühim bir nokta vardır: Bir 
politika başladığı ıgiıbi devanı edebilir mi? Ve 
bir politika zaman zaman intibaklar yapmaya 
medbur mudur, değil midir ? Bunun cevabını ve
rebilmek için sadece Türk ekonomisine "bakmak 
kifayet etmez. Dünya memleketlerine bir göz 
gezdirmek, meseleyi daha iyi aydınlatır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün iktisadi -dert
lerle karşı karşıya olmıyan memleketler mev
cut mudur? Bugün en ileri bir iktisada sahibol-
duğu iddia edilen ve hakikatte de öyle olan 
Amerika bile (kendisinin vardığı merhalelerde 
zaman zaman tashi'hat yapmaya mecbur olmuyor 
mu? Yeni bir iktisadi faaliyetle yoluna devam 
etmiyor mu? Eisenhower'in 2 ay evvelki politi
kası ne idi, şimdi ne oldu? Enflâsyon korkusiy-
le bütün kredi musluklarını kısmaya uğraşır-
ken ve milletine vergileri azaltacağını ve Kon
greye denk bütçe getireceğini va d etmişken 1,5 
ay sonra dünya politikasında basıl olan geliş
me ve bunun iktisadi hayatta meydana getir
diği yeni vaziyet derhal başka karar almayı za
ruri kılmıştır. Denk bütçe lâfını şimdilik ede
mez olmuş, vergilerin kısılacağı sözünden fera
gat etmiş ve enflâsyon korkusu bir yana bırakı
larak, kredi muslukları açılmış. Rezervibank'm 
reeskont hadleri indirilmiş ve Amerikan ekono
misi yeni imkânlara doğru sevk edilmiştir. 

Almanya 1945 ve 1951 yılları arasında ge
çirdiği Ibütün sarsıntılardan sonra bugün vâsıl 
olduğu neticeler dolayısiyle rahat mıdır? Ha
yır. Parasını kıymetlendirmiş, fakat bu meyan-
da ihracatının müstakbel zorluklarını hesaba 
katarak birtakım tedbirler alınması yoluna gi
dilmiştir. 

Fransa bugün 1957 yılında altın rezervleri
nin, döviz rezervlerinin erimesi ve fiyatların 
yükselmesi karşısında yeni birtakım tedbirlerle 
karşı karşıya kalmıştır. Cenubi Amerika devlet
lerinin her biri kalkınma peşindedir. Mütemadi-
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yen fiyat yükselmeleriyle boğuşmaktadırlar. Ye
ni kaynak elde edebilmek için kendi gelirleriyle 
dış imkânları bir araya getirmek gayretindedir-
ler. 

Demek ki, bir politika dinamik bünyesi ile 
1950 de böyle, 1957 de de böyle diye bir tatbi
kat görmesine imkân yoktur. Bu sebeple Beşin
ci Adnan Menderes Hükümeti programı ile bu 
politikaya yeni intibak imkânları vermek kara
rını tabiî telâkki etmek gerekir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu imkânlar' 
nerededir ve bu zaruretler nelerden doğmuştur ? 

Sayın îsmail Rüştü Aksal arkadaşını 1950 ile 
1953 arasında idrak edilmiş kalkınmanın hakiki 
bir kalkınma olduğunu fakat ondan sonra bu po
litikanın yanlış neticeler verdiğini söylediler. 
Ve buna miyar olarak da fiyat endekslerini gös
termektedir. Hakikat bu değildir arkadaşlar. 

1950 - 1958 arasındaki hâdiselerle Türkiye'de 
1953 - 1958 arasındaki hâdiseler birbirinden 
farklı olarak tecelli etmiştir. Alınan kararla me
kanizmayı bir kere işletmeye başlayıp istihsali 
çoğalttınız mı, yollarla merkezden muhite doğru 
yaşama imkânlarını götürmeye başladınız mı, ar
tık yalnız büyük şehirlerde kökleşmiş olan yaşa
ma imkânı en hücra köşelere; kadar yayılmış 
olur ve bir para ekonomisi ile, uyuşukluk içinde 
gitmekte olan bünyeden piyasaya tazyikler ya
pan talepler başlar. Bugün piyasaya yapılan bu 
tazyikler talep hacminin artış delilidir. (Soldan, 
«bravo» sesleri alkışlar.) 

Demek oluyor ki, bu talep memleketteki fi
yat artışının en mühim sebebidir. Bâzı gazeteler
de ilmî etiket altında neşredilmekte olan yazılar
da «kuyruklar» dan bahsedilmektedir. Yapılan 
kuyruklar onlara göre şunu ifade eder : Bir ithal 
maddesi eğer tevzie tâbi değilse, meselâ piyasa
da da satılmıya başlanmışsa bunu almak üzere 
kuyruk yapmış vatandaşın mevcudiyeti piyasa
daki satınalma gücünün suni olarak mevcudiye
tinin ve binaenaleyh memleket ekonomisindeki 
bir muvazenesizliğin misalidir. Bunun çaresi; 
fazla vergi ve sair suretlerle bu iştira gücünü 
emdiniz mi artık vatandaş kuyruk yapmıyaeak 
hale gelir ve memlekette dert de kalmaz (Sol
dan, alkışlar) Bilmiyorlar ki, asıl mesele, kalkın
manın maddi cephesinin yanıbaşmda mânevi ola
rak bu memlekette vatandaşın yüreğine yerleş
tirdiği kalkınma aşkında, şevk ve isteğindedir, 
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Bu mânevi hava her tarafta daha iyi bir hayat J 
isteği şeklinde tecelli etmekte ve bu da binneti-
ce piyasaya bir talep olarak çıkmaktadır. (Al
kışlar) Bu vatandaşın elinden imkânları aldınız 
mı, yani birtakım vergi ve sair yollarla satmal
ına gücünü aldınız mı acaba piyasada bir dük- I 
kânm önünde kuyruk yapmak imkânı ortadan 
kaldırılsa acaba dâva hallolunur mu? 

Bundan mahrum edilmiş vatandaş artık hu
zur içinde mi yaşıyacaktır? Asla... Bu talep hac
minin genişlemesi ve memleket kalkınmasının 
mânevi bir muharriki olarak kullanılan bu mâ- I 
nevi unsurun karşısında vatandaşın elinden işti
ra kuvvetini alıp onu mahrum etmekle bir hal 
çaresine varmak mümkün değildir. Ancak bu ça
re onun ihtiyaç duyduğu maddenin hem ithal ve 
hem de memleket dâhilinde imali suretiyle temin 
edilmesindedir. Böyle bir talep hacmini müte
madiyen yükseltirken bu yola giden hükümet
lerin ve iktidarların ne kadar büyük mesuliyet
ler tekabbül etiklerini ve ne büyük bir gayretle I 
çalıştıklarını ve çalışmaları lâzımgeldiğini hesa
ba katmak lâzımdır. Şayet bugün muhalefet bu
raya bu kadar kalabalık gelmişse bunun sebebi 
Demokrat Partinin kendisinin yarattığı bu mâ
nevi muharrik kuvveti vatandaşa izah edeme
mesinden ibarettir. (Soldan, ve sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar ) 

Şimdi dış ticaret açıkları üzerinde durulma
sının... (Sağdan, gürültüler) (Soldan, devam de
vanı sesleri) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarını, eğer halka I 
ihtiyacının ne olduğunu idrak etmesine yarıyan 
bir politika takibediyorsanız bu politika bu 
memlekette evleviyetle talepleri mütemadiyen -
yükseltecek istikamette neticeler verecektir. 

Dış ticaret politikasında birtakım tenkidler 
yaparken bunun mütemadiyen azaldığını söyle
mektedirler. Bir hesap verebilirler mi? Mese
lâ pamuklu dokumada bu memleketin bugün 
mevcudolan imkânı, ithalâta ilâve ettiği im
kânla 1950 dekinin aynı mıdır? Asla. Nüfus 
% 3 e yakın bir emsalle artmıştır. Fakat is
tihsal % 300 e çıkmıştır. Bu artışa- rağmen bir 
talep varsa ve tatmin edilemiyorsa eskiden ta-
lepkâr olarak piyasaya çıkmıyan halkın bugün 
talepkâr olarak piyasaya çıktığının delilidir. 
(Soldan, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; sırası gelmişken bir J 
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de dillerde pek dolaşan plân ve program mese
lesine temas etmek isterim. Plân ve program 
olmadığından ve onun için bu vaziyetlerin hâ
sıl olduğunu iddia ediyorlar. Bütün endikatör-
lerle tesbit edilen bir kalkınmaya rağmen plân 
ve programsızlığı ileri sürerek neticeleri objek
tif mevcudiyetin aksine birtakım menfi netice
lere işaret edilmektedir. Meseleyi iyi anlamak 
için dünya memleketlerine bakmak faydalı olur. 
Filhakika dünya memleketleri üç ayrı kategori
ye ayrılmıştır. Bunlardan birisi Birleşik Ame
rika'yı içine alan ve müstehlikin hâkimiyeti 
altında cereyan eden ekonomi tarzıdır. Bura
da Devlet tröst ve kartellerin zararlı faaliyetle
rini önlemek için tahditler koyma kabilinden 
olanlar müstesna, devletin hiçbir müdahelesi 
yoktur. Diğer bir kısım memleketlerde istih
lâk, merkezi bir otorite yani devlet ve hükü
met tarafından tahdidedilmiştir. Herkes iste
diği kadar istilhlâk edemez. Devletin verdiği 
kadar istihlâk eder ve devletin verdiği çalışma 
şubelerinde çalışır, çalışma programlarına gö
re iş gücünü kullanır, millî geliri çoğaltmak 
suretiyle, merkez otorite tarafından millî ge
lirden dilediği nispette yatırımlara tevcih edi
lir. Bunlar Sovyet Rusya ve peykleri olan mem
leketlerdir, plânlı ekonomidir. 

Bir ti e bunun dışında, içine İngiltere'yi; 
Fransa'yı ve Türkiye'yi alan serbest iktisat re
jimle koordinasyon, yani programlamayı uz
laştırma içinde tatbik eden memleketler vardır. 
Fakat bu anlayışı, hiçbir zaman topyekûn bir 
plân anlayışına asla götürmemelidir. Meselâ 
dış ticarette ithalâtı yatırım maddelerine tevcih 
edip istihlâk maddelerinin miktarını azaltmak 
bu, bir- program ve bir plândır. Meselâ Sey
han barajında olduğu gibi, oradaki su taşkın
ları ile enerji istihsali ve arazi sulama işi, hem-
a-henk, müşahhas bir projenin yapılması, o nok
tada biı* plân ve bir programın mevcudiyetinin 
ifadesidir. Fakat, bizim gibi memleketlerde 
bunun daha ileri gitmesine asla imkân yoktur. 
Sebebi? iki mühim sebebi var arkadaşlar. Biz
de her gelişmemiş memleketlerde olduğu gibi 
bilhassa istihlâk temayülünü evvelden keşfet
mek, kavramak mümkün değildir. Bizim ya
pacağımız tesisin ham maddesinden iş gücüne 
kadar birtakım âmilleri daha evvelden bir tah
min içine sokmak mümkün değildir. Bu se-
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bepten meselâ «Barker» raporunda, ki bu ra
por burada 1951 senesinde neşredilmiştir. Bar
ker 1949 da gelmiş ve raporu 1951 de neşre
dilmiştir. Orada bile, bizim maksadımız top-
yekûn Türkiye Hükümeti için bir plân yapmak 
değil, bizim maksadımız sadece ilk hareket
lerde rehber olacak birtakım temelleri sağla
maktan ibarettir, denmektedir. Bu imkân
sızlığı tarihten misal almak suretiyle ispat 
etmek mümkündür. Filhakika vaktiyle bir
takım plânlar yapıldığı iddia olunuyor. Ha
kikaten yapılmıştır ama, bu plânların du
rumu ne olmuştur? 20 nci asır vakfı ta
rafından Türkiye'ye yollanan ve 1947 de 
yazılıp 1949 da neşredilen Tornburg Heye- ' 
tinin raporunun tercümesinde şöyle denmekte
dir: «İlk 5 yıllık plânın devamı müddetince 
böyle bir plânlama hemen hemen hiç mevcut 
değil ve bugün bile sadece kâğıt üzerinde mev
cuttur.» Demek oluyor ki, yabancılar, mü
tehassıs saydığımız kimseler dahi bu mevzuda 
hakikaten bir şeyler bulabilecek durumda değil
ler. Tornburg raporundan ayrılmadan evvel 
bir hakikati ifade etmek isterim. Zamanın 
hükümeti, Maliye Vekâleti kanaliyle kendi
sine Marş al plânından yardım temin etmek 
üzere ikinci 5 yıllık programının esaslarını ver
mişlerdir. Bu listeler Tornburg'un kitabına 
eklenmiştir. Bu vesikalarda istihlâk 5 yıl için 
nasıl bir gelişmeye mâruz kalacağı tahmin edil
miştir. Tahmininin hedefi zamanın Hükümeti 
için bir yatırım değil, Marşal yardımından 
faydalanmaktır. Bilir misiniz rakamlar neler
dir? Bendeniz takdim edeyim: 

Çimentoda 395 bin tonluk kapasite, 120 bin -
ton kapasite ilâvesi suretiyle beş sene sonunda 
600 bin tona vâsıl olmak kâfi telâkki edilmiş
tir. Halbuki 1950 den 1958 başına geldiğimiz 
zaman bütün kısıntılara rağmen, ithalât güç
lüklerine rağmen bu memlekette istihlâk edi
len çimento miktarı bir milyon 600 bin tonu 
aşmıştır, ilâve kapasite ile beraber bu gün için 
iç istihsal 1 milyon 300 bin tonu bulmuştur. 
Aradaki büyük farkı keşfetmek o zaman Hü
kümetlerince mümkün olamamıştır. Aksi tez 
fiiliyatla tekzip altındadır. Bir başka mevzu 
alıyorum. Şekerde, elli bin tonluk ilâve beş 
senelik istihlâk için kâfi addedilmiştir. Şeker
de yapılan ilâve 360 bin tona baliğ olduğu gibi 
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gelecek senelerde bu miktarın yetişmiyeceğini 
hesaba katarsak bir memleketteki istihlâk hac
mini evvelden görmenin ne kadar imkânsız ol
duğu ve bir memlekette bu mânada bir plân 
yapmanın ne ilmen ne de maddeten imkân ol
madığı neticesine varırız. Bugün dünyada Hin
distan ve Kolombo plânları gibi plânlar vardır. 
Hindistamn beş yıllık plânları hükümetleri ta
rafından mütamadiyen tashih görmekte ve de-

. ğişmektedir. Kolombo plânı ise hiçbir zaman 
bir memleketin millî kalkınma plânı olmamış
tır. Cenup ve Cenubu - Şarki - Asya memleketleri
ne yapılan Amerikan yardımının planlanmasın
dan ibarettir. Bu da gösteriyorki, hür mem
leketlerde, Rusya ve peyklerinin dışında kalan 
hür iktisadi rejimli memleketlerde bu mânada 
partiler üstü bir kalkınma plânı yapmaya im
kân yoktur. Esasen tarih de baştan başa bunu 
ispat etmektedir. Bugün kalkınmış olan mem
leketlerden hangisi plân ve programla kalkın
mıştır.? 

Sağdan bir Mebus — Ya I rak! . . 

SERVEH SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Irak daha kalkmmadı ki. O gelirini çoğaltmış
tır, kalkınmamıştır, 

Arkadaşlar; bir memlekette gelirin petrol ve
ya diğer her hangi bir kıymetli maden sebebiyle 
çoğalması o memleketin gelişmesi demek değil
dir. Bir memleketin gelişmesi, hakiki millî gelir
den nüfus başına düşen miktarın artmasına bağ
lıdır. Bu bakımdan Irak, bizimle mukayese edi
lemez. Suriye, Sudan ve diğer bâzı memleketler
deki fiyat cetvellerini tetkik ettiğiniz zaman fi
yatlarda hiçbir kımıldama müşahede etmezsiniz 
veya çok az bir kımıldamaya şahidoîursunuz. Bu 
vaziyet karşısında bu memleketlerin huzur için
de olduklarını ve fiyat seviyesini muhafaza et
tiklerinden dolayı hakikaten mesut yaşadıklarım 
iddia etmek mümkün müdür? Asla... Asla... Se
bebi gayet basit. Bir kere bu memleketlerde para 
ekonomisi henüz bütün memlekete sâri vaziyete 
gelmemiştir. Bu bir... 

İkincisi, millî ,gelir artmamış olması itibariyle 
umumi talep hacmi büyümemektedir. Türkiye'de 
de vaktiyle yerlimallar haftasında istihlâk et, di
ye propaganda yapmak ve istihlâki artırmak 
gayreti vardı. Bugün artık yerli mamullerin ta
lebini durdurmak bir mesele olmuştur. Mal tale
bini artırmak, diyo Türkiye'de bir mesele kalma-
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mıştır, arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) Fiyatların 
bu suretle inkişaf ı memleketlerde ayrı ayrı sevi
yeler yaratmaktadır. 

Filhakika, fiyatlar zaviyesinden dünya mem
leketleri, Birleşmiş Milletler istatistiklerini tet
kik ederseniz üç kategoride olduğunu görürsü
nüz. Bunlardan biri, demin misalini verdiğim 
memleket gibi, statik bir bünye arz eder. İkin
cisi, büyük sayılmıyan gelişmeler kaydeden mem
leketlerdir. Bunlar esasen iktisadi gelişmelerini 
tamamlamamışlardır ve yüzyıllar boyunca büyük 
hamlelef yapmaya muvaffak olmuş memleketler
dir. Gelirlerin istihlâke ayrılan miktarı % 10-15 i 
bulmaz bir haldedir. Geri kalan kısmı tasarruf 
edilerek bankalara, yatırımlara sarf edilir. Bina
enaleyh, istihlâkin gelirleri sömürücü rolü bu 
memleketlerde mevcut değildir, öyle olduğuna 
göre bir talebin piyasaya bu haşmetle çıkması ya 
zahirîdir veya dünya konjonktürlerinden ileri 
gelmiş demektir. 

Bunların haricinde bir de üçüncü bir kate
gori vardır, Türkiye de buna dâhildir. Bunlar, 
kalkınma azimlerini politikalariyle tatbik mevkii
ne koymuş ve her geçen yıl bir evvelkinden daha 
ileri gitmek azmiyle yanıp tutuşan memleketler
dir. Diğer iki kategori dışındaki bütün memleket
ler bu politikayı takibederler. Bunun için 1948 
yüz kabul edildiği zaman bu memleketlerin ço
ğunda 1958 de 300 e ulaşan bir artış kaydetmiş
lerdir. Bütün Cenubi Amerika'daki memleketler 
ve kalkınan devletler, Türkiye gibi hareket et
mektedirler. Kalkınma istiyor musunuz?, o halde 
elbette fiyatlarla, iş gücü ile ve yatırımlarla uğ
raşmak bir iktidarın en çetin vazifesi olacaktır. 
iktisadi cepheden bir plân bir program yapıl
masını bir lâhza farzımuhal olmak mümkün 
görürseniz buna acaba siyasi imkân var mıdır? 
Siyasi imkân yoktur arkadaşlar. 

Eğer demokratik hayatımızı muhafazada ka-
rarlıysamz, ki kararlıyız, o takdirde : partileri 
mevcut iktisadi görüşlerinde sıfıra irca edip 
bir plânda birleştirme fikri bu yolla gayrikabili 
telif bir anlayış olur. Bırakalım iktidarı bir 
tarafa mevcut üç muhalif siyasi partinin dev
letçilik ve bunun dışındaki görüşlerini birleş
tirerek biç nokta birleşmelerini düşünmek cid
den muhaldir. Bu muhal oluşa rağmen farzede-
lim ki bir plân etrafında birleştik, tabiî de
mokratik hayatımıza devam edeceğiz, Bu vazi-
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yette iktidar değişikliği bir ekip değişikliğin
den ileri gidemiyecektir. Çünkü gelecek iktidar
lar kendi anlayışlarına göre o cemiyete birta
kım içtimai ve iktisadi veçheler verebilmek 
imkânından mahrum kalacaklardır. Sebebi : 
Oraya gelmeden evvel yapılmış olan millî plâ
na kendilerini bağlamış olmalarıdır. Hattâ böy
le bir plân fikri bütün partileri uzun yıllar 
içinde yapacakları tecrübelerle kendi politika
larını tashih imkânından bile mahrum etmeye 
kadar gidebilir. O itibarla bu nevi bir plân an
layışa asla kabul edilemez. 

Muhterem muarızlarımızın Sovyet Rusya 
ve peyklerindeki plân gibi bir plân arzu etme
dikleri elbette malûmdur. Onu kabul etmed'k-
lerine göre yapılabilecek olan plânlar, çok mü
şahhas birtakım projelerden ibaret kalan pro
jelerin iktisadi ve sosyal bakımdan rantabib'-
tesi elbetteki düşünülmelidir. Bu, Türk Hükü
metinin hem plânında ve hem de :'craatmda 
mevcuttur. Bütçe kendi sahasına giren işler 
için bir plândır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok ş :kâyetleri mu
cip olan fiyaf yükselişlerini biraz daha ele al
mak istiyorum. 

Ne diyorlar 1948 100 olmak şartiyle 1958 e 
doğru mütemadiyen artış yüzde 75 e, 76 ya 
doğru çıkmıştır. On bir aylığın da yüzde 83 e 
doğru çıktığı görülüyor. Bu bir hak'kattir. 
Dünya üstündeki fiyat seviyelerinin yükselişi 
ve memleketimizin de onlarla münasebette bu
lunması dolâyisiyle iç pazarlarımızda bunun te
sirleri elbette ki vardır. Türkiye'de ise istihlâ
kimiz imalâtımızın ve ithalâtımızın fevkinde 
olduğu için fiyatlar mütemadiyen artmaktadır, 
bu fiyat artışları acaba bir memlekette haki
katen menfi bir durumun tek ölçüsü müdür? 

Tarih gösteriyor ki, büyük enflâsyonlar içi
ne girmiş ve ellerindeki nakdî servet sıfıra 
müncer olmuş birçok memleketler büyük harb-
lerden sonra birbirlerini velyetmişlerdir. Fakat 
hiçbiri dünya haritasından silinmemişlerdir. Ye
ni para ile teşekkül etmiş sistemler etrafında 
yeni bir refah seviyesini bulmuşlar ve mesut 
yürüyüşlerine devam etmişlerdir. Türkiye'de 
acaba büyük fiyat farklarının gösterdiği menfi 
bir durum var mıdır? Hayır arkadaşlar. Bizi 
bugün ve yarın tehdideden büyük tehlikeler as
la mevcuttur, denilemez. Bendeniz geriye döne-
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rek bir misal vereceğim ve bir mukayeseden 
çıkan neticeyi arz edeceğim. Fiyatların yükse
lişi Türkiye'de ilk defa 1950 - 1956 arasında ol
madı. Bundan evvel de vardı. Bilhassa 1940 
dan 1946 ya gelinceye kadar görülen muazzam 
fiyat yükselişleri bu memleketin gördüğü ve bil
diği hakikatlerdendir. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — O zaman 
harb vardı, beyefendi? 

SERVER SOMUNCUOĞLÜ (Devamla) — 
Biraz sabırlı olunuz beyefendi, arz edeceğim. 
O fiyatlar niçin arttı? O zaman fiyatlar Millî 
Müdafaa zaruretleri ile % 450 artan emisyon 
yüzünden arttı ve o devrede millî gelirin ancak 
% 7,3 artmış olmasına mukabil fiyatlardaki ar
tış % 412 gibi muazzam bir seviyeye vâsıl ol
muştu. 

Bu muazzam farkı ithalâtın zaten kapalı ol-
masiyle mal getirerek kapamak mümkün değildi, 
memleketin sınai kapasitesi müsaidolmadığmdan 
mal imâli suretiyle kapamak mümkün olmadı. Zi
rai kapasitesi muayyen bir haddin üstüne çıkma
dığı için fazla bir istihsal yapılamadığından sü
ratle artan emisyon, cari masraflar yoliyle piya
saya çıkmış olması karşısında yaratılan muvaze
nesizlik sebebiyle fiyatlar % 412 seviyesine yük
seldi. Harb zamanının zaruretlerine göğüs geren 
millet mahfuz tutulmak istenilen Türk istiklâlini 
terazinin bir kefesine ve yükselen fiyatlar yüzün
den gittikçe tazyikini artıran hayat pahalılığını 
diğer kefeye koymuş ve bu sonuncuyu sineye çek
miştir. O zaman, zaruridir, deyip bu yükü sinesi
ne çeken Türk Milleti acaba bugün hâsıl olan du
rum karşısında başka türlü düşünebilir mi? Şim
di onu izah etmek istiyorum. Bugün acaba harb 
tehlikesi İkinci Dünya Harbinin başlayıp bittiği 
zamandan daha mı azdır? 1950 ile, 1958 yılları 
arasında soğuk harbîn tahripkâr tesiri o günkün
den daha mı azdır? 

