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1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Birinci celse 
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Memurla

rın vazife gördükleri müddetçe tahsil müessese
lerine asli talebe olarak kaydedilemiyecekleri-
ne dair 4007 sayılı Kanunun birinci maddesi
ni değiştiren 4214 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin tadili hakkındaki kanun teklifi, talebi 
üzerine geri verildi. 

1958 malî yılı Muvazene! Umumiye kanu
nu lâyihasının heyeti umumiyesi müzakere edil
di, 

inikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Bolu Mdbusıı 
Fikri Apaydın İhsan Gülez 

Kâtip 
Konya Melbusu 

Sabahattin Sayın 

İkinci celse 
1958 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kerelere devam olundu. 

22 . I I . 1958 Cumartesi günü saat 10 da top • 
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Zonguldak Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Mustafa Saraç 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Anka

ra köylerinde okul binası olduğu halde tedri
sat yapılamıyan okullara öğretmen temini husu
sunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair şi
fahi sual takriri, Maarif Vekâletine gönderil
miştir, (6/87) 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Mardin vilâyetinin bâzı kazalarındaki ceza ve 
tevkif evlerinin durumuna dair şifahi sual tak
riri Adliye Vekâletine gönderilmiştir (6/88) 

3. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Irak -
Ürdün Federal Devletinin kurulmasının Bağ
dat Paktının âza devletlere yüklediği mükelle-
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fiyetlerde ne gibi bir fark husule getireceğine dair 
şifahi sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/89) 

4. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, istanbul 
C.H.P. teşkilâtının parti içi çalışma ve toplantı
larına valilikçe ne sebeple mâni olunduğuna da
ir şifahi sual taktiri Dahiliye Vekâletine gön
derilmiştir. (6/90) 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Sa
nayimizin 1957 yılında kapasitesinin % 42 nok-
saniyle faaliyette bulunmuş olmasının sebebine 
dair şifahi sual takriri Sanayi Vekâletine gön
derilmiştir. (6/91) 



2. - H A V A L E EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların 

asgari yaş haddinin tesbiti hakkında 58 sayılı 
Sözleşmenin tasdik edilmesine ve bu Sözleşmeye 
katılmamıza dair kanun lâyihası (1/154) (Hari
ciye, Münakalât ve Çalışma encümenlerine). 

2. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hükümlerinin 
tadiline mütedair Protokol hakkındaki îmza Za
bıtnamesi» nin tasdikine dair kanun lâyihası 
(1/155) (Hariciye, Gümrük ve inhisarlar, Tica
ret ve Bütçe encümenlerine). 

3. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasının 1 nci kısmı ve XXIX ve XXX ncu 
maddelerinin tadiline mütedair Protokol, Güm
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasmm ön
sözü ile II ve III ncü kısımlarının tadiline müte
dair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hükümle
rinin tadiline mütedair Protokol hakkındaki tas
hih zabıtnamesi» nin tasdikine dair kanun lâyi
hası (1/156) (Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, 
Ticaret ve Bütçe encümenlerine). 

4. — Janponya'daki Birleşmiş Milletler As
kerî Kuvvetlerinin hukuki durumuna dair Anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakı 
hakkında kanun lâyihası (1/157) (Hariciye, Millî 
Müdafaa, Adliye, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

5. — Serbest hesap mütehassısları kanunu lâ
yihası (1/158) (Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

6. — Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe 
alınacakların asgari yaş haddinin tesbitine dair 
15 sayılı Sözleşmenin tasdik edilmesi ve bu Söz
leşmeye katılmamız hakkında kanun lâyihası 
(1/159) (Hariciye, Münakalât ve Çalışma encü
menlerine) . 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Alman
ya Cumhuriyeti arasında vâki Tarife müzakerele
ri hakkındaki 16 Şubat 1952 tarihli Protokolün ta
diline mütedair Protokolün tasdikine dair kanun 
lâyihası (1/160) (Hariciye, Gümrük ve İnhisar
lar, Ticaret ve Bütçe encümenlerine). 

8. — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi 
Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası (1/161) (Maa
rif, Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

9. — Veraset ve intikal Vergisi kanunu lâyi-
yihası (1/162) (Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

Teklif 
10. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım ve 

Amasya Mebusu Kemal Eren'in Dahiliye memur
ları Kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerini de
ğiştiren 4089 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin ve 4089 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ek 4329 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki 5354 sayılı Kanu
na muvakkat bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi (2/140) (Dahiliye ve Bütçe encümenleri
ne) . 

Tezkereler 
11. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/163) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene). 

12. — Çorum Mebusu Kemal Erdem'in, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/164) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene). 

13. — Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/165) (Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encüme
ne). 

14. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, teş
riî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/166) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

15. — Osmaniye'nin Çardak köyünün 64 nu 
maralı hanesinde kayıtlı Osmanoğlu, Fatma Ay 
şe'den doğma ibrahim Ersoylu'nun ölüm cezası 
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/167) (Adliye Encümenine). 

16. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/168) (Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene). 

Mazbatalar 
17. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyase

ti Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1956 yı
lı hesabı katileri hakkında Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni mazbatası (5/7) (Ruznameye). 

18. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
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yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/61) (Ruznameye). 

19. — Pasaportların bedel mukabilinde itası 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe-en
cümenleri mazbataları (1/9) (Ruznameye). 

20. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması .hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/127) (Ruznameye). 

21. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik-
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lik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/114, 1/140) (Ruzna
meye). 

22. — İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört 
büyük muhribin Türk Deniz Kuvvetlerine devri 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İn
giltere Hükümeti arasında teati edilen mektupla
rın tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye, 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/8) (Ruznameye). 

BÎEİNCt CELSE 
Açılma saati : 10,20 

REÎS — Agâh Erozan 
KÂTİPLER ; Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Hakkı Kıınnel (Kayseri) 

REİS -
pılacaktır. 

3. — YOKLAMA 

Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya- I (Sivas mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyet var. Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELR 

i . — 1958 malî yüı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/17) 

Behzat Bilgin. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, dördüncü gününe vardığımız büt
çe müzakerelerinde şimdiye kadar vâki konuş
maların, bilhassa sayın muhalefet erkânı tara
fından yapılan tenkidlerin mihverini siyasi me
seleler teşkil etmiştir. Gerçi bütçe müzakerele
rinde siyasi meselelerin, pek tabiî olarak mü
him bir mevkii vardır. Fakat öyle diyebilirim 
ki, Muhterem İsmail Rüştü Aksal 'in konuşması 
istisna edilirse, gerçekten bütçe mevzuuna mu
halefetteki arkadaşlarımız her nedense iltifat 
buyurmamı şiardır. Bendeniz siyasi mevzua ka
tiyen girmek istemedim. Fakat vâki konuşma
lar dolâyısiyle kısaca temastan yine kendimi 
alamıyacağım 

Dikkati celbeden nokta şudur : Muhalefette
ki çok muhterem tenkidçi arkadaşlarımız ten-
kîdlerinde muhalefet yıllarında iken Sayın 
Adnan Menderes'in, yahut Meclis Reisimk 
Sayın Refik Koraltan'm, yahut Muhterem Reisi
cumhurumuz Celâl Bayar'ın veya ikinci Reisi
miz Fikri Apaydın'm ve diğer arkadaşlarımı
zın sözcümüz olarak söyledikleri sözleri ele 
alarak tenkidler yapmışlardır, öyle bir intiba 
hâsıl oluyor ki, sanki o zaman bu arkadaşlarımız 
iktidarda idiler veya iktidarla mutabık idiler, 
Bugün muihalefette ibulunan o günün iktidarını 
temsil eden arkadaşlar kendi noktai nazarları
nı teyit sadedinde bu ifadelere müracaat etmek
tedirler. 

Halbuki Muhterem Adnan Menderes'in De
mokrat Parti Sözcüsü olarak yaptığı tenkidler 
bu kürsüden mukabelesiz mi kalmıştır? Bu ten-
kidlere karşı o günün Hükümeti o günün ikti
dar sözcüleri, vekilleri tarafından eçvap veril-
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memiş midir! Acaba ı0 günkü Demokrat Parti 
sözcülerinin ifadeleriyle o günkü iktidar ara
sında bir mutabakat mevcut mudur? Hayır.. Ta-
mamiyle bizimkinin >a'ksi olan foir görüşün ifa
desi ortaya atılmıştı. 

Şimdi sormak lâzımgelir: Muhalefetteki ar
kadaşlarımız 1946 - 1950 devresinde, yani dört 
senelik devre içinde kendi sözcülerinin beyanla
rında şayanı ihtiöaç hiçbir mütalâa bulamamış
lar mıdır ki, yalnız Sayın Celâl Bayar, Sayın 
Menderes, Sayın Refik Koraltan'm ifadelerini 
makamı ihticaçta ileri sürülmektedirler? Hiç 
şüphesiz onların, iktidar ricalinin de konuşma
ları oldu. Fakat şimdi onların konuşmalarını, 
yani o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi görü
şünü tamamiyle ret ve inkâr eder mahiyette ol
dukları içindir ki, onlara dayanarak: ortaya 
koymaktan çekinmektedirler. Dünkü iktidarla 
bugünkü muhalefetin savunmakta oldukları 
prensipler - aynı parti olmalarına rağmen - bir
birlerine taban tabana zıt prensiplerdir. 