Başta Amerikan Hükümeti olmak üzere diğer 
memleketler de mesuliyet almış Hükümetler de 
dâhil, dünyada sulhun kurulamamasmdan dolayı 
şikâyetçi olmuşlar ve mütemadi tedbirler alma 
zaruretini hissetmişlerdir. 

Türk Hükümetleri aynı devre içinde sadece 
kendi emniyet ve istiklâli için değil, fakat aynı 
zamanda yer aldığımız müşterek müdafaa cephe
sini de takviye için, silâhlı kuvvetlerimizi her 
gün daha iyi teçhiz ederek ayakta tutmuştur. Bu | 
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harbin millî kaynaklarımız üzerindeki akisleri he
pimizin malûmudur. Aynı zamanda bu memleke
tin muhtacolduğu yatırımları yapmış ve memle
ket altyapısına imkânlar ve kıymetler katmıştır. 

Demek oluyor ki, bu memleketin nef'ine, be
kasına müteveccih bir hareket memleketin iktisa
di istiklâl mücadelesi ile birlikte yürütülmüş ve 
bunun karşısında fiyatlar % 412 değil, % 83 
derecesinde bir artış kaydetmiştir. 

1950 - 1958 devresi en aşağı 1939 - 1946 dev
resi kadar fevkalâde şartlan ifade ettiği halde 
niçin o devredeki fiyatlara müsamaha gösteren
ler, ikinci ve yapıcı devredeki % 83 fiyat artı
şına karşı bu müsamahayı göstermezler? (Soldan, 
bravo, sesleri) 

İktisadi mücadele fikrine bâzıları yeni icad 
edilmiş bir propaganda terimi demektedirler;. 
Bunlara karşı bir vesikayı okumak istiyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sen de 
vaktiyle söyledin, bizim Grup namına konuştun. 

SERVER SOMUNCUOĞLÜ (Devamla) — 
Bendeniz böyle bir şey söylemedim, zata!iniz bu
rada değildiniz, bilmiyorsunuz, zatâlinizi, zabıt
larla burada isbata davet ediyorum. (Soldan, de
vam devam, sesleri) Aslolan muhterem arkadaş-
lar, bu Meclislere gelip giden biz fânilerin şah
siyetleri değil, aslolan bu memleket için ortaya 
atılan fikirler ve onların tatbikatıdır. Sen gelir
sin, gelmezsin, ben gelirim, gelmem; senin ile be
nim şahsiyetim, bu engin Türk Milletinin içinde 
bir katre bile değildir. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Evet, evet. 
RElS — Sırrı Bey, rica ederim sıranız geldi

ği zaman konuşursunuz. 
SERVER SOMUNCUOĞLÜ (Devamla) — 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ikinci beş yıllık plân 
diye 1936 senesinde hazırlanıp adetâ bir envan
ter cetveli halinde hazırlanmış bir eser vardır. 
Zamanın İktisat Vekili ve yine zamanının Başve
kili ve Maliye Vekili tarafından malî kaynaklar 
tesbit edilerek plâna mâna verilmesini istemekte
dir. Orada denilmektedir ki, tâbirimizle, sanayi
leşme; «bir millî varlık savaşıdır. Bir millî mü
dafaa mücadelesidir ve hiçbir fedakârlık ve sıkın
tı bir millî mücadelenin neticesi ile mukayese edi
lemez». O zaman yoksulluk ile mücadelenin her 
türlü fedakârlığa değecek bir mücadele olduğu 
kabul edilmiş ve bu fikir bir meşale yapılmıştır. 
Bu kadar önemli bir mesele olduğunu kabul ve 
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bu fikri memlekette meşale gibi elde tutanlar 
şimdi bunları yani yeni bir iktidarın tahakkuk 
ettirdiğini gördükçe memnun olmaları ve onu 
söndürmeleri değil, ona daha çok sarılmaları ge
rekir. (Soldan, alkışlar) Bu bir millî vazifedir. 
Kalkınmanın şevkini her türlü zorluğa rağmen 
yürütmeye ve güçlüklerini sineye çekip onu yük
sek seviyelere getirmeye mecburuz. Bendeniz ko
nuşmamı daha fazla uzatmamak için şu neticeyi 
söyliyeyim : 

Arkadaşlarım, takibedilen politika hem millî 
gelirde, hem müstahsil vasıtalarda, hem de gayri-
müstahsıl fakat içtimai ve ekonomik altyapıda 
Türkiye'ye muazzam imkânlar kazandırdığından 
dolayı yanlış değil doğru olduğunu isbat etmiş
tir. Biz bu politikaya olan itimadımızı bu vesile 
ile bir kere daha tekrar ederken bu politikanın 
tatbikatını elinde tattan Hükümete olan güveni
mizi de teyidetmek isteriz. (Soldan, alkışlar) 
önümüzdeki yılda ve daha ilerisinde. 1958 bütçe
siyle arz ettiğim politikanın yeni tatbikatiyle ye
ni imkânlar kazandıracağına inanıyoruz ve bu gö
rüşle Muvazenei Umumiye Kanununa bu inanışın 
ruhundaki mâna ve renk gibi beyaz rey vermek 
suretiyle onu kıymetlendireceğimizi arz ederim. 
(Soldan, sürekli alkışlar, bravo, sesleri) 

REÎS — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Aziz ve muhte

rem arkadaşlarım; bütçe hakkında görüşlerimi 
arz etmeden evvel dün burada Maliye Vekilinin 
konuşmalarını radya ile millete yaydıktan sonra 
muhalefetin görüşünü radyo ile yaymamanın mil
let vicdanında bıraktığı üzüntüyü ifade etmek 
isterim. (Soldan, gürültüler) (Sağdan, alkışlar) 

Reis Bey, gürültüyü susturunuz, lütfen. 
REİS — Siz devam edin, beyefendi. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Bizim arka

daşlarımız bunun onda biri bir şey yapsalar he
men müdahale edersiniz, Sayın Başkan. 

REÎS — Devam ediniz. Gürültü yoktur. Si
zin arkadaşlarınızın alkışları vardır. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Reis Bey, lüt
fen sükûneti emir buyurun, ondan sonra konuş
mama devam edebileyim. 

REÎS — Riyaset vazifesini müdriktir, siz 
konuşmanıza devam ediniz. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Aziz arkadaş
larım; radyo, miletin radyosudur. Millet, elbette 
yalnız iktidarın değil, muhalefetin de sözlerini 

duymak ister. (Soldan, gürültüler, ne alâkası var, 
sadede gel, sadede, sesleri) 

REÎS — Kasım Bey, bu mevzu bundan evvel 
zaptı sabık hakkında söz alan bir arkadaşınız 
tarafından da konuşulmuş bir mevzudur. Rica 
ederim, asıl mevzudaki konuşmanıza başlayınız. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; anlaşılıyor ki, ısrarımın bir faydası ol-
mıyacak. Riyaset Makamı, gürültüyü durdurmak 
için yardım etmiyecek... 

REÎS — Efendim, siz lütfen konuşmanıza 
başlayınız. (Sağdan, salonu terk ediyorlar, ko
nuşma Kasım Bey, sesleri) 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Bırakın git
sinler... Zararı yok.. Bütçe konuşmalarına başla
dığımız vakit.. (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Her is-
tiyen arkadaş salondan çıkmakta serbesttir. Bir 
az evvel de sıralar boşaldı ve sonra tekrar doldu. 
Siz konuşmanıza devam edin. 

ÎBRAHÎM SEVEL (İstanbul) — Reis Bey 
hatibe ihtar edin, bir az ciddî olsunlar. 

REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
Buyurun, Kasım Bey. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar bütçe konuşmaları millî murakabenin 
en kesif bir tarzda yapılmasına imkân veren bir 
mevzudur. Bütçe görüşmeleri yapılırken Hükü
metin ve Sayın Başvekilin aramızda bulunmasını 
görmekle memnunuz. îki aydır kendilerini Mec
liste, aramızda görmemekle hasrettik. Dün yukar
da, eski devrin kafes arkasından dinliyen bü
yükleri gibi dinlemesini üzüntü ile karşılamıştık. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Partinin 
daima bütçe konuşmalarında, iktisadi konuşma
larda öne sürdüğü öğünme mevzuu şudur : Bu 
memleketi kalkmdırıyoruz, bu memlekette bü
yük bir kalkınma var.. Muhterem arkadaşlarım, 
şimdi hakikaten bu kalkınma konusu üzerinde 
söze başlamak yerinde olacaktır. Elbette çok iyi 
niyetle, memlekete hizmet arzusu ile uğraşılmış, 
didinilmiş ve birtakım neticeler elde edilmeye 
gayret edilmiştir. Bunda zerre kadar kimsenin 
şüphesi yoktur. îyi niyetle Demokrat Part i ça
lışmıştır. (Soldan, alkışlar.) Ancak iyi niyetin 
kâfi olmadığını, bununla neticeler elde etmek 
imkânı olmadığını hâdiseler göstermiştir. 

Aziz arkadaşlarım, kalkınma denen şey ne
dir, ölçüsü nedir? Kalkınmanın Ölçüsü sadece 
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millî gelirin ifade ettiği birtakım % deler değil
dir. Bunlar biraz evvel konuşan hatip arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi kalkınmanın sadece ista
tistik rakamlarını sayıp dökmekten ibaret değil
dir. Kalkınmanın ölçüsü vatandaşın geçim şart
ları, refahı veya sıkıntısıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye bu ba
kımdan kalkınmış bir memleket midir, değil mi
dir? Kısaca gözden geçirelim. 

Muhterem arkadaşlar; bugünkü Türkiye'nin 
manzarası açıkça şöyledir. Birçok rakam ve taf
silâta rağmen bugünkü Türkiye'de kalkınmayı, 
iktisadi manzarayı, her vatandaş çarşıya pazara 
çıktığı zaman gözüyle görmektedir. 

Bugün Türkiye'de hayat pahalılığı var mıdır 
yok mudur diye müş'irelere bakmaya, endeksle
re bakmaya lüzum yoktur. Bunları benden evvel 
konuşan arkadaşlar uzun uzadıya tafsil ettiler. 
Bu müş'ireleri bir tarafa bırakınız; çarşıya çıkı
nız, pahalılığın, kıtlığın, yokluğun derecesini 
göreceksiniz. 

Maliye Vekili burada millî gelir rakamları 
üzerinde uzun tafsilât verdi. Dedi ki, millî gelir 
rakamları hakikati ifade etmiyor; bunlar evvelâ 
birtakım tahminlerdir; ondan sonra hakikileri 
bulunur. 

Bu millî gelir üzerinde söylediklerini biraz 
genişleterek endekslere de tatbik etmek kabil
dir. Hakikaten memleketimizdeki endeksler ha
kiki durumu ifade etmemektedir. Eğer hakiki 
durumu ifade edecek olursa o vakit Türkiye'de
ki pahalılığın ve kıtlığın derecesinin ne kadar 
ağır ve yüksek olduğu belli olur. 

Muhterem arkadaşlar, artık halkın dilinde 
âlem oldu : Ne ararsan bulamazsın; nereye gi
dersen kuyruk. 

TEVFÎK ÎLERl (Samsun) — Sinema kuy
ruğu. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — En tabiî ih
tiyaç maddeleri için kuyruk. Sadece sinema için 
değil. Et için, peynir için, kuyruk. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk parası mem
lekette düştü mü, düşmedi mi! Türk parasının 
hakiki kıymeti nedir? Bunun üzerinde ben- j 
den evvel konuşan arkadaşlanm birçok rakam
lar zikrettiler. Bu gayet açık. Bugün krom do
ları 21 liradır. Yani karşılığında mal ithâl ede- j 
bileceğimiz dolar. Bu sebeple siz istediğiniz 
kadar endeks gösteriniz istediğiniz kadar ra-
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kam zikrediniz bu hakikati yalanlamaya imkân 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, doları bir tarafa bı
rakın yanı başımızda düne kadar Osmanlı Dev
letinin birer vilâyeti olan memleketler parası 
ile bizim paramızı mukayese ediniz. Aranızda 
Beyrut'a gidenler çok, biliyorum. (Sağdan, gülüş
meler ve alkışlar) Buraya gittiğiniz vakit Türk 
parasının kaça geçtiğini gördünüz. Türk pa
rası Beyrut'ta 25 kuruşa geçiyor. Muhterem ar
kadaşlarım, ben Türk lirasını Beyrud'da 135 
kuruşa bozdurduğum zamanı bilirim. Türkiye'
nin parası düşmüştür, bütün dünyada itibarı 
düşmüştür. Aziz arkadaşlarım, yine Beyrud'da 
hepiniz görmüşsünüzdür, sarraf dükkânlarında 
deste ile Türk lirası, Merkez Bankasının ban
dı bozulmamış banknotlarını görürüsünüz. 

Aziz arkadaşlarım, Tür^k parası yabancı 
memleketlerde yüzüne bakılmaz bir hale geldi
ğini inkâr edemezsiniz. Altının serbest piyasada 
140 liraya satıldığını da inkâr edemezsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi politika
nın isabetli olup olmadığını anlamak içim uzun 
rakama ihtiyaç yoktur; neticesi ile belli olur, 
buyursunlar. Konuşan hatip arkadaşım fiilî 
pratik hayatta ölçelim, buyurdular. Uzun ra
kamları bir tarafa bırkarak pratik hayattan 
alıyorum. Pratik hayatta yokluk ile, darlık 
ile paranın düşüklüğü ile hatalı iktisadi politi
kanın yanlışlığı açıkça meydandır. İstediğiniz 
kadar rakam verin hasta çocuğuna ilâç bula-
mıyan ana millî gelir rakamlarının yükselmesin
den teselli bulamaz. (Sağdan : «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Vatandaş gayet tabiî olarak soruyor; 
bu sıkıntı ne vakte kadar devam edecektir, önü
müzde bunların sona ereceğini gösteren hiçbir 
belirti yoktur. Dünyada malî itibarımızın ne hale 
geldiğini anlatmak için rakamlar üzerinde uzun 
uzun durmaya lüzum görmüyorum. Dış memle
ketlerde bize «Uçan kuşa borcu olan memleket» 
demektedirler. Türkiye'ye mal gönderip parasını 
alamadığından dolayı iflâs eden adamlar cemi
yetleri kurulmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, Amerika'nın en büyük 
dergilerinden biri Türkiye'den bahsederek şöyle 
diyor : «Merkez Bankası Hükümetin emrini ye
rine getirememiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, yine üzülerek ifade 
zorundayım; Türk iktisadi ve malî durumunu 
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hulâsa eden yabancı basın, Türkiye iktisadiyatı 
iflâsın kenarmdadır, demektedir. O hale gelmi
şiz ki, Türkiye'ye petrol getiren gemi Türk lima
nına geliyor, peşin para vermeden malı boşalt
mıyor. İtibarımızın derecesi budur. Bu nesle, 
bugün Türkiye vatanında yaşıyan Türklere, bu 
kadar ağır yükü, bu kadar insafsızca yüklemeye 
hiçbirimizin hakkı yoktur. Bunun adına kalkın
ma denmez. İktisadi bakımdan gayet açık dert
lere çare bulamıyan Hükümet bu zorlukların ifa
desini önlemek yolunu tutmuştur. İktisadi zor
luklara çare bulamayınca hürriyetleri daraltmış, 
zorlukların ifadesini imkânsız hale getirmiştir. 
(Sağdan : Bravo sesleri) Bunlar ne zaman olu
yor? Bütün dünya bolluk içinde bulunduğu bir 
zamanda. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, 
dünyada tarihte misli görülmemiş bir bolluk gö
rürsünüz. Aziz arkadaşlarım, harbden harap ve 
perişan olmuş, taş üstünde taş kalmamış memle
ketlerin mucizeler yarattığı, Almanya'nın, Ja
ponya'nın mucizeler yarattığı bir dünyada, bu
gün hakikaten geri saydığımız memleketler kal
kınma ışıkları altında yine bolluk içinde iken 
memleketimizde sıkıntı ve darlık vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1954 yılının Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın bura
daki sözlerini daha evvelki sözleriyle mukayese 
etmek ve 1954 zabıtlarından sizlere bâzı kısım
ları okumak mümkün ama, buna lüzum görmü
yorum. (Sağdan : Bravo sesleri, alkışlar) (Sol
dan : oku, oku sesleri) Sırası gelince okuyacağım. 

BEİS — Rica ederim, hatip dilediğini oku
makta serbesttir. Müdahale etmeyin. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, hadisi şeriftir. Yeni dine sâlik 
olanlar o dine en çok taassupla hizmet edenler
dir. Şimdi yeni bir dine sâlik olan ve din değiş
tirenler bazılarınca mühtedi, bazılarınca mür-
teddir. (Sağdan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, burada konuşan arkada
şım, kuyruk nasıl kalkar, diyor. Memlekette kuy-
ruk mevcudolduğunu kabul buyuruyorlar. Kuy
ruk nasıl kalkar, diyor. Hemen haber vereyim, 
«Kuyruk kopsun» demekle kuyruk kalkmaz. Muh
terem arkadaşlar, Demokrat Parti sözcüleri dai
ma tekrar eder : «Köylünün seviyesi yükseliyor. 
Çok istihlâk ediliyor. Bundan dolayı mal yetmi
yor ve dolayısiyle fiyatlar artıyor.» Aziz arka
daşlarım, memlekette nüfus artmıyor mu?. Buna 
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mâni olmak için buyurduktan gibi elbette istih
lâki kısmak değil, çıkar yol malı bollaştırmaktır. 
Arkadaşım talebin arttığını ifade ettiler. Acaba 
bu talebin, enflâsyon yoliyle memleket piyasası
na sürülen yüz milyonlarca liranın âmil olduğu
nu kabul etmezler mi? Neden talep artıyor? Çün
kü, memleket piyasasına her yıl yüz milyonlarca 
karşılıksız ve sebepsiz yeni istihlâk gücü sürülü
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma yaptık 
diyenlerin, bugünkü durumu izah etmelerine im
kân yoktur. Kalkınma olan bir memlekette, kal
kınmış olan bir memlekette en zaruri ihtiyaç 
maddelerinin bulunmaması bahis mevzuu ola
maz. Kalkınmış olan bir memlekette ilâç bula
mazsınız, ensülin bulamazsınız, en basit ilâçları 
dahi bulamazsınız. Kalkınmış dediğiniz Türki
ye'de, bırakınız dışardan gelen maddeleri, bu
gün memleketin yetiştirdiği peyniri bulamazsı
nız, kalkınmış memleket bu değildir, bunu inkâr 
edemezsiniz. (Sağdan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, kalkınma bir gayedir ve 
hakikaten istenen bir gayedir. Kalkınma denen 
gaye, ferdin saadeti, ferdin refahı için ele alınır 
ve mânası, muhtevası budur. 

Aziz arkadaşlar, kalkınmanın lüzumunda D. 
P. ile tamamiyle beraberiz. Memlekette kalkın
mayı elbette arzu ederiz. Memleketin kalkınması 
lüzumunda kendileriyle hakikaten beraberiz. Za
ten kalkınmayı istemiyen bir tek Türk mevcud-
olamaz. Elbette kalkınmayı isteriz. 

Aziz arkadaşlar; bizim anladığımız kalkınma, 
ferdin saadet, refah, ferde tabiî haklar, insan 
haklan sağlıyan ve insani haklan, tabiî hakları 
istediği gibi kullanma imkânlannı sağlıyan bir 
kalkınmadır. 

AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — Bu 
nasıl olur? 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; Türkiye iktisaden gelişmemiş bir 
memlekettir. İktisaden tamamen gelişmemiş de
nemez. Çünkü Türkiye'den daha az gelişmiş 
memleketler vardır ve daha fazla gelişmiş mem
leketler de vardır. Türkiye bu ikisinin ortasın
da bir memlekettir. Gelişmemiş memleketlerde 
kalkınma, dünyanın ele aldığı en mühim konu
lardan birisidir. Bilhassa İkinci Dünya Harbin
den sonra gelişmemiş memleketlerin kalkınması 
konusu üzerinde çok şeyler yazıldı ve üzerinde 
çok duruldu. Gelişmemiş memleketlerin kalkın-
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ması lâzımdır. Çünkü sulhun idamesi, memleket
ler ne kadar kalkınırsa o kadar kolaylaşır. Ge
lişmemiş memleketler geliştikçe daha iyi pazar 
olurlar ve bütün bu bakımlardan ileri memle
ketler geri kalmış memleketlerin kalkınması 
için büyük gayretler sarf etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelişmemiş memle
ketler nasıl kalkınır? Bunun için uzun uzun in
celemeler yapılmış ve bunun yollarını ilim bul
muştur, ve tesbit etmiştir... 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Misal 
ver, söyle. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, ilmin yolundan çıkmaya imkân yok
tur. Çıktığımız gün hüsranla karşılaşırız. Bizim 
kendimize mahsus meselelerimiz vardır, kendi 
işlerimizi bildiğimiz gibi yaparız, zihniyeti in
sanları muvaffakiyete götürmez, ilim bunların 
yolunu bulmuş ve esasını tâyin etmiştir. Nasıl 
dünyada tekniğin bir olduğunu kabul etmeye 
mecbursak, kalkınmanın da ilmî yolları oldu
ğunu kabul etmeye mecburuz. Biz mütemadi
yen söyleriz. ilim ne derse desin. Biraz evvel 
konuşan arkadaşımız söyledi, ilim ne derse de
sin, biz süratle kalkınmaya muhtacız, bizim du
rumumuz başkadır, bizim hususiyetlerimiz var
dır. 

Arkadaşlar böyle şey olmaz. İlim birdir dün
yada, her sahada. Hâkimlikte; iktisatta, iktisat 
ilminin, maliye ilminin kabul ettiği tecrübeleri, 
tavsiye ettiği esaslara riayet etmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel konu
şan hatip yine dünyada türlü türlü kalkınmalar
dan bahsetti. Elbette ne kendileri ve ne de biz 
demir perde gerisindeki memleketlerden bahset
miyoruz. Biz hür memleketlerden, insan hakla
rına riayet eden memleketlerden, demokrasinin 
mâna bulduğu memleketlerin kalkınmasından 
bahsediyoruz. 

Bu memleketler kalkınma yolunda ilmin bul
duğu, gösterdiği yolda, bir plân, bir programla. 

Plân ve programsız kalkınmanın imkânsız ol
duğu ilim de tecrübe de göstermiştir. 

Aziz arkadaşlarım; şurası muhakkaktır ki, 
gelişmemiş memleketler sadece işleri oluruna bı
rakmakla kalkınma imkânı yoktur, gayretler 
sarf etmek lâzımdır. 

Bunun için de plânlı gayret sarf etmek şart
tır, Şimdi dünyada bu şekilde gelişme gayreti 
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gösteren memleketlerden tipik birkaç misal ala
lım. Bir kere bâzı bol tabiî kaynakları olan ve 
bunlara dayanarak memleketlerini kalkındır
maya gayret eden diyarlar var. Bunların baş-
lıcası Iran ve Iraktır. Bu iki memleketin bol 
petrol kaynakları vardır. Bu kaynak bu mem
leketlere büyük gelirler getiriyor. Bunlar bu 
büyük geliri memleketin kalkınmasında kullan
manın zaruretini anlamışlardır. Bu memleketler 
kalkınmayı esaslı bir plâna bağlamışlardır. 
Memleketlerinde plân dairelerini kurmuşlardır. 
Bu dairelerin uzun incelemeler sonunda hazır
ladıkları bu plânlar memleketin kalkınması için 
esas ittihaz edilmiştir. Muayyen kaynağı olmı-
yan bâzı memleketler gene plânla, programla 
kalkınma yolundadırlar. Bunların başlıcası 
Hindistan'dır. Bunları uzun uzun tafsile lüzum 
yok. 

Muhterem arkadaşlarım; zor durumda olup 
büyük müşküllere mâruz kalmış bâzı memleket
ler gene plânla ve programla gelişmiş ve kal
kınmışlardır. Yunanistan ve italya gibi.. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; bizim sa
mimiyetle inandığımız ve D. P. li arkadaşları
mızla - samimiyetlerinden şüphemiz yok - ara
mızdaki en mühim fark bu plân ve program 
mevzuudur. Biz inanıyoruz ki, nasıl dünyada 
ilim bakımından, kalkınma yolunda plân ve 
programa dayanarak kalkınma ve gelişme gay
retinde bulunan memleketler varsa Türkiye'nin 
de gelişme ve kalkınması için mutlaka plân ve 
program şarttır. Bunsuz gelişme ve kalkınmaya 
imkân yoktur. (Soldan : Vardır, vardır sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; benden evvel konu
şan arkadaşım, Türkiye'de ve Türkiye gibi 
memleketlerde plânın imkânsızlığından bahset
ti. Colombo plânından bahsetti. Colombo, plâ
nı bir mmtakanm kalkınması için yapılmış, bir 
plândır. Onu burada bahis mevzuu edecek de
ğiliz. Colombo plânının haricinde diğer memle
ketlerin plânlarını teker teker ele alırsak, na
sıl kalkındıklarını birer birer incelersek görü
rüz ki plân ve program bu hususta birinci de
recede âmildir. 

Plân nedir? Nasıl yapılmak lâzımdır? Plân 
hazırlanırken evvelâ gaye tâyin edilir. Beş se
nede, sekiz senede nereye ulaşmak istiyoruz, o 
tesbit edilir. Bu gaye tahmin edilirken hesap
lar yapılır. Bu hesaplar bâzan tahmine uymıya-
bilir, Nasıl ki, bütçeden bahseden arkadaşlara 
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mız da bütçelerin denkliği veya denk olmaması I 
üzerinde konuşurken «tabiî bütçe sonunda tıpa I 
tıp, kuruşu kuruşuna tahminlere uymıyabilir, I 
bu gayet tabiîdir.» diyorlar. Bu hal bir plânın I 
imkânsızlığını, yahut bütçenin imkânsızlığını I 
ispat etmez. Eldeki imkânlar nelerdir, bunun I 
esaslı bir surette envanteri yapılır. îçte, dışta I 
elde edilebilecek imkânlar nelerdir, bunun en- I 
vanteri yapılır. Bütün bu imkânlar bir araya J 
getirilir ve ona göre bir plân yapılır. Lüzumlu | 
olan sadece fabrikaları birbiri arkasına sırala- D 
mak değildir, istihsal miktarlarının sadece ar- | 
kası arkasına sıralamak değildir^ Bizim gîbi 1 
gelişmemiş memleketlerde lâzım olan şey pek B 
çoktur. Ama elzemleri lâzıma tercih etmek zo- I 
randayız. Plân yaparken bir priyorite sırası 1 
tesbit etmek ve hangisini daha evvel yapmak I 
lâzım geldiğini tesbit etmek içabeder. Gelişme- I 
miş bütün memleketlerde kaynaklar mahdut- I 
tur. Bunları en iyi şekilde kullanmak mecbu- I 
riyeti vardır. En iyi şekilde kıymetlendirmek I 
zorundadır. Bunların koordinasyonu, bunların I 
beraber yürütülmesi plânın tabiî icabıdır. Bir I 
yerde bir çimento fabrikası kuruyorsanız kö- I 
mürün nereden geleceği, nakliyatın kaça mal I 
olacağı, sarf yeri, satış imkânları düşünülür. I 
Plân yapılırken Devlete doğrudan doğruya ya- I 
pacağı birtakım işler tahmil edilir. Gelişmemiş I 
memleketlerin kalkınmasında devletçilik huşu- I 
si sermayeye öncülük eder. Hususi sermayenin I 
tecrübesi olmayan yerlerde bu mvzuu hükümet I 
ele alır ve burada yaptığı öncülükten istifade I 
ederek hususi sermaye arkadan gelir. Ağır I 
sanayi, gelişmemiş memleketlerde daima böyle I 
kurulur ve daima böyle kurulması tabiîdir. I 

Hususi teşebbüsün, gelişmemiş memleket
lerde rolü gayet büyüktür. Plânlarda hususi te- I 
şebbüse, devlete, verilen yer gibi verilecek yer 
tâyin edilir. Hususi teşebbüs nelerle meşgul ola
caktır? Üzerinde duracağı mevzular nelerdir? 
Esaslı surette tâyin edilir. 

Plân ve program yapılması Türkiye için bir 
zarurettir. 

Esasen bunu taahhüt de etmiş bulunuyoruz. 
Avrupa iktisadi îş Birliğine dâhil bulunuyo- ' 
ruz. Orada plân ve programa olan ihtiyaç be
lirtildikten sonra biz de bunun lüzumunu ka
bul etmiş ve böyle bir çalışma üzerinde taahhü
de de girişmiştedir. | 
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Muhterem arkadaşlarım, plânın yapılması 

için bir millî plân dairesi lâzımdır. Millî plân 
dairesi müstakil bir daire olmalıdır. Bu daire 
Bakanlıkların tesirinden uzak, memleket iktisa
diyatını yukardan, yüksekten gören millî bir 
iktisat dairesi olmalıdır. Millî plân dairesi mem
leketin iktisadi işlerini devamlı olarak tetkik 
eder, inceler, envanterini yapar ve neticede yap
tığı plânı bu daireye yardımcı olan bir heyete 
teslim eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bir millî iktisat plâ
nı yapabilmek için bunun milletçe benimsenmesi 
şarttır. Bunun için öyle bir heyet lâzımdır ki, 
parti farkı gözetmeksizin memleketteki ilim erba
bı, kim varsa bu heyet çağrılır. (Soldan, gürültü
ler) isterseniz yalnız kendiniz yaparsınız, bu 
sizin bileceğiniz iş. Memlekette bir millî iktisat 
plânı yapabilmek için ve bu plânın millî olabil
mesi için ilim adamlarının, çiftçinin, tüccarın 
ve sanatkârın bu heyette temsil edilmesi lâzım
dır., Bu heyetin iktisadi plân yaparken üniver
siteden, ilim âleminden ve dünyanın meydana 
getirdiği büyük iktisadi teşekküllerden fadyalan-
ması şarttır. 

Aziz arkadaşlarım, başka memleketlerde bu 
plân daireleri nasıl yapılmıştır, nasıl işlemek
tedir.. Bunların burada tafsilâtına girecek de
ğiliz. Fakat gelişmemiş, geri kalmış memleket
lerde, kalkınma yolunda olan memleketlerde plân 
daireleri, plânı hazırlıyan heyetler vardır, böy
lece millî iktisat plânları hazırlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle esaslı plân da
iresi olan memleketlerde millet seve seve gerekir
se fedakârlığa amadedir. Fedakârlık eder. Bizim 
memleketimizde de böyle bir plân mevcudolsa 
ve millet görse ki, şu yıl bu yapılıyor ve ondan 
sonra da plânda gösterilen tatbik edilmektedir 
ve edilecektir. Buna inanırsa çektiği sıkıntı ağır 
gelmez. O vakit kuyruk da yapsa, et de bula-
masa, yağ da bulamasa, peynir de bulamasa, beş 
sene sonra bunlar geçecektir, der ve sıkıntıya 
seve seve katlanır. Çünkü görecektir ki, hazır
lanmış olan plân yıldan yıla tahakkuk etmekte
dir. 

: Muhterem arkadaşlarım, hesaplı, tertipli bü
tün esasları ihtiva eden bir plân hazır olursa 
vatandaş bu sıkıntılara elbette tahammül eder. 
Elbette o vakit memleketin büyükleri buna 
önayak olurlar. Memleketin ileri gelenleri plâ-
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mn günden güne tahakkuk ettiğini millete ifa
deye imkân bulabilir. Millet bundan inşirah 
duyarak sıkıntıya katlanabilir. Böyle olmaz da 
hesap yapılmadan gelişi güzel tesisler yapılır
sa millet bunları görürse eğer politika icabı bâzı 
yerlerde bâzı tesislerin yapıldığını görürse, 
eğer ufak döviz tediyeleri imkânsızlığı yüzün
den santrallerin, fabrikaların işlemediğini gö
rürse, eğer mevcut fabrikaların plansızlık yü
zünden, iktisaden içine düştüğü kargaşalık 
yüzünden kapasitesinden aşağı çalıştığını gö
rürse elbette şikâyet eder. Millet söylenir. Bü
tün bunları görür eğer takdir ederse ki, sade
ce altınımız vardır diyebilmek için Merkez Ban
kası bülteninde altınları göstermek için yılda 
üç milyon dolar faiz ödeniyor yazıktır. Bu üç 
milyon dolarla ufak parçaları mevcudolmadığı 
için çalışamıyan fabrikalar çalışabilir. Bu üç 
milyon dolarla ufak parçaları mevcudolmadığı 
için işlemeyen santraller işliyebilir. Millet gö
rürse elbette şikâyet eder ve şikâyet etmektedir. 

Yine sık sık tekrar edilir, bizim plâ
nımız var, derler. Bizim plânımız büt-
çemizdir. bizim plânımız Hükümet programı
dır. Biz konuşuyoruz plân budur diye. Dünya, 
plânın ne demek olduğunu açık açık meydana 
koymuş. İlim bakımından plân nedir, tatbikat 
bakımından plân nedir diye. (Soldan, söyle 
sesleri.) Biz bütçe ve Hükümet programına 
plân dersek kendimizi müşkül vaziyete düşür
müş oluruz. Türkiye'de bundan evvel plân 
yolunda gayret sarf edilmiştir. Biraz evvel ko
nuşan Server Somuncuoğlu arkadaşımızın, oku
duğu kitap bir plân başlangıcı ve plân yapılması 
gayreti idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İktisat 
Vekili olarak Cumhurbaşkanı İnönü'ye takdim 
ettiği bu plânın birkaç cümlesini okudular. Ben 
bıraktıkları yerden devam ederek bir kısım oku
yacağım. Okudukları yerden devam ediyorum : 
«Bu bakımdan iyi başarı ile yürütmekte olduğu
muz ekonomi politikamız endüstriyelleşmemizi 
yapmak için bir sıkıntı değil, bir inşirah vası
tası olarak devam etmektedir.» (Soldan, o da 
Bayar'ın eseri sesleri) Tabiî, başka türlü söyli-
yemezsiniz. Demek ki, o zamanki tatbikat bir in-. 
şirah yaratmış. (Soldan, o da bizim eserimiz, Ba-
yar zamanı sesleri) Evet onun İktisat Vekilliği 
zamanında. Fakat şumı unutmamak lâzımdır ki, 
bu memlekette onun zamanı, bunun zamanı yok-
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tur, bu millet devam ediyor ve edecektir. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) Bu milletin dünü 
vardır, bugünü vardır, yarını olacaktır. Biz hiç
bir vakit kalkıp da Demokrat Parti hiçbir şey 
yapmadı demiyoruz. Ama insaf buyurun. Halk 
Partisi hiçbir iş yapmadı mı? Dün Maliye Vekili 
burada mütemadiyen rakam okudu, 1950 de şu 
1958 de şu kadar diye. Ve ilâve ediyordu Halk 
Partisi Osmanlı İmparatorluğundan da şu kadar 
aldı. Peki canım Demokrat Parti 1950 de Halk 
Partisinden hiçbir şey devir almadı mı? (Sağ
dan, şiddetli alkışlar) Onu niçin zikretmiyor! 

Demek ki, o devirde de işler iyi gidiyormuş, 
işte inkâr edemiyeceğiniz bu cümleyi okumakla 
iktifa ediyorum. 

Türkiye o zaman da plân ve program gay
retleri üzerinde idi. Tam bir plân değildi, fakat 
Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyordu. 
Ama bir başlangıçtı. Bugün bunu dahi ortada 
görememekteyiz., 

Aziz arkadaşlarım, bu işi ileri götürmek için 
çok teşebbüslerde bulunduk. 1949 yılında Tür
kiye'nin kalkınması için nasıl bir plâna ihtiyac-
olduğunu tetkik için Dünya Bankasından bir 
heyet davet ettik. Bu heyetin daveti bir esasa 
istinadediyordu. Dünya Bankası yeni kurulmuş 
bir müessese idi. Ve Türkiye ile bilhassa ilgile
niyordu. Türkiye'yi gelişmemiş memleketlerin 
öncüsü haline getirmek istiyordu. Türkiye'yi ge
lişmemiş memleketler içinde gelişmeyi en isti
datlı bir memleket olarak görüyordu. Bu heyet 
geldi. Barker raporu diye bir rapor yazıldı. Bar-
ker raporu iktisadi bir plân değildi. Bir memle
ketin kalkınması için ne gibi iktisadi bir plân 
yapmak icabettiğini ve nasıl çalışmak lâzımgel-
diğini gösteren bir rapordu. Barker çok yakın
dan tanıdığım, çok yakın dostumdur. Bu mem
leketin son derece hayırhahı, hayranı ve âşıkı 
bir insandı. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, plân yap
mak yolunda gayret etmiş ve plân yapmak için 
neleri yapabileceğimizi Dünya Bankasına bildir
miş ve Dünya Bankasının tavsiyelerine göre ha
reket etmiş olsaydık, Dünya Bankasından büyük 
krediler temin etmek ve gelişmemizi, kalkınma. 
mızı bütün dünyanın anladığı ve ilmin kabul et
tiği yolda yürümek imkânlarını bulacaktık. 

Muhterem arkadaşlarım, o yoldan ne derece
ye kadar inhiraf ettik ve neler yapt ık! Onun 
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hikâyesini biraz sonra anlatacağım. (Soldan, ooo 
sesleri) Sizden alıştık, zararı yok. ı 

Aziz arkadaşlarım, kalkınma için büyük ya
tırımlar lâzımdır. Kalkınmak için yapılacak ya
tırımlar için de elbette kapital lâzımdır. Bu ka
pitalin en makbulü en iyisi halkın kendi ihtiya
riyle, istiyerek yaptığı tasarruflardan terekküb-
edenidir. Ama gelişmemiş memleketlerde bu ' 
tarzda toplanan sermaye çok az olur. Türkiye'de 
halkın kendi ihtiyariyle topladığı tasarruflar 
kalkınmaya, gelişmeye sarf edilecektir. Diğer bir 
kaynak da Devletin vergi olarak halktan topla
dığı sermayeden teşekkül eder. Türkiye gibi vâ
si ve gelişmemiş memleketlerde bunun yapılması 
tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bunlar da kâfi gel
mez kalkınmaya, ihtiyaç çok, yatırıma ^ihtiyaç 
büyüktür. Bunların dışında süratle kalkınmayı 
istiyen iktidarları cezbeden, daima cazip gelen 
bir kaynak vardır, enflâsyon. 

İBRAHİM SEVEL (istanbul) — Nedir o?. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Arkadaşlar, 

enflâsyon ilk zamanlarda bir kımıldama yap
ması bakımından belki faydalı olabilir. Bunun 
üzerinde iktisat ve maliye bilginleri uzun yazı
lar yazmışlar ve kütüphane dolusu eser meydana 
getirmişlerdir. Fakat bu kımıldama ve bu hare
ket ancak, bir ölçüde kalmak zorundadır, ölçüyü 
aşar aşmaz zararlı olmaya başlar. 

Aziz arkadaşlarım, enflâsyon çok cazip bir 
şeydir. Karşılığı olmadan para basıp piyasaya 
çıkarmaktır. Bunu çıkarmak gayet kolaydır. Pa
rayı bas bas çıkar. Bunun avakibi olmasa fevka-
lâde% nefistir. Ama avakibi fevkalâde ağır olur. 
İlk zamanlarda enflâsyon işleri çok kolaylaştırı
yor gibi, görünür. Az miktarda en tehlikeli ze
hirler dahi ilâçtır. Enflâsyon budur. Enflâsyon 
kımıldamak için ilâç olabilir. Enflâsyon bir ateş
tir. Bir hasta ateşli iken yüzü pembe pempe olur 
(Gülüşmeler) ve fakat bu geçtikten sonra ateşin 
zararlı tesirleri görülür. Enflâsyonun nizamını, 
dozunu kaçırdınız mı, tesirleri derhal ortaya çı
kar, görülür. Arkadaşlar, iki taraflı bir kılıç 
gibi, suiistimal çok caziptir, fakat biraz ileriye 
götürüldü mü bütün iktisadi hayat altüst olur. 
Nasıl zehir az miktarda verilirse faydalı ilâçtır, 
biraz dozunu kaçırdın mı hastayı alır götürür. 
Aynı şekilde enflâsyon da, dozu kaçırıldı mı ik
tisadi hayatı altüst eder, götürür. 
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Muhterem arkadaşlar; dünya iktisadiyatında 

bilhassa gelişmiş memleketler bu muazzam tehli
keyi bilir, ufak bir kıpırdamayı önlemek için 
tedbirler alırlar. 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşım Ame
rika'nın enflâsyon tehlikesini bertaraf etmek için 
expansiyon hâdisesinden bahsetti. Bunun kalkın
ma hareketi ile hiçbir ilgisi yoktur, hiçbir mânası 
yoktur. Gelişmiş memleketlerden biri olan Ame
rika iktisadi hayatı içinde gerileme alâmetleri 
görüldüğünde enflâsyon için aldığı sıkı tedbir
lerin gevşetilmesi mevzuubahistir. 

Muhterem arkadaşlar, yine benden evvel ko
nuşan arkadaşım bir kredi genişlemesi nazariye
sinden bahsetti. Bunun adı açık açık enflâsyon
dur. Kredi genişlemesi ne demektir? Karşılığı ol
madan vereceğiniz bol miktarda kredi, para ba
sıp çıkarmak suretiyle yaptığımız enflâsyon gibi 
kredi enflâsyonudur. Bunun da iktisadi bünyede 
olan tesiri para enflâsyonu tesirinin aynıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; gene biraz evvel ko
nuşan arkadaşım iktisat ilminin gelişmemiş mem
leketlerde kalkınma ele alınırken pek üzerinde 
durulamıyacak bir unsur olduğundan bahsetti
ler. İlim adamı başka türlü, tatbikatla uğraşan 
siyaset adamı başka türlü düşünür, dediler. Biz 
bu görüşe katiyen iştirak etmiyoruz. (Sağdan, 
alkışlar) Aramızdaki fark burada, bir kere daha 
bariz şekilde meydandadır. Biz, samimiyetle şu
na inanıyoruz ki; gelişme de, yürüme de daima 
ilim yoliyle olur. tüm yoliyle olmalıdır. İlmin 
gösterdiği yoldan ayrılınca ancak, hüsrana gi
dilir. 

Muhterem arkadaşlarım; enflâsyonun ufacık 
bir kıpırdanmayı aşması neticesinde meydana ge
len hâdise malûm. Fiyatlar yükselir. Pahalılık 
başlar, darlık başlar, kuyruklar başlar, yokluklar 
başlar, karaborsa başlar. Türkiye'de bugün gözünü
zün önündeki hâdiselerdir bunlar... Sonra karabor
sayı önleme teşebbüsleri başlar. Bunlar iktisadi hâ
diselerdir. Bunların ilâcı iktisadi tedbirlerdir, 
polis tedbirleri değil. İstediğiniz kadar polis ted
birleri alınız, isterseniz adamı asınız; yine bunu 
önliyemezsiniz, karaborsayı kaldıramazsınız, kuy
ruğu yokedemezsiniz, mal darlığına çare bula
mazsınız. Dünya bunu yıllarca, asırlarca tecrü
be etmiş ve neticenin aynı olduğunu anlamıştır. 
Nitekim, biz de aynı neticeyi istihsal etmişizdir. 
Millî Korunma Kanunu çıktığının ilk günlerin-
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de halk ve esnaf arasında yaşıyan dehşet havası 
malûmunuzdur, ilk günlerde bir fiyat gerilemesi 
oldu, fakat sonradan fiyatlarda yeni baştan ev
velkine nazaran daha yüksek seviyede artışlar 
oldu. Bu hâdise hepimizin gözü önünde cereyan 
etti. Bunun çaresi; istihsali artırıp malı bollan
dırmak, piyasaya karşılıksız para çıkarmamak 
bu suretle alım gücünü artırmamak. 

Aziz arkadaşlarım, kalkınma için dış tediyeye 
ihtiyaç vardır. Dış tediyeye çok miktarda ihtiyaç 
vardır. Bu bakımdan dış kredi kalkınmanın esas
larından biridir. Aziz arkadaşlarım, dış kredi bir 
memleketin kalkınmasında hakikaten en lüzumlu 
ve en iyi yollardan biridir. Dış kredinin en gü
zel şekli dışardan yapılan yardımdır. Türkiye 
bu şekilde dışardan, Amerika'dan yardım almış
tır ve almaktadır. Hibe suretiyle verilen bu yar
dım memleket kalkınmasında karşılıksız, hiçbir 
külfet ihtiva etmeden bedava yapılmış bir yar
dımdır. Son derece faydalı olur. Bu, bilhassa 
hemen gelir getirmiyen, altyapı denilen enfras-
trüktürlerde, büyük liman ve barajların yapılma
sında kullanılır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de Ameri
kan yardımının önemi üzerinde durmayı zait ad
dederim. Amerikan yardımının Millî Savunma
mızda, millî iktisadiyatımızda oynadığı büyük 
rol üzerinde durmayı bile lüzumsuz görürüm. 
Amerika yardımına hakikaten müteşekkiriz, hattâ 
minnettarız. 

Aziz arkadaşlarım günlük ekmeğimizi en âcil 
ilâcımızı, benzinimizi gazımızı teminde bize birin
ci derecede âmil olan Amerikan yardımı elbette 
memleketimiz için büyük bir hayır olmuştur. As
kerî yardım kısmı üzerinde durmıyacağım. İkti
sadi yardım mevzuunda, Amerikan yardımı bil
hassa dünya tarihinde ender tesadüf edilir. Bir 
memleketin diğer bir memlekete hiçbir karşılık 
beklemeden ivazsız tavizsiz yardım ettiği çok 
ehemmiyet arz eder. Türkiye Amerika'dan aldığı 
yardıma lâyıktır. Çok daha fazlasına lâyıktır, 
çok daha fazlasını almalıdır ve daha fazlasını da 
alabilir. Çok daha fazlasını almanın yolu vardır. 
(Soldan, nedir? sesleri) Plânlı, programlı çalış
madan daha fazla yardım teminine imkân yok
tur. 

Aziz arkadaşlarım, memleketin umumi iktisa
di plânı ile memleketin umumi gidişiyle elbette 
dostlarımız yakından ilgilidir. İstemesini bilmek, 
ihtiyaçları göstermek lâzımdır. Hazırlanacak plâ-
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nın, projenin, Amerika'nın-anlıyacağı şekilde ha
zırlanması, onun görebileceği, onun alıştığı şekil
de takdim edilmesi elbette lâzımdır. 

HAKKI KIJRMEL (Kayseri) — Onu yalnız 
siz mi bilirsiniz? , '••: ' .• ' 

KASIM GÜLÜK (Devamla)— Muhterem 
arkadaşlar, zaman zaman; Amerika bize daha faz
la yardım edebilirdi, bunu önliy enler oldu diyen
ler olmuştur. (Soldan, yalan değil, sesleri) Naçiz 
adıma büyük kıymet veriyorlar. Benim Ameri
ka'dan gelecek yardımı önliyecek kudretim varsa 
meğer ben ne müthiş bir adammışım! (Sağdan, 
alkışlar) •': 

Aziz arkadaşlarını, Amerika'dan gelecek yar
dımı önlemeye hiçbir kimse kaadir değildir. Ame
rika'dan gelmesi muhtemel yardımı sağlamakta 
çok insanın yardımı olabilir. Elbette herkes gü
cü yettiği derecede bu hizmeti yapmayı vazife 
bilir. Şurası muhakkaktır-'ki, Amerika bize yar
dım etmek için can atıyor, Bu imkânları yarat
mak lâzımdır. Sadece istihlâk maddesi. yardım 
olarak geliyor, kalkınmaya faydası olacak madde
ler gelmiyor. Bol bol Amerika'nın ziraat fazlası 
maddeleri geliyor. Daha fazla da gelecek, zira 
yağa, ete, süte ye ekmeğe muhtacız. Amerika'dan 
gelen yardımı halka dağıtmak durumuna düşmü
şüz. Memlekette kıtlık olacağı, durumuna düşmü
şüz. Elbette ki, bundan hiç. kimse memnun olmı-
yacaktır. Arz ettiğim yıllar arasında Amerika bi
ze 809 milyon dolar yardım etmiş. Bu serbest 
kurda 2,5 milyar etrafındadır. Eğer serbest kur
dan hesabedersek on milyarı aşar. Türkiye bunun
la tarihinde görmediği misilsiz bir Türkiye olabi
lirdi. Bununla neler yapmışızdır? Yapılacak mu
hasebe budur. Elimize on milyarın etrafında geç
miş bir para ile neler yapmışsızdır? Asıl yapıla
cak bilanço, muhasebe bu muhasebedir. (Sağdan, 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriye
tinin 1950 den evveli, 1Ş50 den sonrası diye bu
rada, bu kürsüde ve memleketin her tarafında 
mütemadiyen duyduklarımızı elbette üzüntü ile 
karşıladığımızı ifade etmemize müsaade buyuru
nuz. 