Şimdi bir rejim buhranından bahsedildi. Bu
nu S seneden beri aynı usuller ve aynı deliller
le dinlemekteyiz. Fakat 1946 dan 1950 ye kadar 
bu rejim bulhramna esas telâkki ettikleri mese
lelerin ne vaziyette olduğunu acaba unutmak 
kabil midr? 

Meselâ Seçim Kanununu ele alalım, Seçim 
Kanununun çıkacağı âna kadar o günkü ikti
dar partisinin Demokrat Parti tarafından 
serd edilen mâkul taleplere karşı nasıl bir mu
kavemet cephesi açtığı bugün unutulmuş mu
dur? (Sağdan, gürültüler) 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Aylarca 
çalıştı, unuttunuz mu? 

BEHZAT BÎLGtfN (Devamla) — Meselâ 
'açık oy, gizli tasnif. Demokrat Partinin bu pren
sibine mütemadi bir ret ile mukabele edip en 
sonunda umumi efkârın tazyiki karşısında Se
çim Kanununu çıkardıkları bir hakikat değil 
midir? (Sağdan, gürültüler) 

REÎS — Emin Bey, hatibin sözünü kesme
menizi rica ederim. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla)— Bu Mecliste 
gizli oy prensibi müdafaa edilerek hücre sisteminin 
tatbiki istendiği zaman ekseriyet partisinin «Ka
ragöz perdesi nıj kuracağız?» jdiye bu teklifi 
istihfafla reddettiği,günler o kadar uzak mıdır? 
(Sağdan:. «Sonunda ne oldu?» sesleri) Sonun
da ne olduğunu da söyliyeceğim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, muhalefetteki 

arkadaşlarımızdan bâzı sualler varit oldu. De
diler k i ; «Antidemokratik kanunlardan - kendi 
anlayışlarına göre bunlar malûm - hangisini 
kaldırdınız?» Bendeniz muhalefetteki arkadaş
larıma antidemokratik hükümlerden hangisinin 
kaldırılmış olduğunu değil, onun yerine tesis 
edilmiş bir vaziyeti hatırlatırsam bunun ehem
miyetini takdir edeceklerini zannediyorum. Se
çim Kanunu yapıldığı zaman birçok talepler kar
şılandı ve fakat mütaaddit ısrarlara rağmen kar-
şılanmıyan çok mühim bir tek talep kalmıştı. 
3 u talep seçim neticelerinin Meclisin tasarru
fundan kurtarılması ve Yüksek Seçim Kurulu
na havale edilmesi keyfiyeti idi. O zaman 1946 
da malûm şekilde teşekkül eden Mecliste mil
letin reyi ile... 

HAMZA EROĞLU (Adana) — 1957 de na
sıl oldu Beyefendi? 

REÎS — Behzat Bey, müsaade buyrun. 
Hamza Eroğlu Bey, ricama rağmen söz kes

mekte devam ettiğiniz için birinci ihtarı veri
yorum. Behzat Bey, siz devam buyrunuz. 

MEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — 1946 Mec
lisinde milletin lâşek ve lâşüphe reyi ile buraya 
milletvekili olarak gelmiş Demokrat Parti me
buslarından üçünün seçimlerini muallel kılacak 
hiçbir sebep mevcudolmadığı halde mebusluktan 
iskat edildikleri ve mazbatalarının kabul edil
mediği unutulmuş bir keyfiyet midir? 

Şimdi bu keyfiyet neyi ispat etmiştir? Şunu 
ispat etmiştir ki, seçim mazbatalarının tasdiki 
Büyük Millet Meclisinin, yani ekseriyette bu
lunan siyasi organın tasarrufu altında bulundu
ğu müddetçe hakikaten bu mazbatalar üzerinde 
siyasi bâzı haksız tasarrufların önlenmesine im
kân yoktu. Biz ne yaptık? Biz iktidara gel
diğimiz zaman hiçbir mecburiyet olmadığı halde, 
sırf kendi noktai nazarımıza sadık kalmak için, 
bu tasarrufu Meclisten aldık ve Yüksek Seçim 
Kuruluna verdik. 

Şimdi 1946 daki durumla 1954 - 1957 deki 
durum arasındaki farkın başlıca noktası şudur: 
Bugün seçim tamamen milletin reyine dayanan, 
milletin reyinden başka hiçbir... (Sağdan, gülüş
meler ve gürültüler) Tesire tâbi bulunmıyan, 
bulunması imkânı mevcudolmıyan bir müessese-

• dir ve demokrasimizin hakiki teminatını teşkil 
V etmektedir. (Sağdan, gürültüler) 
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REÎS — • Efendim, bu tarzı hareket katiyen 

Meclisin ciddiyetiyle kabili telif değildir, lüt
fen sükûnetin muhafazası ve hatabin ciddiyetle 
dinlenilmesini rica ederim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, dün burada seçim meselesi dâhil, 
1967 seçimleri hakkında tamamen haksız ve 
indî ithamları ve her şeyi saatlerce söylediler, 
biz de sükûnetle, hiçbir mukabeleye tenezzül et
meden dinledik. Bugün burada hakikati yerine 
getirmek için birkaç söz söylememize tahammül 
edemiyorlar. (Soldan «edemezler» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; 1957 seçimleri, D. P. 
devrinde yapılmış olan bütün seçimler 1954 dâ
hil ve ondan evvelki 1950 seçimleri ile beraber mü
talâa edilerek millet iradesinin bihakkin tecelli et
tiği meşru seçimlerin birer şeref numunesi olarak 
Türk Tarihine intikal edecektir. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) Bu sözler karşısında, bu kür
süde ve Bütçe Encümeninde ve zaman zaman 
birçok yerde dermeyan edilen mülâhazaların so-
fistik münakaşadan oaşka hiçbir değeri ve mahi
yeti yoktur. 

Dün burada Osman Bölükbaşı, seçimlerin ne
vama referandum olduğunu söylediler. Arkadaş
larım, seçimle referandum arasındaki farkı bu
gün lise talebesi de bilir. Hiçbir zaman seçim 
referandumla kıyas edilemez, kıyas edilmesi im
kânı mevcut değildir. Seçim Türk milletinin ve 
her milletin iktidara getirmek istediği Hükümete 
mukadderatını 4 sene müddetle emanet etmek 
için itimadını haiz olan icrayı tâyin etmeye ya-
rıyan bir müessesedir. Bu müessese menfi taraf-
lariyle değil, müspet taraflariyle işler. Türk mil
leti iktidarı kime lâyık görürse ona reyini verir. 

Şimdi, reylerin mecmuu §JU olmuş bu olmuş.. 
Hakikat şudur ki, birçok memleketlerde, bizim 
gibi ekseriyet sistemine dayanan seçim kanun
larının tseis etmiş olduğu esaslar dâhilinde Türk 
milleti büyük bir farkla diğer partilere karşı, 
ve burada muhalefet partisini teşkil eden Halk 
Partisine karşı büyük bir farkla iktidarı Halk 
Partisine değil, D. P. ye emanet edeceğini, baş
kasına emannet edemiyeceğini tesbit etmiş ve 
Yüksek Meclisi teşkil eylemiştir. (Soldan, alkış
lar) Hakikat böyle olunca, burada hâlâ seçim
den, seçimin neticelerinden bahsetmek nevama 
Büyük Millet Meclisinin her şeyin üstünde olan, t 
her şeyin üstünde olması lâzımgelen ne her §e-
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yin üstünde kalacak olan otoritesini münakaşa 
etmek, yani Türk milletinin iradesini kabul et
memekten başka hiçbir mâna ifade etmez, bunu 
daha fazla uzatmaya lüzum yoktur, arkadaşlar. 
(Sağdan, «ooo!» sesleri) 

Diğer meselelelere gelelim. Şimdi bu mesele
lerden bendeniz kısaca bahsedeceğim: 

1950 den bu yana bâzı tedbirler alındı, bu 
tedbirlere karşı yine sayın arkadaşlarımız, «Bun
lar programınızda var mıydı?» Dediler. Kendi
lerine şu cevabı vermek lâzımgelir: Şikâyet 
edilen tedbirlerin hiçbirisini biz istiyerek, sırf 
bu kanuni tedbirler, kanunlar arasına girsin diye 
almadık, kendileri zorladıkları ve mecbur edil
diğimiz için bunlar kanunlarımıza intikal etti. 
(Soldan, alkışlar), (Sağdan, «Demek kabul edi
yorsunuz» sesi) Bunun delilleri aşikârdır, arka
daşlar. 

Biz, iktidara ilk geldiğimiz zaman bir ba
sın kanunu çıkardık. Bu basın kanunu matbu
ata dünyanın hiçbir yerinde olmadığı derecede 
hürriyet tanıyan bir kanundu. Neden çıkardık? 
Çünkü basma emniyet etmek istedik ve dedik 
ki; «Bu kadar geniş bir hürriyeti Türk basını 
hüsnü istimal edecek ve bu hürriyete lâyık ol
duğunu ispat edecektir.» Hâdise böyle mi oldu? 
Hayır. Türk basınından daha ziyade muhalefe
tin teşvik ve tahrikleriyle bu hürriyetlerin... 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Maşal
lah!.. 

REİS — iVeden sükûnetle dinlemek istemi
yorsunuz? Birinci ihtarı veriyorum. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla).— . . . . suisti-
mali şeklinde tecelli etti. 

KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — (Sağ 
tarafa karşı) Siz güdümlü mermimisiniz % 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Niçin 
ona ihtar vermiyorsunuz? 

REİS — Müdahale etmeyiniz. Bir arkada
şımızın bu şekildeki hareketi karşısında birinci 
defa rica ederim, ikincisi ihtardır beyefendi. 
Yüksek Heyeti muhtelif defalar izaç ve sükû
neti kasdî olarak ihlâl etmektesiniz. İkinci ih
tarı veriyorum. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; ikinci bir kanun, Atatürk Kanu
nu. Demokratik hürriyetlerin hüsnüistimal edil
mesiyle suiistimal edilmesi arasındaki farkın 
bir numunesini Atatürk anıtlarına karşı yapıl-
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mış olan suikastlerde gördük. Ve Atatürk Ka
nununu bu suikastlere karşı hem memleket hu
zurunu, hem inkilâplarımızm bütünlüğünü ko
rumak mecburiyetiyle çıkardık ve o zaman 
maalesef bu kanun aleyhinde Halk Partisinin 
vaziyet almış olduğunu da hatırımızdan çıkar
madık. Basın Kanunu, Atatürk Kanunu, Af Ka
nunu... Muhterem Başvekilimizin ilk programın
da beyan ettikleri veçhile; «Devri sabık yarat-
mıyacağız.» dedik ve yaratmamaya bütün az
mimizle gayret ettik. Netice ne oldu arkadaş
lar? Mesuliyetten kurtulmuş olanlar bu masu
niyeti, kendilerini bu mesuliyetten kurtaranla
ra karşı bir hücum vesilesi, bir taöırik vesilesi 
olarak kullandılar. (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; şimdi Toplantı Ka
nununa geliyorum. Evet; toplantı hürriyeti 
bütün demokratik cemiyetlerin esasını teşkil 
eder. Bu muhakkaktır. Fakat toplantı hürri
yeti var diye İngiltere'de, Amerika'da, Belçi
ka'da, İsviçre'de bizde olduğu gibi mitinglerin 
yapıldığına ve bilhassa bu mitinglerde bizde 
olduğu şekilde mütemadiyen ve mütemadiyen 
bir tarafın kötülendiğine, iftira edildiğine dair 
tek bir misal gösterebilirler mi? İngiltere'de, 
Amerika'da, Belçika'da, İsviçre'de, İsveç'te 
toplantı hürriyeti vardır, fakat oralarda biz
de olduğu şekilde konuşmalar yoktur, orada 
toplantı hürriyetleri suiistimal edilmez. Bizde 
toplantı hürriyeti suiistimal edilmemiş midir? 
Kendilerinden soruyorum. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — 1946 dan 
1950 ye kadar. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Efendim; 
bir defa şu noktayı halletmek lâzımdır... 

REİS — Behzat Bey, karşılıklı konuşmayın, 
devam buyurun. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — 1946 -
1950 arası ondan sonrası için bir mikyas ola
maz. Çünkü şartlar değişmiştir. (Sağdan «öyle, 
öyle» sesleri, gülüşmeler) Şartlarda şu basit 
nokta değişmiştir. 1946 - 1950 de iktidar, mil
lete rağmen iktidardayım ve iktidarda kalaca
ğım diye bir partinin elinde idi. (Soldan, bra
vo sesleri) 1950 den sonraki iktidar ancak mil
letin iradesiyle o mevkie gelebilen ve gelmesi 
mümkün olan bir partinin elindedir, aradaki 
fark budur. % 

; Mubjterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 
Demokrat Parti, Halk Partisi veya her hangi 
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bir partiden bir iktidarın her ne suretle olursa 
olsun devamlı olarak iktidar mevkiinde kalma
sına imkân ve ihtimal yoktur. O devirler tari
he karışmıştır. (Soldan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, şunu arz etmek iste
rim ki, tenkidedilen kanunlar varsa, bu kanun
lar demokratik usullerin ve ananelerin suiisti-

j maline karşı zaruret kesbetmiş tedbirler halin-
j de Meclise intikal etmiş ve Meclisin yüksek 

tasvibiyle kanuniyet kesbetmiştir. 
Şunu hatırlatmak istiyeceğim ki, demokra

tik hürriyetlerin suiistimaline karşı yine de
mokratik usullerle tedbirler alınmadığı takdir
de bu hürriyetlerin suiistimali demokrasinin te
kâmülüne değil, ancak diktatörlüğün vücut 
bulmasına yarar. (Sağdan, «şimdi olduğu gibi» 
sesleri) Bunun misalleri tarihte mükerreren 
görülmüştür. 

1848 Fransız ihtilâli bizim Demokrat Parti 
inkılâbı gibi milletin mukaddes bir hareketi gi
bi tecelli etmiştir. Fakat demokratik hürriyet
lerin sonradan suiistimaline karşı vaktinde ted
bir alınmaması ihtilâlin iktidara getirdiği reji
mi yaşatmadı, yani ikinci Fransız Cumhuriyeti 
rejimi lâzımgelen tedbirleri zamanında almadığı 
için bir sene yaşamadan onun yerine 3 ncü Na-
polyon'un istibdadı kaim olmuştur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bununla 
ne münasebeti var? 

BEHZAD BİLGİN (Devamla) — Münasebe
ti şu : Demokratik hürriyetlerin hüsnü istimali
ni temin edecek demokratik tedbirleri almakla 
demokratik hükümetlerin mükellef bulundukla-

[ rınm tebyinidir. 
Diğer misal : Almanya'dır. Eğer Birinci Ci

han Harbinden sonra oradaki demokratik re
jim, demokratik hürriyetlerin, demokrasiye 
karşı suiistimalini önleyici demokratik bâzı 
tedbirler alsaydı Hitler Almanya'nın tarihine 
girmez ve hem Alman milletinin, hem de dün
yanın huzuru için bir felâket unsuru esirgen
miş olurdu. 

Muhakkak olan şudur ki, nerede demokratik 
hürriyetler suiistimale götürülmüş olursa ora
da demokrasi tehlikeye girmiştir. Binaenaleyh 
bizim burada almış olduğumuz tedbirler de
mokrasiye karşı alınmış tedbirler değildir, de-

I mokrasiyi korumaya matuftur ve bu maksatla 
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tedvin edilenlerdir. (Sağdan ve soldan; bravo 
sesleri, soldan; alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz siyasi bah
si burada bırakarak, bütçemizin esas mevzuu
na, iktisadi vaziyetimize temas edeceğim ve bu 
hususta da eğer cevap verilecek bâzı noktalar 
mevcutsa bunları cevaplandıracağım. Bu mev
zuda muhalefetin sözcüsü olarak konuşmuş 
olan - çünkü diğerleri bu mevzulara temas et
memişlerdir - muhterem İsmail Rüştü Aksal'm 
sözlerine temas belki lüzum olacaktır. 

ismail Rüştü Bey sözlerine başlarken bizi 
bir nevi insafa davet ettiler ve dediler ki, 
mazide yapılanla a mütemadiyen hatırlatmaya 
iktisadi bakımdan bir fayda yok. 1950 - 1958 
de yapılanları hatırlatarak, 1923 ten 1950 ye 
kadar yapılmış olanları birbiriyle mukayese ba
kımında hatırlatmamış olmamızı bir insafsızlık 
telâkki ettiler. 