1950 den bu yana elbette memlekette birçok 
şeyler yapıldı. 1950 de memleketin Demokrat 
Parti tarafından nasıl ele alındığı malûmdur, 
meydandadır. Cumhuriyet Halk Partisinin bir 
memleketi nasıl ele aldığı üzerinde neden lüç du-
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rulmadı? Bu memleketi (0) dan ele aldığımız | 
neden ifade edilmedi? Eski devrin Cumhuriyet 
Halk Partisinin devri olup olmadığı üzerinde is
tediğiniz kadar münakaşa etmeye amadeyim. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden 
1950 ye kadarki devrin hesabını şerefle her an 
vermeye amade bir partiyiz. (Sağdan' : «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu devrin çok şerefli, ha
kikaten hepimizin iftihar ettiğimiz hepimizle 
müşterek devirleri var. Bununla nasıl övünü
yorsak dün o devrin içinde bulunan arkadaş
larımızın şimdiki kısımları ile de biraz ilgilen
melerini, biraz o devrin imkânları ile düşünme
lerini tavsiye etmek hakkımız değil midir? 
(Sağdan, alkışlar) Bu devrin bir harb dev
resi olduğunu unutmaya imkân var mıdır? O 
günkü bir tek partinin, bugünkü çok parti mâ- | 
nasmda bir siyasi parti olduğunu ve o şekilde 
ele alınacağını iddia edemezsiniz. O zaman tek 
parti vardı, o günün icabı olan bu tek parti 
devrinin 15 yılı büyük Atatürk 'ün devri idi, 
hepimizin devri idi, büyük inkilâpların, büyük 
eserlerin, bugün sizin de bizim de beraber övün
düğümüz eserlerin kurulduğu devirdi. Devirler 
bir küldür. Her devrin iyilik, noksan ve ak
sak tarafları bulunabilir. Ancak burada dik
kate alınacak nokta, o devrin imkânlarının 
memleket ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kul
lanılıp kullanılmadığını tetkik etmek olacaktır. 
Kalkıp da burada Maliye Vekili arkadaşımız 
Halk Partisi Osmanlı İmparatorluğundan dev
raldığının ancak onda birini yapabildi demesi 
haklı olarak bizi gücendirir. 

Şimdi kendinize mal ettiğiniz Amerikan yar
dımı nasıl doğdu? 1948 yılinda Amerika ile yar
dım anlaşmasını yapan Halk Partisi değil mi 
idi! 1947 de ilk defa Amerikalıların memleke
timizle alâkalandığı devirde buraya ilk defa 
gelen Amerikalılara memleketi gösteren, tanı
tan ve hür dünya için Türkiye'nin ne ifade et
tiğini anlatıp kabtıl ettiren ve nihayet bu an-" 
laşmalarm temellerini yaptıktan sonra size 809 
milyon dolarlık yardımı sağlıyan Cumhuriyet 
Halk Partisi değil midir? (Sağdan, alkışlar) 
Bunu niçin inkâr ediyorsunuz (Sağdan, alkış- ı 
lar) 

Aziz arkadaşlarım; dış kredi bir memleketin 
kalkınması için mühim bir ihtiyaçtır. Eğer yar
dım bu yoldan gelirse fevkalâdedir. Dı§ kredi 
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! milletlerarası teşekküllerden temin edilir. Dün

ya Bankası da bunlardan biridir. 
Dünya bankası üzerinde duruyorum : Çün

kü Türkiye'nin dünya bankası ile sıkı münase
betleri olmuştur. Dünya Bankası ilk kurulduğu 
günden beri Türkiye ile yakından ilgilendi. 
Türkiye'yi kalkmdıralım dedi. Ve Türkiye'nin 
verdiği, o zaman Dünya Bankasının derhal tak
dir ettiği, baraj projelerine hemen kredi verildi. 
Seyhan Barajı kredisi bunun en güzel misallerin
den birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Dünya Bankası muh
telif memleketlere kredi verirken daima göz 
önünde iki şeyi tutar. Bunlardan birincisi bir 
memleketin iktisadi durumu, istikrarı, parasının 
gidişidir. İkincisi, para istenen projenin duru-

I mudur. O vakit Türkiye'nin umumi iktisadi gi
dişini ve takdim edilen projeyi beğenmiş olan 
Dünya Bankası Türkiye'ye derhal 30 milyonu 
aşan Seyhan Barajı kredisini açmıştı. 

Muhterem arkadaşlar, bu müesseselerden Dün
ya Bankasından ve ona benzer müesseselerden 
yardım istenirken bu müesseselerin ehemmiyet 
verdikleri hususlar memleketin umumi iktisadiya
tı yanında siyasi havasıdır. O memlekette iş na
sıl görülüyor, imkânlar, vatandaşın durumu ne
dir, adaletin durumu nedir diye incelerler. Eğer 
bir memlekette, o memleketin vatandaşları mah
kemelerde işini kolay çıkarıyorsa, o memlekette 
vatandaş hâkim huzurunda bütün bir emniyetle, 
itmi'nan ile adaletin tecelli edeceğini duyabiliyor 
ve bekiiyebiliyorsa, o memlekete elbette itimat 
artar ve yardım yapılır. Yardım edilen memle
ketlere yardım yapılırken, bütün bunlar incelenir. 

Aziz arkadaşlarım, Dünya Bankası tarafından 
Türkiye'ye yardım yapılmasına karar verdiği 
zaman Türkiye'ye bir mümessil gönderdi. Bu 
mümessil Türkiye ahvalini pakından inceliyor 
ve günü gününe bankaya rapor veriyordu, yar
dım imkânları vardır, yardım edilmelidir, diye 
raporlarını gönderiyordu. Bir gün geldi, Dün
ya Bankasının temsilcisi, Türkiye'ye yardım edi
lebilir diye raporunda bahsedemez oldu, Türki
ye'nin iktisadi durumu hakkında ister istemez 
tenkidkâr fikirler serd etmek suretiyle Dünya 
Bankasının para veremiyeceğini söylemek zo
runda kaldı. Türkiye'nin iktisadi ve malî duru
mu bu hale geldiği vakit Dünya Bankası para 

• vermiyor. Dünya Bankasının mümessili, Holânda 
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eski Maliye Nazırı Liftik'dir. Dünyaca tanınmış 
maliyecilerdendir, ikinci Dünya Harbinde ha
rabeye çevrilen Holânda'yı kalkındıran adam
dır. Bu adam hakikaten Türkiye'yi seven bir 
insandır. Sayın Başbakan tarafından huzurun
dan çıkarılmaya mecbur olduktan sonra Dünya 
Bankasının kapıları yüzümüze kapandı. O gün
den beri ne Dünya Bankasından ve ne de diğer 
malî müesseselerden yardım alamaz olduk. 

TEVFlK iLERl (Samsun) — Tek taraflı 
konuşuyorsunuz. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar dışardan yardım temin etmenin yolu 
sadece ortaya çıkıp ben, coğrafi bakımdan mühim 
bir mevkide bulunuyorum, JNATONUN en muüım 
müttefiklerinden biriyim, demek değildir. Elbette 
yardımda siyasetin rolü vardır. Elbette Türkiye 
hür dünya camiasının en kuvvetli uzuvlarından 
birisidir. Türkiye'nin hür dünya camiasında en 
güvenilir bir millet olmasının elbette yardımda 
rolü vardır. Bununla her vakit her zaman 
iftihar ederiz. Siz de biz de; iftihar ederiz. An
cak sadece buna dayanarak, buna güvenerek 
dışardan kredi sağlamaya imkân yoktur. Dı
şardan kredi sağlamak için plân lâzımdır, prog
ram lâzımdır; istikrar lâzımdır. (Soldan, gü-
lüjmeler) Dışardan kredi sağlamak için mem
lekette hürriyet havası lâzımdır. (Sağdan; al
kışlar) Yabancı memlekete bakar, orada va
tandaşın söz hürriyetinin, basın hürriyetinin, 
ilim hürriyetinin ve en tabiî haklarının nez-
edildiğini görürse o memlekete kredi açmakta 
haklı olarak tereddüdeder. 

Muhterem arkadaşlarım, son günlerde plânı 
ve programı olduğu için, bu esaslara riayet et
tiği için kredi temin eden iki memleket vardır. 
Bunlardan biri Hindistan diğeri Fransadır. Bu 
memleketler iktisadi gidişlerinde ve kalkmışla
rında sıkıntıya uğradılar. Krediye ihtiyaçları 
vardı. Plânlarını, pıogramlarını, gidişlerini dün
ya müesseselerine götürdüler. Apaçık maydan-
da. Bunlar incelendi. 

Bu memleketlerden birine 400 milyon, diğe
rine 600 milyona yakın kredi sağlandı. Bunu 
gördükçe içimizde tabiî olarak hasret hisleri 
duyduk, elbette, gocunacak bir his olamaz. 

Aziz arkadaşlarım; bunun dışında bâzı mem
leketlerin kalkınmasında hususi sermayenin de 
büyük rolü vardır. Hususi sermaye çok korkak 
bir genç kız gibidir. (Soldan, ooo sesleri, gülüş-
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meler) Gideceği yerin ne olduğunu dikkatle 

i tetkik eder, inceler, ufacık bir korkusu oldu mu 
evinden çıkmaz (Soldan gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım; istikrar olmadan ve git
tiği yerde en iyi .muameleyi, vadedilen muame
leyi göreceğinden emin olmadan hususi serma
ye bir yabancı memlekete girmez. Hususi ser
mayenin önemi Türkiye'de de anlaşılmış ve 
idrak edilmiştir. Yabancı sermayeyi teşvik Ka
nununu çıkardık. Çıkan bu kanun, Yabancı ser
mayeyi teşvik Kanunu, hakikaten faydalı bir ka
nundur. (Alkışlar) 

Bu kanunun noksanlıkları, eksiklikleri ol
masına rağmen faydalı olduğunu o gün de bu
gün de söylüyoruz. Yabancı sermayeyi teşvik 
yolunda Cumhuriyet Halk Partisi birçok ted
birleri zaten almış idi. Bundan sonra çıkarılan 
bu kanunun faydalı olduğuna biz de kaani bu
lunuyorduk. Bunu çıkaran Randal geldi. Ken
disiyle istişare edildi. Uzun uzadıya verdiği 
fikirlere göre bu kanun çıkarıldı. Ve bu kanun
dan çok şey beklendi. Bu kanunun bol yabancı 
sermayeyi getirmesini beklemek yerinde olur
du. Fakat umumi iktisadi gidiş bu kanunu 
işlemez hale getirdi. Bütçe Encümeninde bu ka
nuna göre ne kadar ecnebi sermaye memlekete 
girmiştir, diye sorduk, öğrendik ki; gele gele 
36 milyon gelmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; yabancı sermaye 
kanunu ile bu memlekete yüz milyonlar gelebi
lirdi ve gelebilir. Lâkin umumi iktisadi durum 
bunun gelmesine imkân vermemektedir. (Sol
dan, sizin zamanınızda ne kadar geldi? sesleri) 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; Türkiye'
nin, ağır iktisadi sıkıntılar içinde bulunduğu, 
inkâr kabul etmez bir hakikattir. 

İBRAHİM SEVEL (istanbul) — O size gö
re öyle... 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Bunun bariz 
belirtilerini her gün şehir ve köylerimizde bütün 

" Türk halkı görmekte ve bu Sıkıntıyı çekmekte
dir. Aziz arkadaşlarım, bir memleket sıkıntıya 
uğrıyabilir. Dünyanın en zengin bir memleketi 
de bir gün sıkıntıya uğramış olabilir. Bunun ça
resi vardır, bulunabilir (Soldan, nedir, nedir ses
leri.) Burada ilk şart, birinci şart samimî bir 
teşhistir. Durumu olduğu gibi kabul etmek, iti
raf etmek, ifade etmektir. Memleketin bugün 

j içinde bulunduğu ağır »iktisadi duruma rağmen 
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bugün Türkiye'de pahalılık yoktur, darlık yok- I 
tur diyene ancak şaşmak lâzımdır; aklına şaş
mak lâzımgelir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; bu hastalı
ğın ilk tedavi çaresi samimî teşhis ve durumu 
olduğu gibi görmektir. Hastalık samimî surette 
teşhis edildikten sonra tedavi çareleri aranır. 
iktisadi sıkıntıda da böyledir. Durum olduğu gi
bi samimî olarak tesbit edildikten sonra iktisadi, 
malî tedbirlere başvurulur. Bu tedbirlerin başın
da enflâsyonu durdurmak gelir. 

Muhterem arkadaşlarım; paranın hakiki 
kıymetini istikrara kavuşturmak, paranın artık 
memlekette her ihtiyaç oldukça basılır ve teda
vüle çıkanlır bir nesne olmadığını kabul etmek 
lâzımdır. Bunu temin için bütçede samimî mu
vazene şarttır. Samimî ve hakiki muvazeneyi 
bütçede kabul etmek lâzımdır. 

Yine memlekette hakiki istikran sağlıyabil-
mek için yatıranlarda bir gözden geçirme ameli
yesi lâzımdır. Bugün başlamış olan ya tmmlan 
bitirmek elbette ki lâzımdır ve tabiîdir. Fakat 
takat üzerindeki yatıranlar nasıl bitirilebilir? 
Bunları bir plân ve programa bağlamak mecbu
riyetindeyiz. Bundan sonra takatin üstünde ya
tırımlara gitmemek zaruretindeyiz. İmkânları. 
karşılıkları sağlanmadan, iç finansmanlan, dış 
tediye imkânlan hazırlanmadan yatıranlara git
mek ancak bugünkü durumu daha ağıra, daha 
kötüye götürmek olur. 

Aziz arkadaşlarım, para enflâsyonunu oldu
ğu gibi kredi enflâsyonunu da önlemek zorun
dayız. Ancak istihsal için kredi sağlanmalıdır. 
istihlâk kredisinin memlekette istikraz borçları
nı artırdığı, fiyatlan artırdığı bir bedahettir. 

Yine alınacak tedbirler meyanmda malî mü
esseselerimiz ve bunlann başında Merkez Banka
sının istiklâlini tanımak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Merkez Bankası bir mem
leket parasının, kredisinin ve iktisadiyatının 
merkezi ve bütün para ve faaliyetlerinin temer
küz ettiği yerdir. Merkez Bankası, esasen kanu
nuna göre müstakil olması lâzımgelir. 

Zaten kanununa göre ona müdahale edilme
mek lâzımdır. Merkez Bankasını Maliye Vekâle
tinin bir şubesi olmaktan kurtarmak zaruretin
deyiz. (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlanm, tam istiklâline ka
vuşacak Merkez Bankası icabettiği vakit Maliye j 

Vekiline, icabettiği vakit Başbakana da «Bu ol
maz» diyebilmelidir. 

Aziz arkadaşlanm, alınacak üçüncü tedbir, 
içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın 
yolu dış alacaklılarla bir anlaşmaya varmaktı •. 
Muhterem arkadaşlanm bunu tariz için söylemi
yorum, üzülerek, içim kanıyarak ifade zorunda
yım, Türkiye'nin «uçan kuşa borcu vardır» lâfı 
Türkiye'nin dışında herkesin ağzında dolaşmak
tadır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Onu sen 
söylüyorsun. (Soldan, onu sen söylüyorsun, ses
leri) 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Türkiye'nin 
dış borçları, devletin resmî neşriyatiyle bellidir. 
Türkiye'nin dışarıya ne kadar borcu var, Maliye 
Bakanı ifade etti, benim tekrar ifade etmeme 
lüzum yok. Dünyaya borcumuz olduğu ve bu 
borçlan ödiyemediğimiz herkesçe malûmdur. 
Merkez Bankasında transfer edilmiyen kaç mil
yon lira var, Merkez Bankası bunu Maliye Ba
kanına söyliyebilir. inkâr edemez. Türkiye'nin 
dışarıya ödemediği çok borcu vardır, bu böyle 
kaldıkça dışardan yardım temin etmemize im
kân yoktur. Bunun da çıkar yolu vardır. Alacak
lılarla masa başına oturup, diyebiliriz. Türkiye'
nin durumu budur, kalkınmak istiyoruz ve size 
de borcumuzu ödemek istiyoruz, bu sebeple bir an
laşmaya varalım. Anlaşmaya varılıp, vâde de alı
nır. Varılan anlaşma dürüst şekilde tatbik edil
mezse, mevcut biraz itibanmız kalmışsa o da 
ayaklar altına alınır. Buna kimsenin hakkı yok
tur. (Sağdan, alkışlar) Şayet bir anlaşmaya va-
nhrsa çok miktarda kredi almk imkânı bugün 
de mevcudolabilir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlanm, bu tedbirleri 
almak suretiyle bir plân ile, program ile Türki
ye'nin içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulması 
ve hakîkaten kalkınma yoluna girmesi mümkün
dür. Böyle bir yolda iktidara yardımcı olmıya-
cak bir Türk tasavvur edilemez. En samimî ni
yetle, hulûsla ifade ediyorum : Hakikaten ilmin 
gösterdiği yolda dünyanın kabul ettiği yoldan 
giderek memleketin içine düştüğü sıkıntıyı ber
taraf etmek ve bunlardan kurtulmak kabildir. 
Bu yapılabilir, bunu yapmalıyız. 

Aziz arkadaşlanm, bunları yapacağınız yer
de bunlan söyliyenleri cezalandırma yoluna 
gidersek, bu hakikatleri ifade edenlerin hürri- " 
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yetlerini gasbetme yoluna gidersek, memleket
te bunları önleme yoluna gidersek, çıkmaz yol
dur, çıkmaz yola gitmiş olursunuz. Bu yola 
gitmemenizi bütün samimiyetimle bir Türk va
tandaşı olarak temenni ediyorum. Bırakın bun
lar söylensin, bırakın bunlar radyo ile söylen
sin, biz de bu söylediklerimizi millete anlata
lım ve yanlış söylüyorsak en âdil hâkim mil
lettir, bunlar hakkında karar alacak en âdil 
hâkim millettir. (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; bu yolda bir alâ
met görmediğimiz için, memleketin iktisadi 
zorluklarını gidermek yolunda bir alâmet gör
mediğimiz için, memleketin hakiki kalkınması 
yolunda bir alâmet görmediğimiz için bunla
rın muhasebelerinden biri olan bütçeye kır
mızı oy vereceğiz ve üzüntü ile vermek zorun
dayız. Hepinize hürmetlerimi sunarım. (Sağ
dan, şiddetli ve sürekli alkışlar.) (Soldan, plânı 
oku sesleri) 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Ankara) — Sağdan ve 

soldan alkışlar arasında kürsüye çıktı. 
İtiraf ederim ki, ben de bir zamanlar böyle 

yaptım. Muhterem arkadaşlar, Demokrat Par
tinin hükümetlerinin yedi seneden beri bâzı 
gidişini, bâzı hususlarda tasvibetmemekle bera
ber Demokrat Partinin programı ile berabe
rim. (Alkışlar) Demokrat Partinin 7 seneden 
beri takibettiği hızlı politika ile beraberim. 
Hakikaten Halk Partisi zamanında Halk Par
tisinin bâzı mevsimleri kaybettiğine kaaniim. 
Yalnız bununla beraber Demokrat Partinin ye
di seneden beri elde ettiği imkânları ve De
mokrat Partinin yedi sene zarfında imkânlar 
karşısında neler ortaya koyduğunu tesbit etme
miz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, benim anladığım, şah
si kanaatime göre Demokrat Partinin yedi se
neden beri elde ettiği imkânlar 3 ilâ 3.5 mil
yar dolardır. Bu dışardaki borçlu olduğumuz 
dolar,..Bu. iktisadi yardım, bu rehnettiğimiz al
tınlar, aynı zamanda Amerika'dan sosyal hizmet
ler bakımından bize intikal eden imkânların ne
ticesidir. Şimdi elde ettiğimiz bu yarım milyar
lık altınlık imkân ne meşruti hükümetlere, ne 
Osmanlı İmparatorluğuna ve ne de Cumhuriyet 
hükümetlerine nasibolmamış ancak Demokrat 
Parti iktidarına nasibolmuştur. 
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ENVER KAYA (İstanbul) — Kimin saye

sinde? 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Milletin 

sayesinde, vatanın sayesinde, 
Arkadaşlar, hepimiz burada muvakkatiz. Zan-

ııediyormusunuz ki, hepimiz her zaman buraya 
geleceğiz ? Fakat içimizde her zaman böyle kıy
metler bulunacak. Bâzılarının sözlerini dinliye-
ceğiz, bâzılarının sözlerini dinlemiyeceğiz. Arka
daşlar insan vicdanı ile karşı karşıya çok çabuk 
geliyor. Umumiyetle aymcaya kadar çok zaman 
geçiyor. Ama ay diktan sonra vicdanı ile karşı 
karşıya geliyor. Biz bunu bir iki defa tecrübe 
ettik. Benim gibi Demokrat Partiden ihracedil-
miş arkadaşlar için Demokrat Partinin muvaf
fak olmamasını istemek elden gelen bir şey de
ğildir. Arkadaşlar, Demokrat Partide hissemiz 
vardır, Demokrat Partide aksiyonumuz vardır, 
Demokrat Partide hizmetlerimiz vardır, arkadaş
lar. Ben bâzı arkadaşları görüyorum, bir zaman 
gelir eğer Demokrat Partinin aşağı düşmesi icab-
ederse biz onlara omuz vereceğiz, fakat bâzı ar
kadaşlar yine bu tarafa geçeceklerdir. (Sağdan, 
alkışlar, soldan gülmeler) Bugünkü güvendiği
niz ekseriyet, bugünkü Demokrat Parti çoğun
luğu, âciz kanaatime göre, 1946 - 1950 arası ça
lışmaları ve 1950 - 1954 hizmetleridir. 1954 ten 
sonra Hükümet kaybetmeye başlamıştır. Ümid-
ederdik ki, 1954 ten sonra kaybettiiğini telâfiye 
çalışsın. Görüyoruz ki, bütün efkârı umumiye 
görüyor ki, cihan efkârı görüyor ki, münevver
lerimiz görüyor ki, âlimler görüyor ki, ve hepi
miz görüyoruz ki, 1954 ten sonra kötü gitmeye 
başlıyan işler 1957 den sonra daha kötüye git
mektedir. Bu kötüye gidişi kurtarmak sizin va-
zifenizdir, bizim de vazifemizdir. Geçmiş tecrü
belerden istifade ederek ikaz ediyoruz. Çünkü, 
arkadaşlar, gelmez her zaman bu fırsat elimize. 
Çok şeyler konuşuldu burada, bir gün Cahid Za-
mangil dedi ki, 1950 - 1954 devresinde; «Arka
daşlar, bir an için beni muhalif farz etmeyin. 
Gidiş istikametimizi iyi görmüyorum, uygun gör
müyorum. Bir zaman gelecek transfer tazyiki al
tında ve diğer nialî tazyikler altında kalacağız.» 
Arkadaşımızın bu konuşmasının % 25 i, hakikat 
olarak kabul ve mülâhaza edilmiş olsa idi bu ikaz 
memleketi iyi yola götüren tenkidlerdi. Bunlar 
zabıtlarda vardır. Arkadaşlar, konuşuyoruz, gö
rüşüyoruz, her sene Avrupa'ya gidip gelen arka
daşlarımız görüyor, öğreniyor. Bir milyonluk bir 
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şehirde bütün bir Türkiye'nin tatbikatı var. Bü
tün .Osmanlı İmparatorluğundan teslim alman 
ve Cumhuriyet hükümetlerinin çalışmalarına bir 
milyonluk bir şehirde tesadüf etmek mümkün
dür. Çok ilerlememiz lâzımdır. Her sene bütçe 
müzakerelerinde, Bütçe Komisyonunda karşı
lıklı muaraza halindeyiz. Görmüyorum bir gün 
ki, muhalif muvafık arkadaşlar bir araya gelsin
ler, bunun çaresini araştıralım desinler. Bu ol
muyor; beyhude vakit geçiyor. Arkadaşlar biraz 
insaf etsinler. Hükümeti beraber ikaz edelim, 
onu anlayışa götürelim. Başka çare yok. (Sağ
dan, bravo, sesleri) 

Demokrat Parti elde ettiği imkânlardan 
bahsediyorum. Demokrat Partinin bugün elde et
tiği imkân yarım milyar altın muadili. Bu ya
rım milyar altın bugün kaç dolar eder? 282 ku
ruş üzerinden değil. Bugün dünyanın neresine 
giderseniz gidiniz, Amerika'da; İngiltere'de, Bal
kanlarda serbest kur üzerinden para vermezse
niz altın alamazsınız, bir dolar alamazsınız. Hü
kümetin elde ettiği imkânlarla buna karşılık koy
dukları altın olarak, belki seçim kampanyasında, 
Türkiye 'de enflâsyon yoktur, dediler, enflâsyon 
felâkettir. Biz mekteplerde okuduk, tatbikatta da 
gördük, tarifelerden anladığımız mânada, enflâs
yon Türkiye'de mevcuttur. Bunun vücudunu in
kâr imkânsızdır. Bunu ortadan kaldırmak için, 
birtakım muvazenesizlikler vardır, bunları orta
dan kaldırmak lâzımdır. Bir devlet enflâsyon 
hareketini bertaraf edebilmesi için iki çaresi var
dır, bunlardan bir tanesi istihsali artırmak ve 
ihracını temin etmek. Arkadaşlar, hiçbir zaman 
bu anlayışla gelmedik ve ihraeatı artırmak için 
tezgâhlarımızı, envestismanlarımızı rantabl hale 
getirmedik, verimli hale getiremedik. 

ihracatı artıramadık, 880, 950 milyon bundan 
ileri gitmedi. Şimdiye kadar elde istihsal ettiği
miz kilosu 282 kuruş tütün, bir dolar, bir kilo 
pamuğa verilen primle beraberiz 305 kuruş müs
tahsıla 282 kuruşu veriyoruz, bir de yanında 25 
veya 50 kuruş veriyoruz. Yani bir kilo pamuğu 
satıyoruz beş liraya, muadilini dolar olarak Mer
kez Bankasına götürüyoruz. Bunun karşılığı Türk 
parasını müstahsıla ödüyoruz. Bizde konjonktür 
her sene artar fakat dünyada hiç bir şey artmaz. 
Biz işte bu bizdeki konjonktürün artışına mâni 
olmalıyız. İstikrarı sağlamalıyız. Bu olmazsa ne 
istihsal, ne ihracat, ne envestismanlar artmaz. 
Bizim ısmarladığımız, bir 90 lokomotif var. Bun

lardan New - York 3 - 5 i vapura yüklenmiştir. 
150 bin dolar ödenmesi lâzımdır. Bu meblâğ 
ödenmediği için bu lokomotifler orada kalmak
tadırlar. Bir Türk vapuru bir limana gider. 
Borcu vardır. Mal sahibi bu vapuru yakalar, 
bırakmaz. Biz bunları karşılıyamazken, bir ye
dek parça için 5 - 10 bin lira veremezken bu 
envestismanları ne zaman rantabl hale getirirsin, 
nasıl ihraç yaparsın? Geçen yıllarda Sayın Baş
bakan «bilseydim Etibank binasının inşaatına 
müsaad etmezdim, biraz ileri gittiğimizi anlıyo
rum, bunu tashih edeceğiz» demişti. Hattâ Sayın 
İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırealı da bu ka-

.naate iştirak etmişti. O da evet dedi... Başbakan 
da; «Eğer ben Etibank binasının evvelce projesini 
görseydim, inşasına müsaade etmezdim.» dedi. 