Hakikaten muhterem arkadaşlar; iktidarla
rın biribirleriyle mukayesesinden bir fayda çık-
mıyacağmı bendeniz de kabul ederim. Şunu arz 
etmek isterim ki, insafla düşünülürse biz hiç
bir zaman 27 seneyi kötüliyen bir parti deği
liz. Bu bizim hattı hareketimizin tamamiyle 
yanlış anlaşılmasından ve yanlış aksettirilme
ğinden doğan bir suitefehhümdür. Bendeniz 
şunu söyliyeyim: Muhterem arkadaşlar; her 
Hükümet millete hizmet etmekle mükelleftir 
ve her Hükümet millete kendi anlayışı, istita-
atı nispetinde hizmet «der. Bu bir vakıadır. 
Cumhuriyet devirleri için söylüyorum; bu Cum
huriyet devrimizin bir vakıasıdır. Hele Cumhu
riyet dediğimiz zaman onun mebadisini teşkil 
eden Atatürk devrini medarı, iftiharımız olan 
bir devir olarak düşünmekteyiz. Atatürk dev
rini bir parti devri olarak mütalâa etmiyorum. 
Türk milletinin bütün terakki azmini, teali az
mini şahsında toplanmış olan muhterem bir za
tın, büyük Atatürk'ün milleti şahsında temsil 
ettiği devir olarak milletin bütün dileklerini, 
şuurlu veya şuursuz yani gizli dileklerini bi
rer birer tahakkuk safhasına isale sarfı gayret 
ettiği devir olarak, inkilâplarımızm devri ola
rak ve hattâ netice itibariyle demokrasimizin 
temel devri olarak kabul etmek mecburiyetin
deyiz. (Soldan; alkışlar) Binaenaleyh Atatürk 
devri mevzuubahsolduğu zaman arkadaşlar, o 
devirde yapılmış olan hizmetleri Türk milleti-
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nin hayatiyetinin bir delili olarak elbette hem 
kabul, hem tebcil ve hem de takdis ederiz. 

İsmail Rüştü arkadaşımız, Halk Partisinin 
icraatına sıfırdan başlamış olduğunu ifade et
tiler. Atatürk devrini Halk Partisi devri ola
rak değil, fakat Atatürk devri olarak ele al
dığımız zaman bu icraata sıfırdan değil hattâ 
tahtessıfırdan başlanmış olduğunu söylemek 
yerindedir. 

RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Halk Par
tisini kim kurdu? 

AHMET FIRAT (Malatya) — Behzat Bey 
kurdu... (Sağdan; gülüşmeler) 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Tahtessı
fırdan başlanmış olduğunu söylemek yerinde 
olur. Memleket bir defa düşmandan tahlis edil
di. Memleket siyasi istiklâline kavuştu. Mem
leket harabiyet içinde bulundu ve o harabiyet-
ten kurtularak imkân nispetinde yeni bir in
şaya, yeni bir refaha doğru götürülmek için 
lâzımgelen ve mümkün olan gayretler o devir
de sarf edildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; memleket si
yasi istiklâlini kazandı dedim. Bu siyasi is
tiklâl ile her şeyin kazanılmış olmadığı aşi
kârdır. Bunu en iyi takdir edecek olan ve do-
layısiyle bugün sarf* etmekte olduğumuz gay
retleri en iyi takdir etmesi lâzımgelen siyasi 
muhterem zat varsa o da Sayın İsmet İnönü'
dür. Sayın İnönü Lozaıv'da memleketin ka
derini düşmanlara karşı müdafaa eden bir zat 
tır, bundan dolayı takdire şayandır. O sıra
larda en çetin mevzu olarak karşımızda bulu
nan bir mesele vardı, o da kapitilasyönlar mev
zuu idi. Memleketin hudutlarım silâh kuv
vetiyle Millî Misak hudutları olarak çizmiş bu
lunuyordu. Kazanılması lâzımgelen bir' mevzu 
varsa o da iktisadi istiklâlimiz mevzuu idi. 
Muhterem İnönü Lozan'da bilhassa iktisadi is
tiklâl, yani kapitilâsyonla'rdan kurtulma mev
zunda çok büyük gayretler sarf etti, ve en çe
tin mücadeleleri bu oldu. (S&ğd&n, bravo 
sesleri) Lozan Konferansında İngiliz Murah
has Heyeti ReM Lord Gürzon'un İsmet Pr-
şa'ya söylemiş olduğu sözü hatırlatmak iste
rim : «Siz kapitilâsyonları kaldırmaya teşeb
büs ediyorsunuz, fakat bu kapitilâsyonlarm 
birgün iade "edilmesi için yine siz yalvaracak-
smız» demişti. Çürikü Türkiye'nin k#ıcti'kay-' 
naklariyle kalkmamıyaeağına, dışardan mâlî-
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yardım temin etmek için yine dışarıya birta
kım imtiyazlar vermek mecburiyetinde kala
cağına, o günkü bâtıl düşüncesiyle, Lord Gürzon 
kaani bulunuyordu, 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bizim 
iktisadi hayatımızda görülmüş olan hâdise, ya
ni ilk ânlarda ecnebi sermayeye karşı düşman
lık derecesine varan ihtirazımız Lord Gür
zon 'un bu haksız telmihine dayanmıştır. 

Lozan'dan sonra İzmir'de İktisat Kongresi 
aktedildiği zaman bizzat Atatürk şunları söy
lemişti : Eğer siyasi istiklâl iktisadi istiklâl 
ile tetvicedilmezse bir gün bu siyasi istiklâli
miz ve aziz şehitlerimizin mübarek kanı heder 
olmuş olabilir. 

Atatürk devrinde bu istiklâlin tesisi , mem
leketin gerilikten ileriliğe gitmesi ve memleket
te asırlarca noksan kalmış iktisadi müessese
lerin kurulması için dışardan yardım görmem 
imkânsızlığı karşısında bir gayret sarf edildi 
ve o zaman biz buna (kendi yağımızda kavrul
ma) dedik ve bu kendi yağımızla kavrulma po
litikası içinde mümkün olan neticeleri istihsale | 
çalıştık. O zaman bu neticelerin istihsali için j 
Atatürk bu gayeye bizi eriştirecek bir adamı in- \ 
tihabetti. Muhterem Reisicumhurumuz Celâl j 
Bayar'ı İktisat Vekâletine ve bilâhara Başvekâ- I ı lete getirdi. Ve bâzı şeyler, o zamana göre bir- j 
çok şeyler, yapılmış oldu. Bugün ne demiryolu 
siyasetinin bize kazandırmış olduğu neticeleri, I 
ne Celâl Bayar'm o zaman Avrupa sermayesiyle 
İngiliz yardımı ile değil, bize dost görünmüş 
olan Sovyet yardımı ile tahakkuk ettirdiği tek
stil fabrikalarının memlekete kazandırdığı ikti
sadi neticeleri ve Karabük tesislerinin mem- j 
lekete kazandırdığı iktisadi neticelerin hiç
birisini inkâr edemeyiz. Bunları memlekete "; 
kazandırılmış eserler olarak elbette milleti- ; 

miz takdirle yâd edecektir. Fakat bunları bir 
parti eseri olarak mülâhaza etmeye lüzum 
yoktur. İktisadi faaliyetin âmil ve saikı 
olarak bu işin başında Celâl Bayar'ı gördüğümüz 
için bunlara Demokrat Partinin eseri demeye 
nasıl bizim hakkımız yoksa, o zamanın Hüküme
tinin başında Muhterem İnönü var, diye bunları ; 
Cumhuriyet Halk Partisinin eseri demeye de 
kimsenin hakkı yoktur. Bunlar, Atatürk'ün ve 
Türk Milletinin gayret ve eserleri olmuştur, ar
kadaşlar. (Soldan, alkışlar) I 
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Ondan sonra diğer bir devir gelmiştir. Halk 

Partisinin devri hakiki olarak o zaman -başlamış
tır. Yani bütün milleti şahsında tecelli ettirmiş 
olan Atatürk'ün üfulünden sonra bütün milleti 
şahsında tecelli ettirememiş olan İnönü'nün tek 
parti devri başlamıştır. 

Biz, çok temenni ederdik ki, Atatürk devrin
de başlamış olan hamleler hiç olmazsa aynı hızla 
İnönü devrinde, tek parti devrinde, devam etmiş, 
olsun. 

Bunun muhasebesi yapılmış olsaydı, hakika
ten memnun olurduk. Yine bendeniz demiyorum 
ki, 1938 - 1950 arasında hiçbir şey yapılmamış
tır. Böyle bir iddiamız yoktur. Arz ettim, her 
hükümet hizmet eder. O devrin hükümeti de hiz- -, 
met etmiştir, ama kendi kabiliyetine, kendi anlar 
yışına ve zamanın şartlarına göre hizmet etmiş--
tir. Elbette bu hizmet, iktidarların arasında bir 
çap farkı olarak mülâhaza edilir. Eğer İnönü za
manında Recep Peker değil, Hasan Saka değil. 
Şemsettin Günaltay değil de Celâl Bayar veya 
Menderes Hükümetin başında bulunsaydı.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Onlar da 
içinde idi, onlar da mebustular. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Evet efen
dim, eğer onlar Hükümeti sevk ve idare etselerdi, 
benim zannımca o devrin ekonomik hamleleri, ta
hakkuk ettirilen neticeleri, üç, beş misli fazla 
olurdu. Binaenaleyh, hakikaten mukayese etme
ye lüzum yoktur, iktidarları hizmet etmek için 
elbette çalışırlar, fakat her biri aynı çapta hiz
met edemezler. Bu, bir görüş meselesi, bir kabi
liyet meselesidir. 

Şimdi Atatürk devrinde iktisadi kalkınma
mız, o zaman da iktisadi kalkınma mevzuubahis 
idi, (Üç beyazlar dâvası) şeklinde ifade edildi. 
Memleket buğday ithalinden, un ithalinden va
reste kılınacak. Kısmen tahakkuk ettirildi. Mem
leket pamuklu ithalinden vareste kılınacak; an
cak çok cüzi kısmı tahakkuk ettirildi. Memleket 
şeker ithalinden vareste kılınacak, ancak mah
rumiyet pahasına muayyen bir mikyasta tahak
kuk ettirildi. 

Şimdi bu iktisadi verimi alıp tekemmül ettir
mek vazifesi elbette yeni iktidara, yani Demok
rat Partiye terettübetti. Bunları arzdan maksa
dım şudur : İsmail Rüştü Aksal arkadaşımız bi
zi insafsızlıkla itham etti. Bizim maziyi hatırlat- -
mamız maziyi ret ve inkâr değil; bugün yap- t , 
lanlarm kâfi görülmemesi, daha doğrusu ret ve 
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inkârı karşısında evvelce yapılmış olanlarla bir I 
mukayese zaruretindendir. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz iktisadi 
meselelerdeki neticelerin mukayesesinde ismail 
Rüştü Aksal arkadaşıma yeni bir metot arz ve 
teklif edeceğim. Bu da bizim durumumuzu, bi
zimle aynı teşkilât içinde yani Avrupa İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı içinde yer almış bulunan mü
masil memleketlerin durumu ile karşılaştırmak 
olacaktır. Hiç şüphesiz o memleketlerde kendi 
milletlerinin refahı için büyük gayretler sarf 
edilmektedir, bizde de sarf edildiği gibi. Eğer 
bunları karşılaştıracak olursak bizim muvafık 
yolda mı gayrimuvafık yolda mı olduğumuz ha
kikaten tezahür eder. Elbette burada bahis mev
zuu olan evvelâ Türkiye'nin mümasil memleket
lerle mukayesesidir. Bunun için bendenizin ve
receğim rakamlar mucibi münakaşa olmasın di
ye alacağım rakamları İktisadi İş Birliği İdare
sinin neşrettiği İktisat Komitesinin raporundan 
almış bulunuyorum. Bu İktisadi Komitenin, İk
tisadi İş Birliği Konseyi tarafından ittifakla 
tasvibedilen raporlarına istinadeden rakamlar 
vereceğim. 

Bir defa bu teşekkülde Türkiye'nin mevkiini 
tesbit etmek lâzımdır. Teşekküle dâhil olan aza
lar üç grupa ayrılmıştır. 

Birinci grup 80 milyonluk bir nüfusu teşkil 
etmektedir ve bu grupa Belçika - Lüksemburg 
İttihadı, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre, İn
giltere, dâhildir, ki buralarda nüfus başına vasa
ti istihlâk seviyesi senede 700 dolardır. 

İkinci grupa, istihlâk seviyesi 450 - 600 do
lar arasında, vasati 547 doları bulan Avusturya, 
Fransa, Almanya, İrlanda, Felemenk dâhildir. 

3 ncü grup, istihlâk seviyesi 300 - 450 dolar. 
Vasati} 312 dolarla İtalya, İrlanda. 

4 ncü grupa nüfus başına senelik istihlâk 
3Ö0 olardan az olan, vasati 214 dolan teşkil 
eden, Yunanistan, Portekiz, Türkiye dâhildir ve 
bu grupun 40 milyon 610 bin nüfusu vardır. 3 
ncü grupun en az istihlâk seviyesi de maalesef 
Türkiye'ye isabet etmektedir. 

Şimdi iktisadi durum bu zaviyeden mütalâa 
edilirken, elbette başta gelen en büyük mülâha
za ve unsur, müş'ire Sayın İsmail Rüştü Aksal 
arkadaşımızın da haklı olarak belirttiği, Bütçe 
raporumuzda bizim de belirttiğimiz gibi, en 
esaslı müş'ire millî gelirdir. Gayrisâfi millî hâsı- I 
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la bu millî gelir bütün memleketlerde mühim 
bir inkişaf seyrini takibetmiştir. 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketlerin O. E. C. E. resmî raporlarında ve
rilen millî gelirleri 1938 den 1949 a kadar, İkti
sadi İş Birliğini teşkil eden bütün 'üyeler için 
vasati % 6,1 nispetinde artmıştır. Amerika âza 
Devlet değildir, fakat, asosye Devlet olarak ista
tistiklerde yer almaktadır. Orada gayrisâfi mil
lî hâsıla % 64,06 olarak artmıştır. Portekiz için 
% 26,5 olarak artmıştır. Türkiye için % 7,24 
olarak artmıştır. Bir dakika bu rakamlar üze
rinde durmak isterim. 

Görülyor ki, İktisadi İş Birliğine dâhil mem-
leketlerinjıeyeti umumiyesi için 38 - 49 arası ya
ni 11 sene içinde elde edilen millî gelir artışı % 
6 dır. Çünkü bu memleketlerin ekserisinin bil
hassa nüfusu fazla olan Almanya ve İtalya'nın 
millî gelirleri harb senelerinde bir inhidam man
zarası arz etmiş ve 38 e nispetle yarıdan aşağıya 
düşmüştür. Dolayısiyle bu memleketler 1949 da 
bile eski seviyelerini bulamamışlardı ve heyeti 
mecmuanın millî gelirleri son derece küçük fark
lar arz etmiştir. Harb görmiyen memleketlerden 
Portekiz'in 38 - 49 arasında millî gelir artışı % 
26,5 tir. Türkiye'nin aynı devrede millî gelir ar
tışı % 7,24 ten ibarettir. Şimdi bu millî gelir ar
tışını 1938 den 1953 e kadar yani iktisadi kon-
jöktürün en yüksek olduğu devreye kadar uza
talım. O. E. C. E. yani İktisadi İş Birliği Teşki
lâtına bağlı devletlerin tümünün bir arada va
sati millî gelir artışı % 29,8 olmuştur. Alman
ya'nın, iktisadi kalkınması, muhteşem kalkın
ma vaziyeti hepinizce malûm olan Almanya'nın 
bu devredeki millî gelir artışı umumi vasatinin 
dununda yani % 29,8 e mukabil % 25 olmuştur. 
Bu devrede Amerika'nın millî gelir artışı, daimî 
farkını muhafaza ederek % 109 olmuştur. Al
manya'nın 1938 den 1953 e kadar % 25, Ameri
ka'nın ise % 109... Türkiye'nin aynı devrede mil
lî gelir artışı % 76 olmuştur. 

Arkadaşlar; Türkiye ile kabili mukayese 
olan komşumuz Yunanistan'ın millî gelir artışı, 
harbden evvelki millî gelire nazaran sıfırın al
tında, nakıs % 3 olmuştur. Yani Yunanistan'ın 
1938 den 1953 e kadar geçen 15 yıl içinde millî 
geliri harbden evvelki seviyeyi aşamamış, yüz
de 3 noksan seviyesinde kalmıştır. Türkiye ise bu 
devrede millî gelirini yüzde 76 nispetinde artır-
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mıştır. İşte İktisadi İş Birliği Teşkilâtının res
mî raporundan aldığım rakamlar bunlardır. 

Yine aynı devrede Türkiye ile aynı durumda 
olan Porotekiz'de millî gelir artışı yüzde ellidir. 
Bütün bu devre içinde Amerika'dan sonra millî 
gelir artışında Türkiye başta geliyor. Bu, Türki
ye'de tahakkuk etmiştir. Bunun bir muvaffaki
yet mi, bir muvaffakiyetsizlik ifadesi mi olduğu
nu muhalefette bulunan arkadaşların ve bilhas
sa İsmail Rüştü Aksal arkadaşımın takdirine 
terkediyorum. 

Şimdi aynı mukayeseye devam edelim : 1938 
den 19i>5 e kadar olan müddet içinde millî gelir 
artışı, iktisadi iş birliğine dâhil bütün devletler 
için, yani 15 devlet için vasati % 44,15 olmuş
tur. Kalkınmasının evci balâsına ulaşmış olan 
Almanya için bu devrede millî gelir artışı % 50 
olmuştur. Kalkınma hızı diğer hiçbir memle
ketle kabili mukayese okmyan Amerika'da bu 
devre millî gelir artışı % 120 dir. Bizimle aynı 
durumda olan Yunanistan nihayet menfi durum
dan 'kurtulabilmiş ve bu devrede millî gelir ar
tışı % 6,36 olmuştur. Bizimle aynı durumda olan 
Portekiz için millî gelir artışı % 58 olmuştur. 
Türkiye için millî gelir artışı Î953 teki duru
munu, çok cüzi bir farkla muhafaza etmiş ve 
fc 74 olmuştur. 