EMİN SOYSAL (Ankara) — Sen de inan
dın mı? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bu Söz
den üç ay sonra İstanbul imarına başladı.. 

Aziz arkadaşlar; taşla, toprakla oynamaya 
zamanımız yoktur. (Sağdan, alkışlar) Eğer 
üçüncü cihan harbi tehlikesi halledilir ve Mar-
şal yardımı kalkarsa vaziyetimiz, suyu çekil
miş değirmene döner. Kendi kendimizi şimdi
den çekip çevirmek zorundayız. Eğer kendimi
zi ayarlamazsak yarın her şeyimiz tehlikeye dü
şer. 

Dördüncü Menderes Kabinesi programında 
Başvekil birtakım tasarruflardan bahsetti. Ka
nunlar getireceğim, dedi, 11 madde saydı. Son
ra kabine düştü, Menderes beşinci kabinesini 
kurdu ve bir beyanname neşretti. Arkadaşlar, 
bütün arzularınızı anladım; siz bunları bunları 
istediniz, ben bunları yapacağım, dedi. Yapma
dı. Arkadaşım diyordu ki, yarım saat veya bir 
saat evvel, «bizim bir istikametimiz var.» Sizin 
ne istikametiniz var? Siz yedi senede yedi isti
kamet değiştirdiniz. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) Bir Ticaret Bakanlığında 2 - 3 sene zar
fında 4 000 karar, 19 - 20 tane sirküler ne de
mektir? İktisadi rejim değişikliği.. Döviz usu
lü mü, takas usulü mü, bedelsiz ithalât mı, kar
şılıklı mı, karşılıksız mı? Hangisi bunların? 

Aziz arkadaşlarını; 3,5 milyon dolarlık itha
lâtı Türkiye'ye sokmadık. Eğer normal halde 
olsaydık, normal ithalât yapabilecek durumda 
olsaydık, E. P. U. içinde bulunsaydık 3,5 mil
yar dolarlık malı Türkiye'ye sokmak imkânı 
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olurdu. Fakat benim tahminim biz bunun yarı- I 
sini bile ithal edemedik. 

Bir meseleden bahsedeceğim ve hükümetten 
rica ettim ve ediyorum. Ne münasebet, demiye-
ceksiniz. 1910 tonluk bir demir hikâyesi vardı. 
Meclis, tahkikat komisyonu kuruyor. Bir Ka- I 
lender Kooperatifi var. 2 bin ton demir istiyor, 
o zamanın Ticaret Vekili lisansını veriyor. De
mir geliyor, kooperatif bana 90 ton lâzım diyor. 
1910 ton ne oluyor. Meclis tahkikat komisyonu 
soruyor. İktisat Vekâletinden bunun tevzii lis
tesi yok. Bir tevzi müessesesi vardı, oraya sora
lım bildirsin deniyor. Lüzumu yoktur diyorlar. 
(Sağdan kapatıyorlar, kapatıyorlar sesleri) 
Muhterem arkadaşlar, bunun kilosunda 1 lira 
karaborsa farkı alsalar 1 milyon 910 bin eder, 
1,5 liradan 2 milyon 700 bin lira eder. Bunlara 
müsamaha etmek ne demek? Bunlar senin çift
liğinden mi gelmiştir? (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) Senin, benim, milletin. 

Sen burada bugün bir fabrikanın beş bin lira
lık yedek parçasını veremezsin. 1 910 ton demiri I 
hiç olmazsa Hazineye al. Hazine menfaatlensin. I 
Ahmet, Mehmet menfaatlenmesin. I 

Hudutlarını gümrük bakımından muhafaza I 
edemezsin. Eğer sen 282 kuruşla 15 liranın ara
sını dolduramazsan, 15 lira dolar devam ederse I 
ne etin olur ne ilâcın olur ne de yiyecek madden 
olur. Sebep şu: Karşıdan karşıya geçiyor. Bir sı- I 
ğır götürüp bir çuval kahve alıyor. Bugün bir 
çuval kahve 3 600 lira eder. Binaenaleyh eti mu
hafaza edemezsin. Suriye'nin, diyorlar senede I 
dokuz bin baş hayvana ihtiyacı vardır. Suriye'
nin bizden başka menbaı da yoktur, diyorlar. 
Acaba Suriye'ye yüz hayvan ihracedip de gümrü
ğünü almışlar mıdır? Nasıl alıyor Suriye hayva
nı? 

. 1958 O : 1 
kendisinden rica ettim. Millî Korunma Kanunu 
için iki şart vardır. Birincisi iktisadi tedbiriniz 
var mı? Millî Korunma Kanunu ile ortadan kal
kan malları temin etmek için döviz imkânlarınız 
var mı? Yok. Biz bir kira kanununu muhafaza 
edemiyoruz. Burada zabıtlarda var. Bir apartma
na senede 5 - 10 bin lira verecek ve oturacaksınız. 
Yokluk karşısında siz gideceksiniz ve vereceksi
niz. Esasen bir Kira Kanununu tatbikatta, teşki
lât bakımından muhafazadan âcizken Millî Ko
runma Kanunu ile 25 milyon insana yiyeceğini, 
içeceğini nasıl temin edeceksiniz!, diye sordum. 
Şimdi Millî Korunma Kanunundan evvelki piya
saya bir bakalım. Millî Korunma Kanunu faydalı 
mı oldu, zararlı mı oldu? 1954 ten sonra hangi be
yannameyi faideli olarak tatbik etmiştir sorarım 
Hükümetten? 

Mesele açık arkadaşlar, uzun uzadıya ihtisasa 
lüzum yok. Anlayışla karşı karşıya gelelim; bunun 
çaresini arayalım. Yapılan envestismanlar için 
bir mahrumiyet müessesesi kuralım. Devlet hiz
metlerini yapan arkadaşlar birtakım tavsiyelerde 
bulunurlar. Fakat ben arkadaşların bu tavsiye
lerinden hiçbir fayda görmedim. Hükümet taraf
tarı arkadaşlar her şeyi tavsiye etmişlerdir, hiç
biri kabili tatbik değildir. Fayda vermemiştir. 
Başvekil gelmiş buraya demiştir ki; «Ben filân 
filân envestismanları bitireceğim, muvazeneyi 
sağlıyacağım.» demiştir. Olamaz demişimdir, ol
mamıştır. 1956 - 1957 de geldi; «şunu, şunu biti
receğim», demiştir, olamaz demişizdir. Olmamış
tır. 1955 - 1956 da olamıyan şey 1957 - 1958 de 
nasıl olabilir? Her sene borçlar artıyor ve bunla
rın ödenmesi güçleşiyor. 1954 senesinde açığımız 
350 milyon dolardı. Bugün çok büyük rakamla
ra varmıştır, 4 - 5 misli kabarmıştır. Hükümet
ten sorduk: «Nedir, dedik, senin açığın?» Çok 
dolambaçlı rakamlar söylendi, dalavereli rakam
lar söyledi. Nihayet yukarda Bütçe Encümeninde 
o zaman Ticaret Vekili olan Fahri Ulaş'tan şu 
cevabı aldık; 3 milyar elli milyon lira dedi. Bu 
yapar bir milyar iki yüz milyon dolar. Altın ve 
sosyal yatırımlar bunun dışında. Yedi seneden 
beri aldığımız üç buçuk milyar dolar. Hükümetin 
samimiyetine katiyen itirazım yoktur. Hüküme
tin alavereli dalavereli iş gördüğüne kaaniim. 
Ben dışarıya üç buçuk şey bilip bu işin tazyikini 
kendi nefsimde yaşatırsam elbette ki, Hükümet 
her zaman bu acıyı kendi nefsinde yaşatır, Hükü
met her zaman bu tazyikin altındadır. 

İlâcı muhafaza edemezsin. Çünkü bunu Ame
rika'dan yardım olarak getirdik. İlâcın bu yar
dımla gelen kıymetine yüzde yirmi kâr haddi ver
dik. Halbuki hakiki kıymeti 15 liradır. Satışı bu
rada on liradır. Serbest borsada bu ilâç sadece 
8 veya 5 liradır. Senin getirdiğin ilâcın dörtte 
biri yurt içinde kullanılır, geri kalanı yurt dışı
na gider, muhafaza edemezsin ve muhafaza etme
ne de imkân, ihtimal yoktur. Millî Korunma Ka
nununda arz ettim, Millî Korunma Kanunu çıkar
ken «polisiye bir kanun yapacağım, memleketi 
güllük, gülistanlığa çevireceğim.» dedi. O zaman I 
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90 tane lokomotif işini biliyor musunuz? Bil

miyorsunuz. (Sağdan, gülüşmeler) Deminki an
lattığım demir hikâyesinde kulağımıza şöyle bir 
şey geldi; yukarda Tahkikat Komisyonu demir 
işini inceliyorken deniliyor ki, bu işi müspet ne
ticeye bağlamayın, bu işi müspet netioeye kağlar-
sanız partinin prestişi haleldar edilmiş olur... 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Ne demektir bu?. Kimdir? 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ne demek
tir, bu? Kimdir, diyene rica edeceğim ve sora
cağım ; acaba kabil değil miydi ki, Meclis tahki
kat Komisyonu tarafından 1910 ton demirin ne
reye verildiği açıklansın. Tahkikat Komisyonun
ca buraya gelinerek 1910 ton demir hakikaten 
doğru verilmiştir diye bir cevap verdi mi? 

NAİL GEVECl (Aydın) — Yalan, o iş hal
ledildi. izmir, Ankara ve istanbul'da tevzi edil
di, tevzi listeleri tahkikat dosyasındadır. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Yalan diye 
diye bugüne geldik, yanlış diye diye bugüne 
geldik. Siz kendinize göre birtakım alavere da-
laveranız vardı, böyle konuşuyorsunuz dendi, 
Fakat bunların hiç birisi sadra şifa vermez. De
mokrat Parti Grupu 1955 senesinde, hiç olmaz
sa 29 Kasımdan sonra yaptığı gibi Hükümeti 
ikaz yolunda o günkü hamleyi muhafaza etsey
di bugünkü akibetimiz böyle olmıyacaktı. Bun
ların sebeplerini Demokrat Parti Grupu arka
daşlarla başka yerlerde konuştuk. Bunların se
bepleri başka yerlerdedir. Demokrat Partili ar
kadaşlara uzun boylu izah ettim. Demokrat Par
tili arkadaşlarla başka yerde konuştuğumuz za
man aşağı - yukarı % 70 beraberiz. Ama buraya 
geldikleri zaman bir türlü mutabakata varamı
yoruz. (Sağdan, alkışlar) 

Şimdi burada muhalefette bir parti vardır. 
Bu parti vaktiyle hizmette bulunmuş, bugün mu
halefette bulunuyor. Bugün muhalefetini rahat 
rahat yapıyor. Onların bugün söylediklerinin 
bâzılarında ben de beraberim. Hepsinde değilim. 
Ben temenni ederim ki, Demokrat Parti bir gün 
iktidardan çekildiği zaman onun yansı kadar 
huzur ve rahat içinde bulunsun. 

Sonra, bugünkü fenalıkları örtmek için dü
nü kötülemenin ne faydası vardır? Düğün senin, 
bayram senin, hizmet senin. Bu milleti dört sene 
rahat yaşatmaya mecbursun. 1950 de iktidarı 
kimsenin burnu kanamadan teslim aldın. 1957 
de kan gövdeyi götürdü. 1950 de nasıl aldın? 1957 
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de nasıl seçim yaptın? Bunun vebali karşısında 
hiç olmazsa ezilmez misin? (Sağdan, şiddetli al
kışlar) 

1950 de hangi şartlarla iktidarı teslim aldı
nız, 1957 de nasıl seçim yaptınız?. Bunun hiç 
olmazsa mânevi baskısı altında ezilmez misiniz? 
(Sağdan, alkışlar ve «aslansın be» sesleri) Halk 
Partisi aleyhinde 10 sene konuştum. Çok zordur, 
kolay bir şey değil. Bunun faydası yok. Bunun 
bugünkü fenalığı örtmeye faydası yok. Bugün 
memleket senin. Sen mesulsün. Düğün senin, hiz
met senin. Sabaha kadar iki bin misafirin var. 
Bu düğünde bunları ağırlıyacaksm. Bir kavga 
gürültü olduğu zaman sabahleyin, senin düğü
nünün iyi olmadığını söylerler. Sen ne yapıyor
sun t.. 

ENVER KAYA (istanbul) — Adam öldür
dünüz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Adam öl
dü, ne oldu? 1950 senesinde böyle mi teslim al
dın iktidarı? Burun kanamadı 1950 senesinde. 
(Soldan, Bütçeyi mi müzakere ediyoruz, neyi 
müzakere ediyoruz?, sesleri) 

Muhterem arkadaşlardan bütçe müzakeresi
ni yavaş yavaş öğreneceğiz. Sayın Menderes'in 
bir sözü vardır, 1946 - 1950 arasında bir söz 
sarf etti, Millet Partisi kurulmak üzere olduğu 
zaman, Sayın Celâl Bayar'la karşı karşıya ge
liyor, konuşuyor, Sayın Bayar'a Sayın Men-

' deres, ne diye üzüntü ediyorsun?, diyor, kaybe
debiliriz. Fakat biz vazifemizi yaptık, memle
kette mütaadit parti hayatım temin için elden 
geldiği kadar hizmet ettik, ne gam? Bu tâbi
ri çok kullanırdı, Menderes artık kullanmıyor. 

Birinci Kabine beyannamesinde şöyle bir ke
limenin olduğunu hatırlıyorum, ufak bir iş-
mizaz, derhal çekilirim, sandalye âşıkı değilim, 
diyor. Bir defa çekil. Çekilsin bir defa Baş
bakanlıktan (Soldan oooo sesleri, gülmeler) 
Çekildiği günden sonra bir hafta, on beş gün 
zarfında* dolar beş lira düşmezse ben hayatımı 
veririm. (Sağdan, bravo sesleri) Kendileri parti 
başkanıdır, partisini yetiştirmek zorundadır, 
tecrübe etsin arkadaşlarını, Demokrat Partinin 
bütün gücünü eline almış durumdadır. (Soldan 
öyle şey yok! sesleri) Demokrat Parti bir kişinin 
elinde kalmasın bunu bir müessese haline getirsin 
(Soldan, gürültüler, bunun bütçe müzakereleri 
ile ne alâkası var?, sesleri) 
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Muhterem arkadaşlar; bâzı Demokrat Parti

li arkadaşları ilk defa görüyorum, bunları şim
diye kadar sandık başlarında bile hiç görmedim. 
Bunlar nerede idiler, nereden çıkıp geldiler. 
Bunları ne mitinglerde gördüm, ne kongreler
de gördüm. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar.) 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Senin hüsnü-
kuruntun bunlar (Soldan, Reis Bey, bunun bütçe 
ile ne alâkası var sesleri.) 

REÎS — Şahsiyat yapmamanızı rica ederim. 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben şahsi

yat yapmıyorum. Ben Hükümet Reisinden bah
sediyorum. Hükümet Reisi Hükümetten çekilsin. 
Çekildiği takdirde bir haftaya, on beş güne ka
dar dolar 5 lira düşecektir. Düşmezse ben me
busluktan istifa ederim, hayatımla öderim. 
(Sağdan alkışlar) Bunu söyliyen yanlız ben de
ğilim. Bunu söyliyen memleketsever bir adam
dır, çalışkan bir adamdır. O adamı bu hale ge
tiren Demokrat Parti Grupudur. Benim de şah
san bunda biraz günahım vardır. Adnan Men
deres'i Demokrat Parti Grupu bu hale getirmiş
tir. Demokrat Partiyi seviyorsa, Türkiye'yi se
viyorsa (Soldan gürültüler) bir saat evvel Baş
bakanlıktan çekilsin ve kendi partisini bir mües
sese haline getirsin. (Sağdan alkışlar) 

REÎS — Himmet ölçmen, 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çok muh

terem arkadaşlar, iki günden beri bütçenin tü
mü üzerinde Sayın Maliye Vekilimizin rakamla
ra, hâdiselere, vakıalara müstenit izahlarından 
sonra gönül isterdi ve temenni edilirdi ki, mu
halefet, memlekette tamamen bir realite halin
de ve bütün ihtişamı ile tavazzuh etmiş olan De
mokrat Parti eserlerini ve bunun esbabı muci-
besi muvacehesinde ana kısımlara teşekkür et
sin ve onun eksik ve noksan kalan teferruatına 
mütaallik kısımları üzerinde samimiyetle ten-
kidlerini arz etsin ve biz de bundan müstefidola-
lım, işlerimizi düzeltelim, daha rantabl bir şekil
de yürütme imkânlarını bulalım. Fakat maalesef 
tenkidleri tamamen, insaftan uzak, insaf ölçüle
rinin dışına çıkmak suretiyle yine meydan nutuk
larında mitinglerde olduğu gibi topyekûn inkâ
ra sapan bir şekle girmiş vaziyettedir. 

Sayın Kasım Gülek, her zaman olduğu gibi 
plansızlıktan, programsızlıktan bahsetti. Ve 
doğru yolnn yalnız ilim yolu olduğunu ve ancak 
ilmin ışığı altında plân ve program yapmak su

retiyle memleketin işlerini salim bir istikamette 
yürütmenin mümkün olduğunu söyledi. îşte ar
kadaşlar ilmî iktisadın ve maliye ilminin orta
ya koyduğu realiteler, işte ilmin ışığı altında 
yürüyen bir maliye. İşte ilmin ışığı altında ha
zırlanan bir bütçe. Sayfalarla bunların esbabı 
nıueibesi izah olunmuş. Bunlara dair bir kelime 
konuşmadılar. Nerede kaldı ilim? Buyurun millî 
gelir grafiği. İşte. Halk Partisinin 1950 ye kadar 
olan devrinden aşağı gitseydi sabahtan akşama 
akşamdan sabaha kadar konuşabilirdiniz. Bizi 
insafa davet ediyorsunuz. Halk Partisi devrinde 
hiçbir iş yapılmadı.. Neden mukayesede 1950 yi 
esas alıyorsunuz? 1923, 1930, 1935 leri neden ka-
ale almıyorsunuz? diyorsunuz.. 1950 yi almak si
zin lehinizedir. Aksi takdirde sizin usulünüzle 
yine sıfırdan başlamak suretiyle 1950 rakamla
rına 1950 den evvelki rakamları da ilâve ederek 
kabartmak mümkündür. Biz, kendi senelerimiz 
içindeki işleri birbirleriyle mukayese ederek git
mekteyiz. Kıymetli arkadaşlarım; 1950 den bah
setmeyin diyorlar... Emin olun ki, 1950 den bah
setmeyi, kendimize bir mukayese esası bulmak 
için lüzumlu addetmekteyiz. Ne suretle koordine 
ediyoruz? (X) imiz, (Y) miz nedir? Oradan iti
baren kendimizin yaptığımız eserleri tablo ha
linde sıralıyacağız. 1950 de memleketin manza
rası şu idi yani iki günden beri Halk Partisi 
muhalefetinin tenkidlerini dinliyen insanlar 
«...Kasım Bey lütfen vereceğim cevaplan dinle
yin... Salondan çıkmayın...» dinliyen insanlar 
1950 de öyle bir vatan devir almışız ki, bu mem
leketin her şeyi varmış, yolu varmış, limanı var
mış, kanalı varmış, barajları varmış, hava mey
danları varmış, vagonu varmış, lokomotifi var
mış ve biz bunları yanlış bir politika içinde yok 
etmişiz, enflâsyon çukurunun içine düşürmüşüz, 
bunların hepsi yok olmuş, kaybolmuş gitmiş. 
Vay, böyle DemokraT Parti olur mu? Manzara 
böyle mi arkadaşlar? 

Kıymetli arkadaşlarım; memleketin tablosu
nu bir çizelim. Bugün şunun, bunun yokluğun
dan, mal darlığından, kuyruktan bahseden in
sanlar 1950 den evvel daha nelerin yok olduğu
nu bilmiyorlar, bugün yok denen şeylerin yaptı
ğımız iyiliklerin bir mükâfatı olarak kabul edil
mek lâzımgelir. Biz 12 bin kilometre Devlet 
yolu, 5 000 km. asfalt yol, 25 000 km. köy yo
lu yapmasaydık, motorlu vasıtaları 17 - 20 000 
den 80 000 e çıkarmasaylık yedek parça sıkm-
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tısı doğar mı idi? Bugün 20 000 şoför yerine 
80 000 şoför ekmek parası kazanmaktadır, ne
den bunun üzerinde durmuyorsunuz? Neden 
dün dağ başında ahlat koçanından ve meşe 
kabuğundan ekmek yapıp yiyen köylünün bu
gün otomobili olduğundan bahsetmiyorsunuz? 
(Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) Bugün çarık 
devri, kağnı devri kapandı. (Sağdan «var, 
var» sesleri ^ Çarık bulamazsınız, çünkü yok. 
yalnız Kasım Beyinizde var. Başka kimsede 
yok. (Soldan, gülüşmeler) 

Demokrat Parti ne yaptı arkadaşlar? Yıl
larca bütün dünyadan tecridedilmiş, yalnız 
kendi köyünde kendi kaderiyle başbaşa kal
mış, irtibatı yok, hastanesi yok, postanesi 
yok, mektebi yok, muallimi yok, susu yok, bu
su yok.. Neden bahsediyorsunuz? Bu rakamla
rın karşısına neden çıkmıyorsunuz? Dün mek
tep adedi kaçtı, bugün kaçtır? Kaç hastanemiz 
vardı, bugün kaç oldu diye neden konuşmu
yorsunuz? Sadece peynir filân yok.. Bugün 
peynir neden yok, sebebini izah edeceğim. Ben 
iktisat ilmini belki bilmem ama bir mühendis 
olarak şuradaki rakamları size işhadederek 
8 senede Demokrat Partinin kat 'ettiği mesafe
yi izah edeceğim. Nerelerden başlayıp nerelere 
ulaştığını anlatacağım. 

Dün bu memleketin buğday istihlâki 7 - 8 
milyon tondu. Bugün 14 milyon tondur. Acaba, 
bu, nüfus arttı da ondan mı? Hayır.. Dün be
line ekmeğini sarıp şehirde yerim diye kasa
baya gelen köylü şimdi fırında yapılmış has 
ekmek yemekte, otelde yatıp lokantada kar
nını doyurmaktadır. îşte ahlat ve meşe kabu
ğundan ekmek yiyen köylü beyaz has ekmek 
yemek suretiyle 7 milyon tonu 14 milyon tona 
çıkarmış bulunmaktadır. 

İlim dediniz. İlme geleceğim. Millî gelir tab
losunu tetkik edelim. Bir defa bütün memleket 
düne nazaran bugün daha az müreffehtir, lâfım 
bu tablo, sizin iddianıza göre ilim, olarak tek-
zibetmektedir. Şu tabloya göre, şu grafiğe göre 
1950 den itibaren nüfus tezayüdüne, istihlâk ra
kamlarının artmasına rağmen millî gelir daima 
müspet bir tezayüt göstererek yükselmekte de
vam etmiştir. Yalnız bu millî gelirden çıkardığı
mız bir hakikat vardır. Millî geliri teşkil eden 
emsal içinde zirai sektör yüzde elliye yakın bir 
rakam teşkil etmekte ve ancak, bunun için de 
sanayi sektörü yüzde 8 - 10 gibi düşük bir ra

kam göstermektedir. Burada bir hakikat meyda
na çıkmaktadır. Demokrat Parti ilk defa haki
kati sezerek, bir yaraya parmak basmıştır. O da 
şudur : Medeni memleketlerde - Kasım Beyin 
bahsettiği memleketlerde - Amerika'da, Fransa'
da ve İngiltere'de millî gelirin büyük emsalini 
sanayi sektörü teşkil eder. Bizde maalesef düne 
kadar % 50 idi. Demokrat Partinin sarfettiği 
emekler sayesinde % 46 ya düşmüştür. 

Bugün ziraatimiz tamamen hava şartlarına 
bağlıdır. Memleketin nüfusunun % 75 i ziraatle 
meşgul olur. Millî gelirin tevezzüünde memle
ket nüfusunun ekseriyetini teşkil eden ve zira
atle uğraşan insanların rolü büyüktür. 1950 yı
lında ve onu takibeden senelerde olduğu gibi, 
memlekette kuraklık devam ettiği takdirde millî 
gelirin % 46 veya 50 sinin heba olması gibi bir 
durumla karşı karşıya bulunuyoruz. Bunu (keşfe
den Demokrat Parti bir taraftan ziraati emniyet 
altına almak, diğer taraftan sanayi sektörüne, 
sınai kalkınmaya parmak basmak suretiyle me
deni milletlerde millî gelir yekûnunu teşkil eden 
sektörlere göre memlekette bir kalkınma hızı ve 
hamlesi tevzi ve tevzin etmiş bulunduk. Bu işte 
sanayi kalkınması, sınai kalkınma, sanayileşme 
hareketini bu ilmin ışığı altında Demokrat Parti 
iktidarının yapmış olduğu plânlar ve program
lar .sayesinde altı yıldan beri realize edilmekte
dir. 

Neden baraj yapıyoruz? Bu kadar tenkide 
rağmen neden yapıyoruz? Muhalefetin bunlara 
ne lüzum var, demesine rağmen neden Demok
rat Parti olarak korkmadan yoluna devam et
mektedir? İlmin ikazından doğan bir realite ol
duğu için... 1950 ye kadar sel şeklinde, âfet şek
linde, felâket halinde sadece vatandaşa zarar 
veren memleketin akarsularını faydalı bir hale 
getirmek ve suyu olmıyan toprakları sulamak, 
taşkından korumak, bataklıkları kurutmak sure
tiyle muazzam bir sulama dâvası ve plânının 
peşine düşmüştür. 

Kasım Bey şu dâvanın, bu dâvanın plânı 
yoktur, demekle bu memleketin millî teknik 
takatini inkâr etmektedir arkadaşlar. (Soldan. 
alkışlar) Bizzat eski bir Nafıa Vekili ve Müna
kalât Vekili olarak hakikaten çok kiymetli mü
hendislerle bu memleketin bitaraf evlâtlarının 
her iktidara millet için hizmet etmeye amade 
olduklarını bilmektedir, 
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Geçenlerde Bütçe Komisyonunda Seyhan ba

rajı münasebetiyle ta 1950 den başlayıp 1965 
senesine kadar devam edecek olan sulama plâ
nının bütün safhalarını rantabil*te hesaplarını, 
nasıl realize edileceklerini, iç ve dış kredi im
kânlarının nelerden ibaret olacağını çok sala
hiyetli ağızlardan dinlemiş olmasına rağmen 
buraya çıkjp da, Demokrat Partinin plân yok
tur, demekle asla samimî hareket etmemekte
dir, arkadaşlar. 

ENVER KAYA (istanbul) — O zaman mat
buat yoktu. Onun için öyle konuşuyordu. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Kıymet
li arkadaşlarım, biliyorsunuz Demokrat Parti
nin hakikî plânı millî arzu ve isteklerin bir mu-
hassalasından ibarettir. Sayın Maliye Vekili
nin söylediği gibi bu millî arzu, istek ve ihti
yaçlar 1950 de millî irade ile temhir ve tasdik edil
miştir. Biz o yolda devam etmekteyiz. 1954 ten 1957 
ye kadar bu vadide blnbir türlü beyanlarda bu
lundunuz, Demokrat Parti, plânsızdır, program
sızdır, dediniz, Demokrat Parti iş bilmez adam
lardan mürekkeptir dediniz Demokrat Parti 
bu memleketi uçurumun kenarına götürüyor, 
dediniz... 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Yalan mı ? 

HİKMET ÖLÇMEN (Devamla) — Nerede 
kaldı o günler? Siz şimdi uçurumun kenarın-
dasmız. B(z hattı balâyı asalı çok oldu. (Soldan 
alkışlar) İlim deniyor; ilmin ve tekniğin ra
kamlarını dile getirelim. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir memleketin terak
kisi, bir memleketin tealisi, bir memlekette ya-
şıyan insanların mesut ve müreffeh addedilip 
edilmemesi o memlekette medeni birtakım müş'-
irlerin tekevvün etmesine bağlıdır. Bir memle
kette elektrik enerjisi muayyen bir hadde ulaşa
mamışsa, bir memlekette çimento istihlâki, ve bir 
kısım maddeler istihlâki muayyen bir hadde yük-
selmemişse o memlekette refah vardır, o memle
ket imar edilmiştir denemez. Buyurun size ra
kam vereyim: Türkiye'de elektrik enerjisi insan 
basma 1949 da 38 kilovat satten 1957 de 80 ki-
lovatsaate ulaşmıştır. Fakat buna mukabil Nor
veç'te 7 000, İsveç'te 3 600, İsviçre'de 2 900, İn
giltere'de 1 900, İtalya'da 850, Türkiye'de 80, 
Amerika 4 bin. 

Muhterem arkadaşlar; niçin santraller yapı
yoruz, niçin barajlar yapıyoruz, efendim bu ka-
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dar baraja, santrale ne lüzum vardır. Bu borç
ları torunlarımız ödiyemez, diyorlar. 

750 milyon kilovatsaatlik enerji yarın 4 mil
yar kilovatsaate ve Keban barajından sonra 5 
milyar kilovatsaate çıkacaktır. Bu muazzam ra
kamlar karşısında kalmamıza rağmen Türkiye'
de nüfus başına düşen elektrik kilovatsaati 80. 
Amerika'da 4 bin dir. Yapalım mı, yapmıyalım 
mı? Bir misal vereyim; kendi memleketim Kon
ya'dan, bir misal vereyim., 

Sayın Nafıa Vekilimiz Ayrancı barajının te
mel atma merasiminden Başvekilimizin selâmla
rını bildirirken bir müjde verdi. Konya'da 17 
baraj yapıyoruz dedi. Eyvah 17 baraj yapıla
cak, gene lâstik; gene yedek parça bulamıyaca-
ğız gibi dedikodular oldu.. 

Arkadaşlar; bu barajlar bittikten sonra ha
len Konya'da 40 yıllık Beyşehir sulaması ile 300 
bin dekar arazi sulanmakta idi. Halen inşa edil
mekte olan beş baraj bittiği zaman bir milyon 
dekar sulanacak, 17 baraj bittiği zaman üç mil
yon dekar sulanacaktır. Ve bakiye 12 milyon 
dekar arazi yine sulanamıyaeaktır. Binaenaleyh 
yaptıklarımız, yapacaklarımızın yanında çok kü
çüktür. Ama yaptıklarımızı çok görerek bu mem
leketi yıllar boyu kağnı ve çarık devrinde yaşat
mak istiyenlerin, asla bu memlekete iyilik yap
mak istemediklerini açıkça bu rakamlar muva
cehesinde beyan edebilirim. 

Kıymetli arkadaşlarım, iktisat ilminin bize 
bir ihtarı vardır. Bu ihtar şudur : Nüfusumuz 
dünya milletlerinin rakamlarına nazaran büyük 
nispetlerle büyümektedir. Ve bu bizim karşımı
za birtakım meseleler çıkarmaktadır. Bu mese
lelerden birisi şudur. Mecmuu nüfusun faal nü
fusa nispeti çoğalmaktadır. 

Yani tezayüdeden nüfus miktarı içinde bir 
kısım nüfusumuz kendisini diğer nüfusa beslet
mektedir. Beslenenin adedi, besliyenin adedin
den eksilmektedir. Bu ise istihlâk bakımından 
büyük bir meseleyi karşımıza çıkarmaktadır. 
Bu vaziyet muvacehesinde bütün ihtiyaçlar ve 
zaruretler karşısında istihsali artırma yolunda 
Demokrat Parti, girişmiş olduğu hamleye hızla 
devam etmek mecburiyetindedir. Demin size yal
nız elektrik rakamlarını okudum, müsaade eder
seniz bu memleketin mamur, müreffeh olup ol
madığını anlamak için memleketteki çimento 
sarfiyatı üzerinde durmak lâzımgelir, çimento 
sarfij^atı üzerinde de misal vereceğim, 

'*'•' <3«$0 
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Türkiye'de nüfus başına 1950 de 25 kilo 

1951 de 30 » 
1957 de 60 » 

İstikbalde 100 kilo olacaktır. 
bu rakamlara mukabil 

Türkiye'deki 

İrlanda'da 
İsviçre'de 
İsrail'de 
Belçika'da 
İsveç'te 
Norveç'te 

500 kilo 
400 » 
400 » 
350 » 
300 » 
350 » 

Biz, on beş, yirmi çimento fabrikasını yapıp 
bitirdiğimiz zaman dahi nüfus başına 100 kilo 
çimentoya bile kavuşmamış olacağız. Buna rağ
men hâlâ bize 340 bin tonluk, 375 bin tonluk 
kapasitede kalsa idiniz, dört tane çimento fabri
kamız vardı pekâlâ bu yeterdi. Dört tane şeker 
fabrikamız vardı, pekâlâ bunlar yeterdi, diye 
burada bize mesihâne nasihatta bulunanlar, arz 
ettiğim şu rakamlar muvacehesinde vicdanları 
kandırmaya yelteniyorlar, bunu aklım almıyor 
arkadaşlar. 

Hüseyin Balık burada birtakım dedikodu, 
ifşaat yaptı. Kendisi mebustur, her zaman bu 
mevzuları pekâlâ sözlü soru olarak buraya ge
tirir öğrenebilirdi. Hattâ tahkikat raporunda 
demirin nereye sarf edilmiş olduğu yazılıdır. 

O demirlerin nerelere sarf edildiği yazılı ol
duğu halde burada sadece zihinleri teşviş etmek 
için konuşmuş olmasını samimiyetle kabili telif 
addetmiyorum. O Hüseyin Balık ki, bu kürsüye 
çıkmış ve demişti ki : «Ne sizin bir tane çimen
to fabrikanız, ne sizin bir tane limanınız ve ne si
zin bir tane barajınız bitmiyecektir.» Burada 
böyle haykırdı. Şimdi nerede kendisi, ona sora
cağım. Zabıtlar burada. O günden bugüne ne 
muazzam barajlar, o günden bugüne ne muazzam 
limanlar, o günden bugüne ikmal edilmiş çimen
to fabrikaları kendisini fiilen şu anda tekzibet-
mektedir. Yani bununla demek istiyorum ki, 
Hüseyin Balık'm bahsettiğim lâflariyle bugün
kü lâflarını mukayese ediniz ve ona göre inanı
nız. 

Burada konuşurken hakikaten bir kıra
at gibi rakamları okuyup geçti. Bu ra
kamların zihinlerde kolayca yerleşmesi mu
hakkak ki çok zordur. Fakat bâzı ar
kadaşlarımız bu rakamları ezbere bilmektedir-
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ler. Fakat muhalefet bir türlü bu rakamların sa
mimiyetine inanmak, yanaşmak istememektedir; 

Muhterem arkadaşlarım, tenkid kolaydır, fa
kat iş yapmak zordur. Bugün D. P. mihaniki 
mânasiyle yapmış olduğu işler ve işlerin hacmi 
umarım ki, Kasım Bey arkadaşımızın bah
settiği, C. H. P. devrindeki, işleri hacmen; her 
hangi bir barajımızın temeline gömebiliriz. (Sol
dan, alkışlar, Sağdan, vah vah sesleri). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ya demiryolları? 
HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Yakında 

yapacağımız demiryolları da o demiryollarına 
muadil hale gelecektir. 

. Hakikaten rakamlar hakikatleri tebellür etti
riyor. Biz iki baraj yaptık, siz beş baraj yaptınız, 
diyorlar, bu ikinin beşe nispeti gibi değildir. 
Hayır arkadaşlar beş, altı barajın arkasında top
lanan su iki barajın arkasında toplanan suyun 
seksen iki mislidir. Bir küçük Ayrancı Barajı
nın dolgusu 2 milyon 200 bin metre mikâptır. 
Bizim küçük ve büyük eserlerimiz karşısında çok 
lâf söylendi ve söyleniyor. Lâf etmek kolay, eser 
yapmak güçtür. Elbette bu eserler yapılırken 
sıkıntı çekeceğiz. Döviz sıkıntısı, kredi sıkıntısı 
çekeceğiz. Ve, biz gerekirse enflâsyonun hudu
duna kadar imkânları zorlıyarak yeni eserler vü
cuda getireceğiz. Muhalefetin maksadı malûm
dur; enflâsyon korkusiyle bizi korkutup bizim 
iş yapma imkânlarımızı kısmak, ve millî eserleri 
meydana getirmemek... Meydana gelmeyince de 
millet bizi beğenmiyecek, Halk Partisi iktidara 
gelecek... Yağma yok. (Sağdan gürültüler, millet 
sizi beğenmedi sesleri, soldan: Bizi beğendi, sizi 
beğenmez, sesleri).. Biz gittiğimiz yolun doğru
luğuna inanıyoruz. Samimiyetimize- kaaniiz. Ve 
milletten üçüncü defa itimat aldık. Biz doğru 
yoldayız. Her ne olursa olsun, bütçeye beyaz rey 
vereceğiz. Siz bu zihniyette devam eder ve bu 
şekilde giderseniz millet size kolay kolay itibar 
gösteremiyecektir, bunu bu şekilde bilmelisiniz. 
(Soldan, alkışlar).. 

REİS — Başvekil Adnan Menderes. 

(Başvekil Adnan Menderes, sol taraftan ya
pılan tezahürat, bravo sesleri ve şiddetli alkış
lar arasında kürsüye geldi.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; 

Muhalefete mensup bir arkadaşın, konuşma-
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si sırasında millî menfaatlerimize dokunacak ve 
bizi üzecek bâzı sözler sarf etmiş olması beni 
huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

Burada, muhalefete mensup o arkadaşın söy
lediğine göre, Beynelmilel Kalkınma Bankasının 
Müdürü ile güya kavga d muş, ben kendisini, 
filân, falan... Böyle bir şey vâki değildir. Bunun 
neticesi olarak da, Türkiye'nin Bankadan istik
razda bulunmadığı, Bankanın ikraz kapılarını 
Türkiye'ye kapadığı iddiası ileri sürülmektedir. 
Şimdi size okuyacağım vesika ile bunun katiyen 
vâridolmadığmı ispat etmiş olacağım. Böylece 
geniş mahfillerde akisler yaratabilecek olan bir 
gayrivâkı iddia da çürütülmüş olacaktır. 

Vaziyet şudur: 
Beynelmilel Kalkınma Bankası kurulduktan 

sonra Türkiye ile temasa geçmiş, yapılan müza
kereler sonunda vesikalara bağlanmış birtakım 
neticeler alınmıştır. 1949 da, hattâ 1947 de tes-
bit edilmiş olan bu netice, bankanın Türkiye'ye 
30 - 40 milyon dolarlık bir ikrazda bulunacağı 
idi. Biz de bu 40 milyon dolara fazlasiyle almış 
bulunuyoruz. Binaenaleyh arada her hangi bir 
üzücü hâdisenin geçmiş olduğu iddiası kadar, 
Kalkmma Bankasından şimdiye kadar para alın
mamış olduğu iddiası da tamamiyle gayrivârit-
tir. 

îşte vesikayı okuyorum. Bu vesika Wa
shington Büyükelçimizden aldığımız 4 . 1 . 1949 
tarihli yazının suretidir. Bu vesika ile, eski ik
tidarın bütün uğraşma ve çalışmalarından son
ra Beynelmilel Kalkınma Bankasnını Türkiye 
için tâyin etmiş olduğu limitin ne olduğu, Bey
nelmilel Kalkınma Bankasının Türkiye için ka
rarının ne merkezde bulunduğu tesebbüdetmiş 
olacaktır. 

Filhakika Banka Müdürü, Büyükelçinin bu-
yazısında bildirdiğine göre yaptığı konuşmada; 
«Her şey tetkik ve münakaşalarımızın neticesi
ne bağlıdır. Verilecek parayı 20 ilâ 40 milyon 
dolar arasında tahmin ediyorum.» demiştir. Bu
nun üzerine Büyükelçi müdahale etmiş ve; 
«Eğer 50 milyon dununda bir ikrazda bulunur
sanız Türkiye'de hayal sukutu olur.» demiştir. 
Görülüyor ki, Büyükelçinin bütün uğraştığı 
elli milyon, doların altına düşmemektedir. 50 
milyon doları temin edebilmenin büyük bir ba
şarı olacağı fikrindedir. Banka Müdürü ise, ce
vaben, bu hususta şimdiden bir söz vermiyeceği-
m belirtmiştir. 

1958 Ö : İ 
Bir ikinci vesika daha: Yine Washington Bü

yükelçimiz yazıyor. Bankanın Umum Müdürü
nün o tarihlerde Büyükelçimize göndermiş ol
duğu bir mektubu bildiriyor. 

Banka Müdürü, bu mektubunda şöyle de
mektedir : 

«15 Haziran, tarihli mektubumda size bildir
diğim gibi, Bankanın Türkiye'ye ikrazda bulun
masını görmek istiyorum ve vakti münasibinde 
bunu yapabileceğimizi umuyorum. Ancak Türk 
Hükümetinin üyelerinden her hangi birisi Ban
kanın Türkiye'ye 50 milyon dolarlık ikrazda bu
lunmayı şimdiden deruhde eylediğini sanıyor
sa, bu yanlış zehabı tashih etmekle beni fevka
lâde mütehassis bırakırsınız.» 

Şimdi bu iki vesikadan da ' anlaşlııyor ki, 
Beynelmilel Kalkınma Bankasınca Türkiye'ye 
30 ilâ 40 milyon dolarlık bir ikraz hacmi kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh, Banka ile geçinemediği-
miz ve yahut da şöyle bir hâdise oldu da onun 
için o Bankadan istikraz yapılamıyor.iddiaları 
katiyen varit değildir. Millî menfaatlerimize do
kunabilecek ve aynı zamanda geniş mahfillerde 
akisler yaratabilecek olan gayrivârit bir iddiayı 
ret ve cerlıetmek için bu açıklamayı yapmayı 
kendim için bir vazife saydım. Çünkü efkârı 
umumiyemizde yanlış bir zehap, bir rüsup bıra
kılması memleketimizin hayrana olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ele alınmak istenen ikinei mesele, plân me

selesidir. 
Bu mevzu uzun boylu görüşülmekte, Demok

rat iktidar plansızlıkla kötülenmek istenmekte
dir. Bu suretle, dünyada münasebette bulundu
ğumuz memleketlerde Türkiye hakkında yanlış 
zehap uyandırdığımız için, millî menfaatlerle 
kabili telif bir neticeye de gidilmemektedir. Bu
na bir nihayet vermek lâzımgeldiği kanaatinde
yiz. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin plân te
lâkkisi hakkında bâzı vesikalar okuyacağım. 
Tâki efkârı umumiyede vaziyet tavazzuh etsin. 
Bunu zaruri addediyorum. 

1948 de, yani eski iktidarın 26 ncı senesinde, 
plân meselesi bahis mevzuu oluyor. Plân dedik
leri de üç beş projeden ibarettir. Bir plân ya
pılabilir mi, yapılamaz mı, mevzuu ortaya çıkı
yor, bunun üzerine muhabereler cereyan edi
yor. 

240 
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Hariciye Vekâleti Ticaret ve İktisat daire

sinden Washington Büyükelçiliğine 19 Tem
muz 1949 tarihinde 45350/186 sayı ile Mr. Gar-
ner'e tevdi edilmek üzere bir muhtıra gönderi
liyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, 26 ncı 
veya 27 nci iktidar yılında bir plânı olmadığını 
bakınız nasıl ifade ediyor : 

Esasen Türkiye Hükümeti, 1946 da böyle 
bir teşebbüse geçmiş ve uzun süren bir çalışma 
sonunda (umumi kalkınma plânı) adı altında 
Türkiye kaynaklarının tam bir envanterini ih
tiva etmemekle beraber bu kaynakların duru
munu ve inkişaf ettirilmesi için alınması gere
ken tedbirleri umumi hatlariyle bir araya top-
lıyan bir plân tasarısı hazırlamıştı. Fakat bir 
taraftan etüdlerin kifayetsizliği ve daha fazla 
derinleştirilmesi zarureti, diğer taraftan finans
man membalarının mahdudiyeti dolayısiyle bu 
plân taslağı haline getirilememiş ve tatbik mev
kiine konmamıştı. (Soldan bravo sesleri) 

Bu vesika 1949 tarihini taşımaktadır ve es
ki ve mesul bir daire tarafından resmî bir ve
sika mahiyetinde olarak Washington Büyük 
Elçiliğimize gönderilmiştir. 

Şimdi müsaadenizle plân hakkında daha da 
mâruzâtım olacaktır. Buraya Barker Heyeti 
namı altında bir heyet davet ediliyor, bu he
yetten bir plân yapılması isteniyor. Yine 1949 
senesinde. O tarihe kadar akla gelmiyor. Bar
ker Heyetinin raporundan parçalar okuyaca
ğım : 

«Türkiye için topyekûn bir plânlaştırma, ne 
mümkün ve ne de arzuya şayandır» (Sayfa 251) 

«Elde mevcut malûmatın hata payı ziyade
dir ve ileride dayandığımız faraziyeleri hüküm
süz bırakabilecek önceden kestirilemiyen birçok 
haller zuhur edebilir. Ancak beş senelik devre 
zarfında amme sektörünün ele geçirmeyi ümid-
edebildiği mecmu kaynakların mıhtemel hacmi 
tahmin edilmiş ve bu devreye taallûk eden prog
ram tesbitinde Hükümete rehber olabilecek mâ
kul yatırım tahsislerine dair temennilerde bulu
nulmuştur.» 

«Heyetimiz memleket ekonomisinin hususi 
sektörü için bir program tesbitine teşebbüs et
memiştir. Zira (tekmil hususi tasarrufların kul
lanılma şeklini sevk ve idare etmek üzere arzu 
edilmiyen ve otoriter mahiyette kontroller empoze 
edilmesi yoluna gidilmedikçe) buna imkân yoktur. 

im d: ı 
Hususi yatırımların mühim bir kısmı memleketin 
para sisteminin dahi dışında cereyan etmektedir. 
Bundan artakalanların büyük bir kısmı da kredi 
müesseseleri dışındaki mecralardan finanse edil
mektedir. Bu sebeple devletin hususi tasarruf
ların kullanılma şeklini kontrol etme, hattâ nü
fuz altında bulundurma imkânları son derecede 
mahtuttur. Esasen hususi yatımımlara dair te-
terruatlı bir programın yersizliği de aşikârdır. 
Zira bu, gayrişahsi ve objektif piyasa âmilleri 
yerine programı formüle edenlerin sübjektif 
görüşlerinin ikame edilmesine ihtiyaç gösterir.» 
(252 nci sayfa). 