Yine Amerika hariç İktisadi İş Birliği Teşki
lâtına dâhil 15 memleket arasında yani Alman
ya dâhil, Yunanistan dâhil, İsveç dâhil, İtalya 
dâhil, Fransa dâhil, en yüksek millî gelir artı
şını tahakkuk ettirmiş olan memleket % 74 ar-
tışlıa Türkiye olaroik karşımızda bulunmakta-
dır. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Hangi se
nede?., 

BİHZAT BİLGİN (Devamla) — 1955 sene
sinde. Bir defa daha tekrarında fayda vardır arz 
edeyim. 1938 e nazaran; Almanya % 50, O.E. 
C.E. (memleketlerinin tümü % 44, Yunanistan 
% 6,36, Portekiz % 5<8,3, Türkiye % 74, İsveç 
% 62,7 dir. İşte arkadaşlar bu netieelerle parti 
olarak değil millet olarak iftihar etmek lâzım-
gelir. Türk Milletinin sarf etmiş olduğu iktisadi 
eeftıdü gayretin neticesi bu rakamlarda görülü
yor. Eğer Türk Milleti, Sayın İnönü'nün devri 
de dâhil, 1938 den itibaren 17 yıl içinde bütün 
diğer memleketlerden çok daha yüksek bir 
millî gelir artışına nlaşmışsıa bunda Türk Mil-
htmîn 'hayatiyetinin, 'gayretinin ve bu gayret-
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1 erinin muvaffak olduğunu ve olacağının temi
natım aramak lâzımdır. • 

FERÎD MELEN (Van) — Ya nüfus bakı
mından? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Arz ede
ceğim. 

Yalnız şuna temas edeyim: Almanya'da mil
lî gelir yüzde elli artmıştır. Almanya'nın ikti
sadi kalkınması muhakkaktır. Ama hangi plân
la? Alman iktisadi kalkınmasının dayandığı 
plânın adını, kitabını burada plân edebiyatı ya
pan Muhferem Kasım Gülek söylerler mi? Ame
rika'nın millî geliri % 120 artmıştır. Muazzam, 
dünyada ıgörülmemiş bir artış. Hangi plânla? Bu 
plânın adını söylerler mi, Muhterem Kasım Bey? 
(Soldan, gülüşmeler) Yunanistan'ın Türkiye'ye 
nazaran nüfusunu nazarı itibara alırsak, bize 
nazaran 3 - 4 misli Amerikan yardımı görmüş 
olan bir memlekettir. Yunanistan, kendi mem
leketi dışında Amerika'da, Cenubi - Amerika'
da, Mısır'da şurada, burada ırkdaşlarmm mü
terakim, muazzam sermayesi olan bir devlettir. 
Yunanistan, deniz ticareti sahasında muazzam 
bir ticaret filosuna sahibolan bir memlekettir. 
Yunanistan'ın dış memleketlerde birkaç milyon 
nüfusu oralarda sermaye sahibidir ve onlar bu 
sermayenin mühim bir kısmını anavatana akta
rırlar ve Yunanistan'a bir gelir kaynağı teşkil 
ederler. Buna rağmen Yunanistan'ın 1938 den 
1955 e kadar olan millî ıgelir artısşı % 6,36 dır. 
Bu Yunanistan için belki de kendi çapında hiç 
olmazsa şayanı memnuniyet telâkki edilebilir. 
Fakat hangi plânla? Orada plânla değil, orada 
iş bütün memleketlerde olduğu gibi memleke
tin kaynaklarının zamanında ne şekilde kulla
nılmasını icabettiğinin tâyini ile elde edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Ferid 
Melen'in de suali boş kalmasın diye, evvelden 
'hazırladığım nüfus başına geliri mukayese ede
ceğim. 

1935 ten 1949 «, kadar nüfus ba§ma millî ge
lir artışını gösteren istatistiklerin de mehazı 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Konseyi tarafından 
kabul edilmiş olan rapordur. Teşkilâta dâhil 15 
devletin heyeti mecmuası için nüfus başına millî 
gelir aftışı yok. Azalış (% 4,5) tur. yani gelir 
artışı yoktur, bilâkis azalış vardır. Türkiye'de 
İnönü devrinde memleket Allaha şükür harbe 
girmemiş olmasına rağmen nüfus başına gelir 
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c/c 9,21 nispetinde azalmıştır. Yunanistan'ın 
millî gelir seyri bu devrede (% 29) dur. Yuna
nistan harfıe girmişti, biliyorsunuz. 

Portekiz'in millî geliri : Biliyorsunuz Por
tekiz'de bizini gibi harbe girmemiş, aynı dev
rede nüfus başına millî geliri zait % 14. 

isveç; harbe girmemiş, bizim gibi silâhlı bir 
bitaraflık muhafaza etmişti. İsveç'in nüfus ba
şına millî geliri zait % 15 nispetinde artmıştır. 

Almanya : Harb içindedir, harabi halindedir. 
Almanya'nın nüfus başına (nakıs % 35) azal
mıştır. 

1938 den 1935 yılma geçiyorum. 
O. E. C, E. devletlerinin heyeti mecmuası 

için bir millî gelir artışı vardır ki, burada bil
hassa Almanya ve İsveç'in millî gelir artışı dik
kati çekmektedir. Millî gelir artışı bu memle
ketlerde nüfus başına Almanya % 16, İsveç 
% 40 dır. Türkiye'ye sonra geleceğim. 

Yunanistan 1955 senesinde, dikkat buyuru
nuz; hâlâ harbden evvelki millî gelir seviyesine 
ulaşamamıştır. Yunanistan'ın nüfus başına mil
lî geliri o devirde nakıs % 1 nispetinde azalmış 
durumdadır. Portekiz yüzde otuz beş artmış 
ki Türkiye ile kabili mukayese olan bir mem
lekettir. İsveç zait % 40 tır, bu da Türkiye ile 
kabili mukayesedir, tabiî kaynakları geniş olan 
bir memlekettir. Almanya'nın muazzam kal
kınması sayesinde nüfus başına millî gelir ar
tışı zait % 16 ya yükselmiştir. Türkiye ise 1949 
da demin arz ettiğim gibi nakıs % 9,21 i gider
dikten sonra zait yüzde 22,3 e vâsıl olmuştur. 
Netice % 31,50 nispetinde nüfus başına bir ar
tış ifade eder. Portekiz'in yüzde otuz beş ve 
İsveç'in yüzde kırk nispetine pek yakın bir 
nispettir. İşte nüfus başına arzu buyurduğunuz 
mukayese budur. 

Bu mukayesede yine sorulması lâzım gelen hu
sus bunların plânla mı, yoksa Türkiye'nin gitti
ği usule uygun usullerle mi tahakkuk ettiği me
selesidir, bunu arz edeceğim. Yunanistan muaz
zam döviz kaynaklarına, ticaret filosuna, turizm 
gelirlerine ve muazzam Amerikan yardımlarına 
rağmen hâlâ İkinci Dünya Harbinden evvelki 
millî gelir seviyesine ulaşamamıştır. 

Şimdi toptan eşya fiyatlarına geçeceğim ve 
bunda da Saym îsmail Eüştü Aksal'in» toptan 
eşya fiyatlarının para kıymetinin en iyi müşiri 
olduğu esasını hatırlatarak ve ona dayanarak 
ifadei meram edeceğim. 

4968 G : 1 
Toptan eşya fiyatları, yine aynı istatistiklere 

göre, Almanya'da 1950 - 1953 te % 17 bir artış 
kaydetmiştir. Şu halde İsmail Rüştü Beyin tari
fine göre 1950 - 1953 arasında markın değeri 
% 17 azalmıştır. 

Fransa'da % 28 olmuştur.. Demek ki, Fran
sa'da para değeri % 28 nispetinde azalmıştır. 
Türkiye'nin, daima hatırlarda tutmanızı rica 
ederim, O. E. C. E. de aynı grupa dâhil bulun
duğu Yunanistan'da % 31 nispetinde artmış, 
dolayısİyle para kıymeti o kadar azalmıştır. Por
tekiz'de % 9 artmıştır. İngiltere'de % 17 art
mıştır. İsveç'te % 32 artmıştır. Türkiye'de top
tan eşya fiyatındaki artış bu devrede % 10 dur. 
Şimdi sormak lâzımgelir, İsveç'te toptan eşya fi
yatı % 32 artıyor, Yunanistan'da % 41, Alman
ya'da c/o 17 artıyor, bu memleketlerin muhale
fet partileri acaba Türkiye'yi misal gösterip 
«Türkiye'nin toptan eşya fiyatı yüzde 10 art
mışken, Yunanistan'ın şudur, İsveç'in şudur, pa
ra kıymeti düşüyor» diye feryat mı ediyorlardı? 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Öyle mi 
diyorlar? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Müsaade 
buyurun. O memleketlerin iktisadi seyri o idi. 
Türkiye'nin iktisadi seyri bu idi. Fakat elbette 
bu yüksek artışların ifade ettiği enflâsyonist taz
yik tehdidini nazarı itibara aldılar ve tedbir ara
dılar. Tedbiri ne zaman aradılar? Bu toptan eşya 
fiyatlarında, istihlâk edilen eşya fiyatlarındaki 
artış % 30-40 gibi bir seviyeye vâsıl olunca, o 
anda tedbirler alınmıştır. Türkiye % 10 artış 
kaydetmekle bu memleketler arasında bahtiyar 
bir memleketti. Bunu takdirle karşılamak icab-
ederdi. İsmail Rüştü Aksal bunu kısmen takdir 
ederse de 1953 e kadar olan devre içindir. Hal
buki o zamanlar 1954 e kadar bize muhatabplan. 
muhaliflerde böyle bir hissiyat görmedik. Bilâkis 
o zaman bize karşı söyledikleri bugün söyledik
lerinin aynıdır : Hayat pahalılığı, istikrarsız eko
nomi, millî paranın inhidamı, şu, bu... Dört sene 
sonra muhalefetteki Halk Partisi bugünü de 
belki kendilerinin gösterebildikleri insaf nispe
tinde takdir ile karşılıyacaklardır. Zaten Bütçe 
Encümeninde de dedim, Demokrat Partinin na
sibi, Halk Partisi tarafından çok küçük ölçüde, 
fakat büyük bir rötarla takdir edilmekten iba
rettir. Eminim ki, dört, beş sene sonra partimizi 
yine bu suretle takdire geleceklerdir. (Soldan, 
alkışlar'; , 
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Şimdi bu toptan eşya fiyatlarının 1950 -1956 

mukayesesini arz ettikten sonra, aleyhimize dö
nen, kısmen aleyhimize dönen zamanı da samimi
yetle arz etmemiz lâzımdır'. 

Almanya'da 1950 - 1953 te artış % 17 iken, 
1950 - 1956 ya kadar % 22 olmuştur. Fran
sa'da artış 28 iken 32 ye çıkmıştır. Yunanistan, 
ilk üç sene devam eden hızla artışı takibeden üç 
senede de devam ediyor. Yunanistan'da % 41 
olan toptan eşya fiyatları artışı 1956 % 86 ya 
fırlamıştır: Yunanistan'ı arz ettim, ben bazan 
Yunan gazetelerini okuyorum. Bu artış karşı
sında bizim muhaliflerimizin bahis mevzuu et
tiği meselelerin hiçbiri ne gazetelerinde, ne de 
meclislerinde mevzuubahsolmaz ve umumi Yu 
nan efkârı, (bu memleket iktisaden batıyor) 
psikozu altmda katiyen bulundurulmaz. Por
tekiz'de % 9 olan artış yine % 9 olarak kalmış
tır. İngiltere'de % 17 den % 28 e çıkmıştır, 
11 puan bir artış. İsveç'te % 32 den % 43 >? 
ve yine 11 puan. Türkiye'de % 10 olan artış 
% 56 ya çıkmıştır, 46 puan bir artış. Bu çok 
büyük bir alarm işaretidir. Bu alarm işareti 
Bütçe Encümeni raporunda da belirtilmiştir. 
Bu hususta muhalefetle bir iştiraksizliğimiz 
yok, Hükümetin de bir iştiraksizliği yok. 1957 
ve 1958 bütçelerinde, Hükümet; fiyatların is
tikrarını temin için, eşya fiyaltarı tereffünü 
önlemek için kredi mevzuunda, kredilerin is
tihlâke değil, istihsale tevcihi, fazlalıkların 
izale edilmesi, bütçe muvazenesini çok sıkı bir 
denkliğe, daha doğrusu* tasarrufla mümkün 
olan denkliğe ulaştırmak için lâzımgelen ted
birlerin düşünüldüğünü, alınması icabettiğini 
ve alınacağını ifade etmiştir. 

Şimdi muhalefetle bu mevzuda... - Muhalefet
le dendiği zaman, esefle kaydedeyim ki, yal
nız İsmail Rüştü Aksal arkadaşım demek lâ-
zımgelir - fakat yine şunu iftiharla kaydetmek 
istiyeceğim ki, burada kendileri şahsan değil, 
grup adına konuştukları için Halk Partisinin 
resmî noktai nazarı olarak İsmail Rüştü arka
daşımızın nispeten mımsif olan noktai nazarını 
kabul etmek icabeder. Binaenaleyh kendileriy
le bâzı hususlarda mutabakat halinde bulunu
yoruz. Tedbir almak devresi gelmiştir. Nasıl 
İngiltere, Almanya ve İsveç 1953 yılında bu 
tedbirlerin alınmasını işaret eden toptan eşya 
fiyatlarında, istihlâk eşyalarmdaki yüksek ar-
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tıslar dikkati çekmişse, bugün Türkiye de bu 
tedbirlerin alınmasına lüzum görmüştür. Bunu 
Hükümet, programında beyan etmiştir. Bütçe 
gerekçesinde, Bütçe Encümeninin raporunda 
beyan edilmiştir. O halde aramızdaki ihtilâf 
nerededir? Bunu söylemesini beklerdik. 

«Tedbir alınması lâzımdır.» dediler. Şüp-
ilıesiz. Bu tedbirler alınmamış mıdır? Bu ted
birleri nasıl muhakeme ederler? İstihsalin ar
tırılması için en büyu& âmil, muharrik kuvvet 
yatırımlarımıza devam etmektir. Buna devam 
ediyoruz, bunda muhalefetle mutabık mıyız. 
değil miyiz? Bize bu yatırımları durdurun, de
miyorlar. öyle ise, mutabakat var. Muhalefet
le, Meclis olarak, parti olarak mutabık olduğu
muz noktaları bilmek istiyoruz, muaraza nok
talarını bulmak değil! 

İsmail Rüştü Bey arkadaşımız beyanlarında. 
mutabık olduğumuz noktaları tesbit ediyor. 
«Tedbir almak lâzımdır.» diyorlar. Tedbir al
mak lâzımdır, bu tedbir istihsalin artırılması. 
bütçe tasarrufu zihniyeti ile hareket etmektir. 
bu zihniyetle de bütçe gelmiştir, eliyoruz. Bu 
tedbir, kredi politikasının ayarlanacağını Hü
kümet programında söylemiştir, bütçe gerek
çesinde de söylemiştir. Nihayet tedbir dış kre
di ve yardımdır. Bizim istediğimiz bu yardım 
ve kredinin mümkün olduğu kadar artmasıdır, 
kendileri de söylediler. 

Burada meselâ Amerika'ya karşı teşekkürle
rimizi en geniş olarak ifade etmekle beraber 
bu yardımın Türkiye'nin ehemmiyetiyle kabili 
kıyas olmadığını da ifade etmek lâzımdır. On
lara Türkiye'ye yardımın kendi gayelerine yar
dım olduğunu hatırlatmak lâzımdır. Bu nokta
da muhalefetle müşterek olmamız lâzımgelir. 
Fakat İsmail Rüştü arkadaşımız bunu bu zih
niyetle ifade etmişse de teessüf ederiz ki, Kasım 
Gülek katiyen böyle ifade etmemiştir. «Ameri
ka size yardım etmez ve etmemekte de haklıdır» 
demiştir. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Katiyen doğru 
I 

değil. Beyanatımı tamamiyle tahrif ediyorsun. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Hayır, tah

rif etmiyorum. Bütün sözlerinizin sarahaten mâ
nası bu idi. İsterseniz zabıttan da okuruz. 

REİS — Behzat Bey, müsaade buyurun. Ka
sım Gülek Beyefendi, şahsınıza bir taarruz oldu
ğunu kabul ediyorsanız, sıranız eelinee m7 tfi 
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lebinde bulunmanız lâzımdır. Hatibin sözünü 
kesmemenizi ihtar ediyorum. 

KASIM GÜLEK (Adana) — O sıra hiç gel-
miyecek... 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Türkiye'de 
toptan eşya fiyatları hususunda, istihlâk eşya
sının fiyatlarının durumuna göre tedbir almak 
lâzımgeldiği, ifade edilirken beklerdik ki, bu 
tedbirlerin ne olacağı hakkında bize yeni bir fi
kir verilsin. * 

Sonra, Saym İsmail Küstü Aksal ve diğer 
bâzı muhalif arkadaşlarımızla Bütçe Encüme
ninde çalıştık. Rakamlar üzerinde çalıştık. Ça
lışmalarımızın gayesi nedir? «Bütçede tasarruf 
yapmak lâzımdır» diyorlar. Bize her hangi bir 
maddeyi gösterdiler mi neyi tasarruf edeceğiz! 
Ben arz edeyim : Bütün gösterdikleri şu ziyafet 
masraflarını kaldırınız, Reisicumhurun seyahat 
masraflarını kaldırınız. Kaldırdık diyelim. Ya
pacağımız tasarruf iki, üç milyon lirayı tecavüz 
etmiyeeektir. Bütçede bununla mı tasarruf sağ-
lıyacağız ? Buna mukabil köy okulları inşası için 
20 milyon liralık munzam bir tahsisat için hep 
beraber rey verdik. Meselâ subay evleri inşası 
mevzuu, su işleri mevzuu için munzam tahsisat 
alınması hakkında bizimle beraber rey verdiler. 
Bizimle beraber kabul ediyorlar ki, bütçenin bu
günkü vaziyetine rağmen ihmal edilmesi, imhal 
edilmesi mümkün olmıyan zaruretler mevcuttur. 
Bu bizi bütçe masraflarını azaltmaya değil, bel
ki bir miktar artırmaya sevk etmektedir. Bu va
ziyette bizi bütçede âzami tasarrufa riayet etmi
yorlar diye nasıl töhmetlendirirler"? 