«Cumhuriyet Halk Partisi zamanında gelip 
Halk Partisi iktidardan uzaklaştıktan sonra da 
memleketimizde tetkikler yapan Barker Heye
tinin iktisadi kalkınmanın bir plâna bağlanma
sı hususundaki tavsiyeleri ve raporuna dercet-
tiği mülâhazalar, işte şimdi arz ettiğim şekilde-
dir. Biz, hususi sektörü bir plşna bağlıyacak 
bîr zihniyete sahib olmadığımızı Birinci Adnan 
Menderes Kab'inesi programında belirtmiş bu
lunuyoruz. Biz, o programda, Devlet bütçesin
den yapılacak yatırımlarla İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yapacakları yatırımlar bir prog
rama bağlanır demiştik. İşte, bizim program 
ve plân anlayışımız, budur. Devlet bütçesin
den yapılacak yatırımlarla İktisadi Devlet Te
şekküllerince yapılacak yatırımlar programa 
bağlanmıştır. Bunlardan her hangi birinin müs
takbel inkişafları hakkında malûmat edinmek 
istiyen muhterem arkadaşlar, aidoldukları da
ireye müracaat ederek bu inkişaf programları
nın birer nüshasını elde edebilirler. Sayın 
İsmail Rüştü Aksal'm beyanlarının hilâfı
na olarak, Devlet bütçesinden yapılan 
yatırımların köklerinin mazide, tatbikatının 
o senenin içinde, temadisinin de ilerdeki sene
lere sâri bulunması itibariyle, bütçe komisyo
nunda uzun uzadıya yapılan tetkikler netice
sinde, bunlarım bir plân ve programa bağlan
mış oldukları keyfiyeti, her türlü şüphe ve te
reddütten azade bir hakikattir. Esasen Devlet 
bütçesinden yapılan envestismanların bir prog
rama bağlı bulunmadığı hususunda arkadaşla
rımızdan hiçbirinin bir iddiası mevcut değil
dir. Bu iddiaları Bütçe Komisyonunda derme-
yan etmedikleri gibi burada da sarahatle ifa
de etmiş değillerdir. Sadece politika icabı, ef
kârı umumiyede işe yarıyacak tesir istihsali 

« 
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bakımından birtakım yuvarlak ve umumi söz
ler söylenmesinden ileri, elle tutulur bir haki
kat ortaya konulmuş değvldir.» 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi kürsüye gelmişken, Sayın îsmail Rüş

tü Aksal arkadaşımızın mütalâalarına ve bütçe 
tenkidlerine de kısaca temas etmek isterim. Sa
yın îsmail Rüştü Aksan arkadaşım, hakikaten 
kendine has olan nezaket ve müeddep üslûbu 
ile politikamızı tenkid etti. Kendisine teşek
kür ederim... 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Ankara) — Sebati 
Beyin verdiği cevap da müeddep mi idi? 

REÎS — Alişuroğlu, lütfen müdahale etme
yiniz. 

.1058 O : 1 
arasındaki nispeti göz önünde tutarak bana hak 
vereceğinden eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mütemadiyen hayat pahalılığı, altın fırla

ması, dövizlerin gitmesi, altınlarımızın gitmesi 
gibi mevzular üzerinde de inat ve ısrarla sene
ler senesi durulup bize tarizlerde bulunmak 
istenmektedir. Müsaade buyurursanız birer cüm
le ile kısa kısa bunlara da temas edeyim. 

ismail Rüştü arkadaşımız diyor ki : «Biz 
altını 40 ta bıraktık, siz 140 a çıkardınız.» Doğ
ru... Altın ogüu 40 idi, bugün 140 tır. Fakat 
eski iktidar vazifeyi deruhde ettiği zaman al
tın 7 lira" idi. Siz niçin 40 iiraya çıjkardmız 
(Sağdan : 1939 Harbi sesleri) Ona da cevap ve 
reeeğim... Sonra, «altınlarımız gitti» diyorlar. 
Bu söz, uzun yıllar iktidarımız aleyhinde kul
lanıl agelmiş bir silâhtır. Altınlarımız gitti... Al
tınlarımız nereden geldi? Evvelâ bunu bir tah
lil edelim. Sene 1939... Bütün dünya kapanmış.. 
5 hattâ 7 sene müddetle mal ithali imkânı yok... 
Ama ihracat emtiasının bir kısmı da yerinde, 
yani kromda olduğu gibi ya Fethiye limanın
da veyahut istihsal bölgesinde emanete alın
makta ve parası altın olarak Merkez Bankasına 
yatırılmakta idi. Maksat bu malın harb bitin
ceye kadar karşı tarafın eline geçmemesi yani 
ona satılmaması idi. 

Harb içinde ve stratejik gayeler ile yapılmış, 
bu gibi satışlara kadar, eldeki altm miktarı 
20 ton civarında olduğundan buna para kar
şılığı bir «rezerv» mânası izafe edilemezdi. Ve 
bu da zaten imparatorluktan devralınmış bulu
nuyordu. Rezerv sayılmak için bu miktarın 1923 
ten 1939 a kadar 200 hattâ 400 ton civarına çı
karılmış olması lâzımgelirdi. 

Ben bu sözleri, niye altın istoku yapmadınız 
diye sarf etmek istemiyorum. Yalnız, Halk Par
tisinin bugün altın istoku üzerinde fevkalâde 
ehemmiyetle durması sebebiyle mâruzâtta bulu
nuyorum. 

O zamanlar yapılan bu ihracata mukabil, 
dışarda birtakım dolar, isterlin, mark teraküm 
ediyor. Bunların mademki ithali imkânı yok, 
daha sabit kıymetlere tahvili kararı akil ve ih-
tiyatkârlık telâkki olunuyor. Ve Merkez Ban
kasına emir veriliyor. «Bu dolarları ve isterlin-
leri altına kalbediniz.» ve bunlar böylece pey
derpey, ceste ceste altına kalbolunuyor. Her par-

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Davam
la) •— Kürsüde hasretini çektiğimiz nezaket 
ve müeddep üslûbun dışına çıkmamak suretiy
le bu kürsüye bir anane getirmek hususunda 
sarf ettiği gayreti hepimiz takdir; ederiz. Bil
hassa bunu bendeniz teşekkürle takdir etmek
teyim. 

Muhterem ismail Rüştü Aksal arkadaşımın 
beyanlarının, bu kürsüden bütçeyi tenkid ede ti 
nutkunun muhtevasına da kısaca temas etmek 
lüzumunu hissetmekteyim. Benim muhalefette 
olduğum zamanlar bütçeyi tenkid eden nutuk
larımdan aldığa parçalarla bana dostane bir 
tariz yapmak istemiştir. Ve bütçede samimi
yetsizlik esasını ele almayı tazeliyerek nutkuna 
başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Filhakika ben, 1947 - 1948 ve 1949 senele

rinde muhalefet adına bütçeyi tenkid ederken, 
bütçelerin samimî olması lüzumu üzerinde ehem
miyetle durdum. Çünkü bu, Meclisin işlere 
daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Ancak benim 
tenkid ettiğim ve samimiyet bakımından ku
surlu bulduğum bütçeler, kendi inisiyal muka
billerine nazaran % 20 civarında fark gösteren 
bütçelerdir. Bizim bütçelerimiz gibi % 3,5 dan 
ibaret cüzi farklar göstermiş bütçeler değildir. 
Eğer onların tarafından tenkid edilmiş olan 
bütçeleri % 20 yerine % 3,5 ve hattâ 10 gibi 
bir fark göstermiş olsaydı, bütçede samimiyet
sizlik mevcuttur iddiasiyle ortaya çıkmazdım. 
Onun için ismail Rüştü Aksal arkadaşımın bil
hassa bu onların bütçe farkları ile bizimkiler 
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tinin mubayaası sonunda Ticaret Vekâleti Mer
kez Bankasına mektup yazıyor. Meali şu : «Bu 
altınlar sizin rezerviniz, malınız değildir. Bun- ; 
lar zaruri olan ithalâtın yapılamamasından te
raküm etmiş olan altınlardır, ilk imkân husu
lünde bu altınların ithalâta tahsis edilmek üze
re emre amade bulunması lâzımdır.» Her muba
yaa sonunda Ticaret Vekâleti bu şekilde mektup . 
yazmaktadır. Bundan anlaşılan nokta şudur : , 
1939, 1940, 1941, 1942, 1943 ve 1944 te memleket 
ithalât yapamıyor. Bu arada birçok şeylere ihti- j 
yae var. Beze ihtiyaç var, raya ihtiyaç var, ma-
kinaya ihtiyaç var, memleketin esasen çok za
yıf olan iktisadi cihazlanma vasıtaları bu itha-
lâtsızlık yüzünden son derece yıpranmış hale 
gelmiştir. Memleket aynı zamanda cari istihlâk I 
maddelerinin de büyük sıkıntısını çekmektedir. < 
Bu sebeple eski iktidar, haklı olarak, 1945 -1946 
dan sonra, imalâtçı ve ihracatçı bâzı memleket
ler madde temin edip, vapurlar işletip mal sata
bilecek hale geldiği zaman, şurada altın, orada 
isterlin, burada ecnebi her hangi bir para halin
de teraküm etmiş olan alacaklarını kullanmaya ı 
başlıyor. Bu sebeple altınları eritmek, dövizleri 
sarf hususu, biz iktidara geldikten sonra başla
mış bir hareket tarzı olarak kabul olunamaz. 
Nitekim 1947 den 1950 ye kadar, çok daha kısa 
bir zamanda, tam 700 milyon liralık altın ve 
döviz harcanmıştır. 1945 te 212 ton miktarında 
olan altın 1950 de, biz iktidara geldiğimiz zaman 
ancak 127 tondu. Ötekiler ne oldu? Eski iktidar 
zamanında sarf edildi. Hâdise bizim zamanımız
da başlamış değildir. O dolarlar ve isterlinler ki, 
topu topu demin arz ettiğim gibi 700 milyonluk 
bir dış iştira gücü idi, bu suretle, yani ithal im
kânı bulunduğu anda memleketin susuzluktan 
cayır cayır yanma raddesinde maddeye olan ih
tiyacını karşılıyabilmek için su gibi, ateş karşı
sında kar gibi eridi gitti. Bu 700 milyon liralık 
iştira gücünün yanında ayrıca birtakım borç
lanmaların da yapılması zarureti hâsıl oldu. 

Görülüyor ki, altınlar sarf edildi hikâyesi 
1950 de bizimle başlıyan bir hikâye değil, mem
leketin uzun yıllar mahrumiyetlerden ibaret bir 
hayat yaşamasının, kısır bir iktisadi hayata mah
kûm edilmiş bulunmasının bir neticesidir. 

Filhakika, Türkiye'de, Garp sanayii teşekkül 
edip bizim dışardan bol bol ithalât yapmak zo
runda kaldığımız tarihlerde başlamak üzere, dış 
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muvazenemiz artık daima açık vermiş ve bir asır 
boyunca kadınlarımızın boyunlarmdaki altınlar 
da buna eklenerek mütemadi bir fakirleşme seyri 
içinde, memleketimiz kronik şekilde dış muvaze
ne açıkları veren bir memleket olmuştur. 

Eli yettiği müddetçe mevcudunu paraya 
kalbetti ve ödenen paralara ekledi. Bu da yetme
yince ayağında çarıkla kaldı. Sonra çarık da bu
lamadı. Buğday büyük bir nimet oldu. Buğday 
da bulamadı yarı aç, yarı tok, iptidai bir hayat 
sürdü iktisadi eihazlanmadan mahrum seviyesi
ne ancak böyle dayanabildi. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi fiyatlar yük
seldi, sözlerine geliyorum, filhakika yükseldi, 
(Sağdan, gürültüler) telâş etmeyiniz. 

Eski iktidar devrinde üç sene zarfında fiyat
lar 4,5 - 5 misline çıktı. Gelirler bunu takibetme-
di. Şimdi taş çatlasa % 70 ten fazladır, diye id
dia etmek imkânsızdır. Binaenaleyh, bu fiyat 
artışının şampiyonluk devresi aranmak lâzımge-
lirse, o devre onların iktidar devresidir. (Sağ
dan, hangi senelerdir?, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, hangi zamanlardır, 
diye soruyorlar, bendenizin de o partinin men
subu olduğum zamanlardı)*. Aslını kimse inkâr 
etmez. Bir arkadaşım, Server Somuncuoğlu bu
rada konuşurken tarizler yapıldı. Ben tahmin 
ediyorum ki, bugün muhalefet safında bulunan 
arkadaşlarımızın arasında vaktiyle bizim partide 
yer almış bâzı arkadaşlar da vardır. Binaenaleyh, 
bu tarizler yapılırken bitişiğinde oturan arkadaşı 
da hissen rencide etmemek ihtiyatkârlığı ile ha
reket etmek lâzımdır. (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, başka mevzularda da 
mümkün olduğu kadar hiçbir arkadaşı incitme
mek için âzami dikkat sarf ettiğime kaaniim. 
Hiçbir kimseyi üzmemek ve telâşlandırmamak 
yerinde olur... 

AHMET FIRAT (Malatya) — tnşaallah 
böyle devam eder. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Hattâ burada konuşulan sözlere, ortaya 
atılan iddialar mukabelede bulunulduğu zaman, 
politika adamlarının âdeta her hangi bir müca
delede mağlûbolmuş hissine kapılarak üzülmeleri 
tabiî olabilir. Ben mümkün olduğu kadar sözle
rimi, üzmiyecek şekilde söyliyeeeğim. (Sağdan, 
gülüşmeler) 
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Muhterem arkadaşlar; bir de emisyon iddia

ları vardır. 
Emisyonda biz, Halk Partisi iktidarı ile ya

rışabilecek vaziyette değiliz. Çok kısa bir zaman
da, biliyorsunuz, iki yüz milyon lira civarında 
olan tedavüldeki para hacmi birden milyara ba
liğ oldu. Bu 1950 den sonra başlamış bit'atlar
dan değildir. Bilâkis, Halk Partisi iktidarı zama
nında başlamış ve haddi kısvasma vâsıl olmuş 
bir haldir. 

Emisyonun, yani tedavüldeki para hacmm-
daki artışın mâkul ve makbul sebeplere istinad-
edeni ile cari istihlâk masraflarına, Devletin ve 
Hükümetin gündelik masraflarına karşı gelebil
mek için yapılanı var. Bunların arasındaki fark 
muazzamdır. îç hacmini takibetmiyen, cari istih
lâke sarf edilen, karşılığında memlekete iktisadi 
bir kıymet konulmıyan emisyonlar... îşte böyle 
emisyonlardır ki, bednam edilmek lâzımdır. 

Bu neviden emisyonları, biz, Halk Partisi za
manında- görüyoruz. Yedi senede şu nispette ar
tan emisyon hacmma mukabil 3 - 4 sene içinde 
bunun birkaç mislinin Halk Partisi zamanında 
arttığını kolayca müşahede etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 senesindeki bir 
milyar liralık bir para hacmi ile 1957, 1958 
Türkiye'sinin kabili idare olduğu iddia edile
bilir mi? Buna imkân yoktur. Nasıl olabilir ki, 
1950 nin ekonomik, malî ebadiyle 1958 Türki
ye'sinin malî ve iktisadi ebadı ölçüleri birbiriy
le mukayese edilemiyecek raddelerdedir. 

Bakınız nasıl : 1950 de bankalardaki mev
duat yekûnu 900 milyon lira idi. Bugün arkada
şımızın ifade ettiği gibi, bu miktar 5 milyar 900 
milyon küsur liraya baliğ olmuştur. Bu, Eylül 
sonundaki rakamdır. Bugüne kadar olanı ele 
alırsak, bu miktar 7 milyara yaklaşmıştır. Ban
kaların ikraz hacmi da 9 milyar liraya yaklaş
mıştı. 

1949 fiyatlarına irca etseniz dahi, bu artışı, 
bir başka ekonominin artık harekette olduğunu 
inkâr etmek suretiyle izah etmenize imkânı yok
tur. 

1949 senesinde, Sayın İsmail Rüştü Aksal ar
kadaşımızın zannederim Maliye Vekilliğini ka
bul ettiği sene, pek iyi hatırlamıyorum, banka
lardaki mevduatın artışı sadece 38 milyon lira
dır. Bir yıl içinde bütün Türk bankalarına yapı
lan topyekûn mevduatın miktarı 38 milyon lira. 

l.löBft Ö : İ 
J Bu rakamı Türkiye'nin o zamanki ebadını anla-
I tabilmek için arz ediyorum. Türkiye'de kayde-
I dilen geniş revolüsyonu anlıyabilmek için bir de-
I fa düşünelim : Çok uzak bir mazi değil, 1948 se-
I nesinde bir sene zarfında bankalara yapılan 
[ mevduat 38 milyon lira. Bugün yalnız iş Ban

kasına bir ayda yapılan mevduat 38 milyon lira. 
I Diyeceksiniz ki, bu paralar mahdut zenginlerin-
I dir. Hayır, İş Bankasındaki bir buçuk milyara 
I yaklaşan mevduatın bir milyar civarındaki mik-
I tarım 500 liradan aşağı küçük tasarruf mevdu

atı teşkil ediyor. îşte memleketteki fakrü zaru
ret bu... 

Müsaade ederseniz; emisyon arttı, altını har-
I cadınız, fiyatlar yükseldi, gibi tariz ve tenkidle-

rin heyeti umumiyesini ele alalım. Bunlar vâki-
dir. Bunlar, eğer bir karşılığı olmaksızın, muka
bilinde bir şey elde edilmeksizin yapılmış israf 

I mahiyetinde tasarrufların neticesi vâki olmuş 
bulunsaydı, elbette şayanı tenkid olurdu. Fakat 
bütün bunların vücuda getirdiği yekûn, ancak 
hâsılanın % 10 - 15 ini teşkil edecek bir hacım 
ifade ederse, bu memlekette yapılan bunca işle-

I rin mukabilinde çektiğimiz sıkıntı bundan iba
ret kalmış diye iktidarı takdir etmek lâzımgelir. 

I Muhterem arkadaşlar, fiyatlar yüksek, mem
lekette büyük sıkıntı var, iktisadiyatımız ber
bat, perişan deniliyor. Evet iddia bu... Şimdi ha
kikatin ne olduğunu görelim. 

Bir memleketin nasıl bir vaziyette olduğunu 
anlıyabilmek için o memleketi mümasil memle
ketlerle kıyas etmeden önce o memleketi kendi 
sabık hayatı ile kıyas etmek en doğru miyarı 
bulmak demektir. Ben soruyorum, Türkiye ne 
zaman iktisadi refaha sahip, ihtiyaçtan vareste 
bir memleket olmuştu? Böyle bir zaman yoktu. 
Böyle bir zaman olamaz. İğneden ipliğine, çimen
todan demirine, kiremidine varıncaya kadar bü
tün ihtiyaç maddelerini dışarıdan getiren bir 
memlekette iktisadi refah hayal peşinde koş
mak olur, hüsran olur. Böyle bir şey yoktur, 
dünyada. 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, ve 1934 
yıllan isterseniz daha sayınız. Buğday 3 kuruş, 
arpa 2 kuruş, mısır şu kadar, et 30 ilâ 70 kuruş, 
(Sağdan, hafif gürültüler) O zaman Türkiye re
fah içinde miydi? (Soldan, hayır sesleri) Fiyat
ların bu ölçüde olduğu devir Türkiye için meşum 
olan bir devirdi. Memleket bir avuç mahsulünü 

I satamaz, tütününü satamazdı. Onun için takasa, 
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kontenjana gidilirdi. Bunları biz icadetmedik. 
Bu devirleri hepimiz biliyoruz. Şimdi diyorlar ki, 
bir anne çocuğuna ilâç bulamazsa erkam vız ge
lir. O devirde buğdayı memleketin nadir yerle
ri yerdi. Aydın köylüsü buğday yemezdi. Üç ku
ruşluk buğdayını satıp sırtına bir bez almaya gi
derdi. Dahası var; o zaman üç köylü, iki köylü 
bir araya gelirler ve köylü sigarasını, altı ku
ruşluk köylü sigarasını beraber alırlardı. (Sol
dan, alkışlar) O zaman sanayimiz, zirai istihsa
limiz aon derece düşüktü. Fakat buna rağmen 
sanayiin mamullerini memleket istihlâk edemez
di, üç kuruşluk incirini yiyemezdi. Yerli mallar 
haftalarını hatırlar mısınız? Yerli malı, Türkün 
malı, yerli malı kullanmalı... (Gülüşmeler) Ba
kınız, muhterem arkadaşlarım; bu defa o günkü 
istihsal seviyemizin düşüklüğüne bakiniz. Ve 
onun memleketin istihlâk edememesi gibi bir va
ziyetle kıyas ediniz. Uzağa gitmeye hacet yok. 
1950 senesinde çimento istihlâkimiz ve istihsa
limiz 375 bin tondur. Nasıl bir memleketten ge
liyoruz ? Nasıl bir mazisi var bu memleketin ? Ne 
konuşuyorsunuz siz? O yok... bu yok... doğru. 
Petrol gemisi geriye dönüyormuş. Petrolsüz kal
dık mı? (Sağdan, kaldık, kaldık, sesleri, gürül
tüler) 

REİS — İbrahim Bey, size ihtar ediyorum. 
Sükûneti muhafaza edin. Konuşmak istiyorsanız 
söz alırsınız, konuşursunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Zararı yok, Reis Bey. Onlar istediklerini 
söylesinler, ben yine konuşurum. Eğer dinleme
ye lüzum görmüyorsanız vaz geçeyim. (Sağdan, 
söyle, söyle) 

Evet arkadaşlar, petrol tedarikinde sıkıntı 
Çektiğimiz oluyor. Eski iktidar devrinde vâsıl 
olunan en yüksek nokta bu memleketin 15 mil
yon dolarlık petrol istihlâk etmesiydi. Eğer şim
di Türkiye 15 milyon dolar istihlâk ediyor olsa, 
ihtiyacın üç mislini, dört mislini kolayca bula
cağız. Ama şimdiki Türkiye o Türkiye değil. O 
Türkiye bugün eşkali ile, tefekkür tarzı ile, ha
yat tarzı ile büsbütün başka bir Türkiye oldu. 
(Soldan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) (Sağ
dan, gürültüler). 

REÎS — Turgut Bey, hareketleriniz tevali 
ediyor, ikaz ediyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — 1949 da ithal edilen petrol 15 milyon do-
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lârlık, 1957 de ithal edilen petrol ise 66 milyon 
dolarlık. Memlekette o zaman istihsal edilen pet
rol 10 milyon dolar değerinde, şimdi 77 milyon 
dolar. 15 milyon doların 77 milyon dolara nis
peti bu memleketin kat'ettiği mesafeyi gösteri
yor. (Soldan, «bravo» sesleri) 

Lâstik bulunmuyor, doğru. Eğer 1950 sene
sine nazaran lâstik ihtiyacı bugün beş misli yük-
selmeyip de dört mislinde kalmış olsaydı, bol bol 
lâstik bulacaktınız. Çimento yok, demir yok, cam 
yok.. Niçin yok? Bunu bilelim, bu memleket he
pimizindir. Muhalefet olsun, iktidar olsun bil
memiz lâzımdır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
1950 de çimento istihsal ve istihlâki 370 bin ton.. 
Bugün Hükümet, Türk milletinin istihlâkine 1 
milyon 700 bin ton çimento arz etmektedir. Ama 
yine kâfi gelmiyor. Eğer inşaat 5 misli değilde 
4 misli artmış olsaydı, kâfi gelecekti. Lütfen 
Ankara Belediyesine gidiniz, kayıtları karıştırı
nız. 1923 ten 1950 ye kadar 27 sene zarfında ya
pılmış olan inşaatın metrekaresi 1950 den bu 
yana yapılmış olanın miktarından çok az. (Sağ
dan, ne zaman sesleri), (Soldan, ne zaman olursa 
olsun, sesleri) 

İstanbul'a gidiniz; 1923 ten 1950 ye kadar 
yapılmış olan inşaatla 1950 den bu yana yapıl
mış olan inşaatı mukayese' ediniz. Gidiniz Si
vas'a. Memleketin her tarafına gidiniz. 27 sene 
ile 7 seneyi mukayese ediniz. 

Şimdi, efendim, «Sen nasıl memleketsin ki, 
bir buçuk milyon ton çimento istihlâk edeceksin; 
250 bin ton şeker yiyeceksin; ev yapacaksın, se
nin neyine yetmez mısır darı yemek? 

Senin neyine yetmez gecekondularda kalmak? 
O dar sokaklı şehirlerde yaşamak, senin neyine 
yetmez? Fabrika senin neyine? Senin neyine yol, 
senin neyine baraj?.. Sen bunlara lâyık değildin» 
mi diyeceğiz? Bu telâkki tarzıdır. Ya o var, ya 
bu »var. Müsaade ederseniz bizce, Türkiye'nin si
yasi ehemmiyeti, coğrafi vaziyeti, millet olarak 
arz ettiği yüksek seviye ve ileri bir medeniyetin 
vârisi olmak vasfı onun bir an evvel bu iptidai
liği, onu mahrumiyete bağlıyan kayıtları söküp 
atmasını gerektirmektedir. (Soldan, bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Şeklî bir muvazene neye yarar? tediye muva
zenesi, ticaret muvazenesi, bir sene içinde görü
len bilanço. Bunu denk ettiğimiz zaman iktisadi 
vaziyet mükemmel mi sayılacak?. Hayır. 
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Muhterem arkadaşlar, ithalâtımızın kısmı 

küllisini sanayi mamulleri teşkil ederdi. Türki
ye'de ithalâtta terakki yoktur, diye telaşlanan
lar var. Terakki olmasın. Bâzı rakamlar hakika
tin telaşlanmaya müsaidolmadığını göstermekte
dir. Bilâkis fahrü gururu mucip bir vaziyet mev-
cudolduğıınu anlıyacaksmız. O rakamlar hangi
leridir? Arz edeyim. Sanayiimiz 1950 ye naza
ran kapasite olarak 7 - 8 misline fiilî istihsal ola
rak da 4 misline ulaşmıştır. Sanayiimiz istihsal 
neticesinde elde edilen mamuller 1950 senesine 
nazaran 4 misli istihsal yapar ve bu memlekette 
vatandaşın istihlâkine ve hizmetine arz edilirse, 
bunlardan çoğunu artık dışardan getirmek kül
fetinden vareste kalacağımız aşikârdır. Esasen 
iktisadi kalkınmanın hedefi bu değil midir? 

Eskiden 60 bin ton, 30 bin ton, 40 bin ton 
pamuk ihracederdik. Bu bir defa ihracat rakam
larımızda yer alırdı. Aman bak, ihracat rakam
ları şunlar. Mukabilinde dünyanın pamuklusu 
gelirdi hariçten. A!... Türkiye ithalât da yapa
bilmiş. Bu gelip gidişte hem ihracat rakamlarını 
çoğaltan, hem ithalât rakamlarını çoğaltan tesiri 
haiz bir muamele.. Bugün bundan eser yok. Bu
gün Türkiye'de istihsal edilen pamuğu Türk fab
rikaları, Türk işçileri işlemekte ve Türk mille
tinin hizmetine arz etmektedirler. Halbuki bir 
zamanlar Türk pamuğu buradan İhraç Vergisi 
verip, başka memleketlerin ithalât vergisine, mu
amele vergilerine, kazanç vergilerine tâbi olup, 
başka memleketler amelesinin nafakasını temin 
ederek mamul hale getirilip, navlun masrafları 
verilir ve ondan sonra giyilirdi. Artık, bugün 
böyle bir hâdise yoktur. Artık hariçten çimento 
getirmiyoruz. Birçok maddeler var ki, memleket
te istihsali artmış olmasına rağmen istihlâkin es
kisine nispetle çok yüksek bir seviyeye çıkmış ; 
olması yüzünden darlığı çekiliyor. Hangi madde \ 
bulunmuyorsa, muhterem arkadaşıma söylüyo- i 
rum; eğer o maddenin- 1950 ye nazaran 3 - 4 \ 
misli istihlâk edilmekte olmadığı ispat edilirse j 
hakikaten kendilerine özür dilemek mevkiinde 
olacağım. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Evet ı 
istihlâk artışı 3 -4 mislini buluyor. j 

KASIM GÜLEK (Adana) - - Haç (Sağdan, | 
ilâç ilâç, sesleri) I 

MEHMET HAZER (Kars) — Kahve kaç | 
misli arttı ? I 
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, BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade buyuran, beyefendiler, en aşağı 
beş misli. Telâşlanmayın 170 bin ton istihsal 
ederken 80 bin tonluk stok vardı, satamıyorduk, 
yiyemedikten ve istihlâk edemedikten sonra her 
şeyi bulabilirsiniz. Yol yapmazsınız, hastane yap
mazsınız... (Sağdan, biz hiç yapmadık mı sesle
ri, gürültüler) Size yapmazsınız demiyorum, sö
züm umumidir. (Sağdan, alkışlar) Telâşlanıyor
sunuz acaba biliyorlar mı, 1949 senesinde şarkın 
sekiz vilâyetinde bir tek eczane mevcut değildi. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Vardı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Hayır, yoktu. Şarkta sekiz vilâyetimizde 
eczane yoktu. Yol olmaz, eczane olmaz, cebinde 
parası olmaz... (Sağdan, gürültüler) 

TURGUT GÖLE (Kars) — Bunlar hangi vi
lâyetti. 

REİS —- Turgut Bey size ihtar ediyorum, 
müdahale etmeyin, 

TURGUT GÖLE, (Kars) — Hangi vilâyet ol
duğunu sordum. 

REİS — Rica ederim, müzakerelerin nezih 
havasını bir piyon şeklinde bozmamanızı rica 
ederim. (Sağdan, gürültüler, havasını sen bozu
yorsun bir mebusa, piyon diyemezsin, sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, yol olmazsa, niha
yet eczane olmazsa, ilâç istihlâki elbette hattı 
asgaride kalır ve tabiîdir ki, bu şartlar altında, 
o zaman ilâç bulunuyordu demenin bir mânası 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, benden sordular, ilâ
cı 1950 seviyesine nazaran'istihlâki dört misli 
artmıyan 'maddeler arasında zannettiler. Türki
ye'de ilâç durumu şöyledir : 1949 da Türkiye'de 
ilâç istihsali 13 milyon, ithalâtı 8 milyon olmak 
üzere 21 milyon liralık bir yekûna mukaMıl 1957 
de memleket dahilindeki istihsal 115 milyon ve 
ithalât 23 milyon lirayı bulmuştur. Bakınız 1949 
daki 13 milyon liralık istihsale mukabil 1957 de 
115 milyon liralık istihsal ithalâtla beraber ye
kûn 138 milyon lira ve 1949 yekûnu ise sadece 
21 milyon liradan ibarettir. (Fiyat, sesleri) 

SAĞDAN BÎR SES — Türk lirası mı? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) --• Efendim müsaade buyurursanız 1958 se
nesi içinde kati tahminlere göre Türkiye'de 150 
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milyon liralık ilâç istihsal edilecek 30 milyon ! 
liralık ilâç ithal edilecektir. Böylelikle evvelce ; 
21 milyon olan yekûn 180 milyon liraya yükse- " 
lecektir. Şimdi arz ettiğim, buhmmıyan hangi 
madde olursa olsun, cam mı, sıhhi malzeme mi, 
kereste mi, ne ki, akıllarına gelen arkadaşların 
şu buhmmıyan maddelerden akıllarına ne gelir
se söylesinler, halkın istihlâkine üç misli, dört 
misli, beş misli, hattâ daha fazla miktarlarda 
arz edilmiş olduğunu kendilerine bildirmekle 
mübahi olacağım. Sorsunlar söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi kalkınma 
nedir? İktisadi kalkınma denince pek tabiî ola
rak her şeyden önce vatandaşın refahı anlaşı
lır. Fakat 300 bin tonluk çimento ile refah ol
maz, memlekette yetiştirdiğimiz pamuğu dışarı 
gönderip orada imal ettirerek buraya getirmek
le refah olmaz. Yol, mektep yapmakla refah ol
maz, bunun başka tarafı vardır, iktisadi kal-
kinma aynı zamanda^ bir yılın iki yılın işi de 
değildir. Soruyorum «iz bir memleketin geri 
bir memleket olmanın güçlüklerini yenmeye 
mecbur olmadan üç ilâ beş sene zarfında gıpta 
edilen ileri memleketler seviyesine gelmiş ol
duğunu nerede gördünüz? Beyefendiler; 1949 
da memleketin iktisadi vaziyetini tetkik eden 
Dünya Bankası mütehassıslar heyetinin rapo
rundan o zaman bu memleketin ne halde oldu
ğunu istihraçedebilmek için bâzı satırları oku
mama müsaade buyurunuz. Türkiye son 25 se
ne zarfında mühim inkişaflar göstermişse de bu 
bir taraflı olmuştur. Ziraat, ormancılık, balık
çılığa nazaran bilhassa Devlet sanayii favorize 
edilmiş, yollar, demiryolları lehine olarak ih
mal edilmiş, Devlet envestismam sarfiyatının 
% 90 ı Devlet sanayii ve demiryolları ile ya
bancı şirketlerin mubayaasına tahsis edilmiş ve 
bunun neticesi olarak da Türk ekonomisi umu
miyet itibariyle eski, iptidai mahiyetini muha
faza etmiştir. 

Türk millî gelirinin ne kadarının envestis-
mana sarf edildiğine dair bir hesap yapılmamış
tır. Envestisman gayrisâi'i % 7, net olarak an
cak % 3 nispetindedir. 1948 de neden envestis
man aşağıdaki şekilde hesabedilebilir. Devlet 
sektörü 175 milyon lira, hususi sektöre 75 mil
yon lira inşaat dâhil yekûn 250 miyon lira. 
Umumi tasarruf yekûnları hakkında bir tahmin 
yok;. Enstitüsyonel tasarruflar yani tasarruf 
ve vadeli mevduat. Devlet tahvilleri mubayaası 
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millî gelirin % 1 ine tekabül etmektedir. Tür
kiye'nin gayrisâfi ulaştırma vasıtaları başlıca 
iktisadi müşküllerini teşkil etmektedir. Türk 
demiryolları şebekesini tetkik etmiş olan Ame
rika mütehassıslarının kanaatine göre evvelâ 
mevcut vasıtaların daha iyi teşkilâtlanması ve 
iyi idare edilmesine ihtiyaç vardır. Türk yol 
şebekesi çok fenadır. Türk limanları yolları 
gibi gayrikâfidir. İstanbul limanı Türkiye'nin 
dış ticaretinde başlıca düğüm noktasını teşkil 
etmektedir. Ziraat Türkiye Hükümetince ihmal 
edilmiştir. Son 25 senelik devre zarfında ziraat, 
Türk bütçesinin ancak yüzde ikisine Devlet 
envestismam için vâki sarfiyatın % (i ilâ 7.sine 
nail olmuştur. Devlet bütün imkânlarını sanayi 
ve nafıa işlerinde kullandığı için bir şey kalma
mıştır. Bunu burada zikretmeye lüzum yok, bu 
hacımlar malûm çok küçük şeylerdir. Türkiye 
ihracatında % 90 Türk iktisadiyatının temelini 
teşkil eden hububat ziraatinin ekonominin di
ğer sektörlerinde teşebbüs ve inkişaflar görül
memekte hattâ istihsalin nüfus artışı göz önü
ne alındığı takdirde harbden evvelkine naza
ran azaldığı görülmektedir. Mazide ziraatin 
ihmal edilmiş olması Türkiye'nin bugünkü ik
tisadi za'fınm ballıca sebebidir. Yol, ziraatin 
en büyük ihtiyacıdır. Bugünkü, deve, araba, 
eşek gibi vasıtalar bir şevik buğdayın 35 mile 
nakli üç liraya malolmaktadır. Kâfi yol ve 
kamyonla aynı nakliye 45 kuruşa düşer. 

Devletin envestisman kaynakları mahuttur. 
Halen senede 225 milyon lirayı geçmemektedir. 
Türkiye'de hususi teşebbüsün Devlet reka
beti dolayısiyle önlendiği vakıadır, diğer taraf
tan hususi teşebbüs yaşama imkânını bulduğu 
takdirde Devletin himayekâr tarifeleri ve bâzı 
siyaset erkânına sağlamak yolunu arıyacaktır. 
Bir sanayi ve ihtiyat sermaye olmadığına göre 
Türkiye'nin sanayi inkişafının Devlet -müda
halesi olmaksızın mümkün olamayacağı belki 
doğrudur. Diğer taraftan hususi teşebbüs Dev
let sanayiinin düştüğü envestisman hatalarına 
düşmiyecektiir. Devlet sanayii envestisman ha
talarına düştü diyor. Mamafih hususi teşebbü
sün inkişafı Türkiye'nin malî vaziyeti bakımın
dan mühimdir. 

Türk bütçelerinde acık mûtattır. 1931 
senesinden beri yalnız bir bütçede açık yoktur. 
Harbe takaddüm eden senelerden açık küçük 
olmuş, 1948 bütçem tarihte en büyük açığı ih-
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Halbuki kendileri Meclise 1946 seçimleri neti
cesinde teşrif ettiler. (Sağdan, gürültüler 1957 
de de yine geldi, sesleri) 

Bir de iktisadi zorluklara mâruz kaldıkça 
güya rejim buhranı yaratıyormuşuz, herkesi sus
turmak istiyor muşuz. Ben de İsmail Rüştü ar
kadaşıma şunu söyliyeyim. 1946 dan evvel bu 
memleketin açıkça ifade edilmiş bir siyasi hayat 
tarzı vardı. Tek parti, tek millet, tek şef. Bu 
kendi indinde meşru!aşıyordu. Fakat çok par
tili idare iş başına geldikten sonra 1946 hâdise
lerini takibedenler (Sağdan, 1957 seslen) Bugün 
bizim için bu tarzda konuşması İsmail Rüştü ar
kadaşım için bu tarzda konuşmaktan kendisini 
tahzir eder zannederim. 
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tiva etmiş ve gerek bankaların ve gerek piya
sanın Devlet tahvillerini satmalmak istememesi 
neticesinde finansmanı çok müşkül olmuştur. 
1948 bütçesinde açık, umumi ve mülhak bütçe
ler bir arada aşağıdaki şekilde finanse edil
miştir. 48 milyon liralık halka ve ticari banka
lara Devlet tahvili satılmış bunlar bankalara 
zorla empoze edilmiştir, yalnız sekiz milyonu 
satılabilmiştir. Diğerleri Merkez Bankasının ga
rantisi ile karşılanmıştır. 

201 milyon açığın ancak 49 milyon lirası 
bankalara zoraki satılan tahviller bakiyesi 160 
milyon ise Merkez Bankasının emisyonudur. 
Türkiye diğer Orta - Şark memleketleri gibi va
him bir iç kredi meselesine mâruzdur. Teşki
lâtlandırılmış bir sermaye piyasası yoktur. 
Menkul kıymetler borsası, iptidai eııvestisman 
bankacılığı yoktur. Ticari bankacılık mahdut
tur. Tasarruf mevcut ise de daha ziyade arazi 
mal stokları, inşaat ve para ve mal iddiharı yo
luna gitmekte, ancak mahdut bir kısmı banka
lara intikal etmektedir. j 

1947 ortasında, 1948 ortasında tasarruf mcv-
düatmdaki artış 38 milyondan ibaret kalıırştır. i 

İç borçlarda fiilî artış 1948 senesinde 325 | 
milyon liradır. 1948 senesinde Devlet borçların-
daki artış aşağıdaki sebeplerden mütevellit te- j 
lâkki olunabilir : Umumi bütçedeki açık 181 j 
milyon lira, katma bütçelerdeki açık 95 milyon j 
lira. Hububat mubayaası 74 milyon lira. Devlet | 
İktisadi Teşekkülleri için Hazinece garanti edi- I 
len bono 41 milyon lira. 391 milyon lira 400 mil
yon lira. 1948 senesinde Merkez Bankası tara
fından finanse edilen devlet borcu. Burası çok 
mühim arkadaşlar. Burası çok mühim beyler. 
1948 senesinde Merkez Bankası tarafından fi
nanse edilen Devlet brocu bu miktara müsavi ol
duğuna göre Devletin envestisman programının 
tamamı Merkez Bankası tarafından finanse edil
diğini açıkça ortaya çıkarır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok nazik arkada
şım Sayın İsmail Rüştü Aksal diyor ki, 1946 dan 
evvel ki, işleri bana sormayınız. Ben o zamanın 
mesuliyetini tekabbül edemem, diyor. O zaman 
çok genç olduğunu partiye 1946 da girdiğini 
söylüyor. 1946 da partiye girdiği zaman malî, ik- ı 
tisadi vaziyet güllük gülistanlık, rejim buhra
nı mevcut değildir. Her şey yolundadır öyle mi ? | 

Muhterem arkadaşlar, 1950 senesinin Ekim 
ayında Erzurum'a gittik. 1950 senesinin Ekim 
ayında, seçimlerden henüz 4 ay geçmişti. Muha
lefet daha o zamandan, «hürriyet yok, matbuat 
hürriyeti yok, rejim buhranı var, halk huzursuz
dur, muhalifler mahkemelerde süründürülmek-
tedir.» gibi iddialarla ortaya çıkmışlardı. 1950 
Ekim ayı. Ne yapmışız ? Matbuat Kanununu kal
dırmışız, bir nevi mesuliyetsizlik rejimi koymu
şuz, Af Kanunu çıkarmışız, ertesi günü muhale
fet bütün haklarını istimal ederek haksızlık ve 
insafsızlık sahasına kadar gitmiş dayanmış, ma
lûm şikâyetlere başlamıştı. Muhalifler mahkeme 
kapılarında süründürülüyorlarmış! Mahkeme 
kapılarında sürünebilmek için adalet mekaniz
masının bozuk olması lâzım değil midir? Biz mi 
bozduk? Daha biz iktidara geleli henüz dört ay 
olmuş. Temyiz Mahkemesi Reisinin bile kim ol
duğunu öğrenmedik. Biliyorsunuz daha o zaman
lardan itibaren diyorlardı ki, halk huzursuzdur. 
îddia ediyorlardı ki, tapu memurundan en yük
sek kumandanına kadar bütün memurlar denk
lerini yapmışlardır. Vatandaş şöyledir, böyledir, 
bu edebiyat daha Halk Partisinin iktidardan 
uzaklaştırıldığı anda başlamıştır. Rejim buhra
nı, rejim buhranı diye tutturdukları terane asla 
yeni bir mevzu değildir. Bu dile kolay, ne rejim 
buhranı 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Çeken 
bilir, çeken bilir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — 1946 da rejim buhranı yoktu, 1945 te re
jim buhranı yoktu, 1930 da rejim buhranı yok
tu da, 1957 de rejim buhranı var öyle mi? 
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(Sağdan, var var, sesleri) Beyefendiler var di- I 
yecekler, yok diyeceğiz... 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Sen var
sın yeter. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Var diyecekler, yok diyeceğiz, insaf var 
diyecekler, yok diyeceğiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu memleketin 
demokrasisinin bir kaderi olarak bu telâkki 
edilmek lâzımgelir mi? Bilmiyorum, muhale
fet dediniz mi, şiddetle tenkid ve şiddetle hü
cum akla gelmektedir. Gazetelere bakın, falan 
bey şiddetli bir nutuk söyledi, falan bey sert 
bir nutuk söyledi, falan bey şiddetle tenkid 
etti, şiddetli olmıyam yok. Zıyk müttesi olur. 
Galiba uzun seneler tek parti tahakkümü al
tında yaşıyan memleketin çok partili hayata, 
hürriyete demiyeyim darılıyorlar, (Soldan, gü
lüşmeler) Tek partili hayata ve onun icapla
rına karşı büyük bir hasret duymuş olmalı ki, 
onu elde etmek için şiddetli hareket ediyor
lar. Haklarını istirdadedebilmek için Demokrat 
Parti kurulduktan sonra 1946 - 1947 de sert ve 
şiddetli mücadeleler oldu. Galiba bir itiyat ha
linde bu sertlik, bu şiddetililiği bu memlekette 
kökleştirdi. 

Muhterem arkadaşlar, bizim dediğimiz ola
cak, bizim dediğimizi kabul edeceksiniz, sizin 
dediğiniz bâtıldır. İki taraf karşı karşıya bu
nu söylerse ve muhalefetin kendi fikirlerinin 
kabul edilmemesi karşısında iktidarı her türlü 
isnatların hedefi yapmak yolunda gidecek olursa 
bu memleketin idaresi kolay olmaz. Biz, 1946 da 
parti kurulduğu zaman o şiddetin memlekette 
kökleşmesindeki zararı takdir ederek kendi par
timiz içinde mücadele açmış insanlarız. O zaman 
Halk Partisi, Demokrat Partiye müfritlerle mu
tedillerden müteşekkil olarak ikiye ayrılmış bir 
zümre gözü ile bakardı. Müfritler, mutedilleri 
Halk Partisi ile muvazaa yapmış olmakla itham 
ederlerdi. Yani çok partili hayata geçtikten son
ra «Mutlaka benim dediğim dediktir, matlubolan I 
neticeleri şiddetle istihsal edeceğim.» diyenler 
aramızdaki müfritleri teşkil ediyordu. Mücadele 
oldu. Ayrıldık, mutedillerle müfritler birbirle
rinden ayrıldılar. Parti ikiye bölünüreesine şe- j 
didoldu, mücadele. Şimdi bütün bunları geri j 
bırakmış bulunuyoruz. Şiddetten sertlikten ne 
çıkar, (Sağdan, gürültüler) Ne olacak? Gelecek-
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siniz buraya konuşacaksınız. İsmail Rüştü Ak
sal gibi konuşunuz. Onun gibi konuşunuz. (Sol
dan, şiddetli alkışlar) Onun yaptığı gibi, nazik 
bir tarzda konuşularak muhteva bakımından 
her şey pekâlâ söylenebilir. (Siz, sözlemediniz mi, 
sesleri) Benim söylediklerim bir şey değil, hazır
lanıyoruz, teker teker cevap vereceğiz, kolay de
ğil burada konuşmak. Burada konuşulanların 
hepsine yazılı, mazbut cevaplar verilecektir. 

NAŞİT FIRAT (Çankırı) — Tehdit mi? 
REİS -— Naşit Bey, mutlaka havayı bozmak 

mı istiyorsunuz!.. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Yok, bilâkis sertlik derecesine bakınız 
arkadaşlar, tenkidlerinize ehemmiyet verilerek, 
mazbut cevap vereceğiz, dememi dahi tehdit mi 
diye karşılıyor. Bunları bırakalım, mutlaka 
tenkid etmek için, mutlaka kötü söylemeye mec
bur değilsiniz, böyle bir mecburiyet yoktur, ra
hat söyleyin, rahat konuşun. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Yani Se-
bati Bey gibi mi konuşalım? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bu kökleşmiş olan sertliği bertaraf etme
dikten sonra, memleketi rahatsız etmekten baş
ka hiçbir netice elde edilmez. Buraya gelip de 
bağırmak, çağırmak, biz de varız, biz de kud
retliyiz. şöyleyiz, böyleyiz diye kuvvet gösteri
si yapmak bunlar doğru değildir. Bunlardan bir 
netice çıkmaz. Ne olur bunlardan, kimin nesine. 
(Sağdan gürültüler) 

BAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Biz sizi 
dört sene hürmetle dinledik. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; Fahri Karaka-
ya fazla sinirlendi, ben de sözlerimi bitiriyo
rum. Daha tertipli, daha münakkah, daha te
ferruata kadar giden ve söylenenleri tahlil ve 
tertibeden cevaplarımız Hükümetçe hazırlan
maktadır. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Sual so
racağım. 

REİS — Bir dakika efendim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Muhterem arkadaşlarım; Ben sözlerime 
bir suitefehhüm yaratacak olan ifadeleri cerh-
etmek için başladım ve bir nebze de daha evvel 
konuşulmuş olanlara temas ettim. Hükümet nâ-
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nıına olan cevap hazırlanmaktadır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Soldan şiddetli alkışlar) 

TURGUT GÖLE (Kars) — Söz istiyorum. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Sivas) — Söz isti

yorum. 
ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Söz 

istiyorum. 
OSMAN ALİŞlRO&LU (Ankara) — Reis 

Bey, 156 ncı maddeye göre söz istiyorum. Bana 
ihtar verdiniz. 
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REÎS — 156 ncı madde sual formalitelerine 

mütaallik husustur. Dahilî Nizamnamenin 111 
nei maddesine göre: «Bir kanun veya bütçe mü
zakeresi sırasında her mebus Hükümete veyahut 
mazbata muharririne istediği sualleri sorabilir. 
Sualler sözler bittikten sonra sıra ile sorulabi
lir.» Bu madde mucibince sual sormak üzere lüt
fen isminizi kaydettirmenizi rica ederim. 

İnikadı, yarın saat 10 da toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,00 
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