Sonra; iktisadi vaziyetimizin ıslahı için bize 
çareler gösterdiler, ismail Rüştü Aksal arkada
şımız dedi ki; hürriyet iklimini getiriniz, rejim 
meselesini hallediniz. Kasım Gülek arkadaşımız 
aynı şeyi söyledi. Diğer arkadaşlar da aynı şeyi 
söylediler. Rica ederim arkadaşlar, bunu söyle
mek çok kolaydır, diyelim ki, şu hürriyet mese
lesi - değil ya - dedikleri gibi olsun. Fakat bu 
mesele ile iktisadi vaziyet arasında noktayı ir
tibatı lütfen tesis buyursunlar. Amerika yardım 
etmez diye bu meseleyi vesile ediyorlar. Portekiz 
senelerden beri diktatörlükle idare edilir, Ame
rika'nın diktatörlük olarak kabul ettiği bir mem
lekettir, seçimler orada bir gösterişten ibarettir. 
Fakat Amerika Portekiz'e yardım eder. Ne alâ
kası vardır? (Soldan, «Yugoslavya» sesleri) 
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Sonra Yugoslavya komünisttir, Amerika yar
dım eder. (Soldan, «Franko, ispanya» sesleri) 
Bırakalım yardım meselesini, arkadaşlar demek 
istiyorlar İd, Türkiye'nin iktisadi kalkınması 
için muhakkak surette kendi anlayışlarına uy
gun bir rejim içinde olmak lâzımdır. Rejim me
selesinin iktisadi kalkınma ile alâkası olmadığı
nı bilirler. Hitler rejimi Almanya'yı pekâlâ ikti-
saden kalkındırdı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hitler re
jimi, Almanya'yı kalkındırdı mıf 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — İktisaden 
diyorum. Japonya'yı imparatorluk rejimi pekâlâ 
kalkındırdı. Yani imparatorluk rejimi Japon* 
ya'nm iktisaden kalkınmasına mâni olmadı. 
Harbten evvel imparatorluk rejimi Almanya'nın 
kalkınmasına mâni oldu mu? 

İktisadi kalkınmayı izah ederken arkadaşla
rım bunları gözlerinde aldatıcı bir şey olarak 
canlandırmasınlar. İktisadi rejimle siyasi rejim 
arasında yüzde yüz münasebet vardır demekle 
hata edilir. Bunun yanında asıl üzerinde dura-
lacak mesele iktisadi çarelerdir; malî çareler
dir. Bunlardan bir nebze dahi bahsedildiğini 
görmedik. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yine pahalılık 
meselesine gelelim: Bunun müş'irelerini yine.is
tihlâk fiyatları arasından, yine O. E. G. E. Teş-
kilâtınan raporundan alıyorum. 

İstihlâk fiyatları müş'ireleri; 1950 den 1953 e 
kadar : 

Almanya'da istihlâk fiyatları yüzde 7,5 art
mıştır. 

Fransa'da istihlâk fiyatları yüzde 30 artmış
tır. 

Yunanistan'da istihlâk fiyatları yüzde 29,2 
artmıştır. 

ingiltere'de istihlâk fiyatları yüzde 23,4 art
mıştır. 

isveç'te istihlâk fiyatları yüzde 26,5 artmış
tır. 

Türkiye'de istihlâk'fiyatları yüzde 8,6 art
mıştır. 

Bütün bu devrede, 1950 - 1953 devresinde 
muhalefetteki sevgili arkadaşlarımızın bizim 
karşımıza gelip de «Franda'da, isveç'te fiyatlar 
yüzde 30 artmışken Türkiye'de yalnız yüzde 8,6 
artış var. Oh ne âlâ, ne kadar ucuzluk var, ne 
kadar rahatız» dediklerini duymadık. O zaman 
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yine Türkiye'de pahalılıktan bahsediyorlardı. 
Şimdi 1953 - 1956 devresine geçelim. Almanya'
da fiyat artışı yüzde 7,5 tan yüzde 14 e çakıyor. 
Fransa'da yüzde 30 dan yüzde 33 e çıkıyor. Şim
di oralar nispeten istikrar buldu. Fiyat endeks
lerine nazaran Türkiye ile mukayese edilecek 
olan Yunanistan'da, % 29,2 den % 63,5 a çıkmış
tır. İngiltere'de % 23 te kalmış, sanayi memle
keti olan İsveç'te % 26,5 ten % 39,2 ye çıkmış
tır. Türkiye'de % 8 den % 49 a yükseldi. Kati
yen istisgar etmiyorum, tedbir alınacak nokta
larla 1956 da karşılaştık. 1957 de bu tedbirlere 
devam zaruri idi. Hükümet tedbir almak lüzu
munu hissederek bu tedbirleri almış ve alacak
tır da. Millî Korunma Kanunundan da istihfaf 
ile bahsedildi, bu kanunun bâzı mahzurları gö
rüldü, fakat memlekette de son tatbikatiyle ferah
lık yarattığı gibi halkın dilek ve ihtiyaçlarına da 
cevap verdi. Muhalefet niye bunu kabul etme
sin, niye bizimle beraber halka ferahlık ve sükû
net getirecek şeyleri kabul etmesin? Ederlerse ne 
kaybederler? 

Darlık. Evet, var darlık. Ne olacak yani?... Ol
madı mı diğer memleketlerde? İngiltere'de olma
dı mı? İngiltere'den bahsettiğimiz zaman diyor
sunuz ki, şu şeyler tatbik olundu, şu tahditler 
tatbik edildi, istihlâkten vatandaş vazgeçti. Bunu 
orası için tabiî görüyorsunuz da, medarı iftihar 
görüyorsunuz da Türkiye'ye gelince en küçük bir 
şeye tahammül edemiyorsunuz... En küçük bir sı
kıntıyı muhakkak halkın galeyanını tahrik edi
ci bir hâdise. Hükümete hücuma yarıyacak bir 
hâdise şeklinde telâkki ediyorsunuz. (Soldan, 
alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, çok özür dile
rim, bu mukayeseleri yapmakta fayda vardır. 
(Soldan, «devam», sağdan, «yorulduk», sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurursanız bu 
kürsüde arkadaşlarımızdan her biri lâakal üç sa
at konuştular, bütçeden konuşmamak şartiyle. 
Biz yorulmadık. (Sağdan, gürültüler) 

EEİS — Müsaade buyurun, devam buyurun 
efendim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Türkiye'de 
sınai istihsal yenidir. «Hangi kalkınma, hangi sı
nai kalkınma?» diye istihfaf ediyorlar. Türkiye'
de olanları görmek istemezler. Gözleri kapalı! Bı
rakalım yabancılar göstersin arkadaşlar. İşte is
tatistikleri... 1938 den 1950 ye kadar harb içi ve 
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sonrası, sayın Halk Partisinin iktidarda bulundu
ğu devir. Sınai istihsal endeksleri: O* E, C, Ö, de 
vasati artış 20. Fransa, Almanya gibi harb için
de bilfiil bulunmuş memleketler harbin m#fi te
sirlerini izale etmeye çalışıyorlar. O. E. C. C. de 
vasati artjş % 20 dir. 

Almanya'da : Nakıs % 20, Amerika'da zait 
% 133 tür. Türkiye'de 1938 den 1950 ye kadar 
olan artış % 80 dir. Yani bizde de artış var. 

Şimdi 1938 den 1956 ya kadar olan artış 
O. E. C. C. de vasati % 74 tür. Türkiye Me 
c/c 202 dir. Almanya'da nispet % 60 tır. Ameri
ka'da, tarihte görülmemiş muazzam kalkınma 
içinde olan o memlekette, artış nispeti % 197 dir. 

Arkadaşlar ben dersem ki, 1938 - 1956 ya 
kadar sınai kalkınma Türkiye'de Amerika'dakin-
den nispet itibariyle üstün olmuştur, bünyeleri 
büsbütün başka olmakla beraber Türkiye'deki sı
nai kalkınmanın ne kadar muazzam olduğunu 
zannederim inkâr edemezsiniz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, konuşmamı Fe-
rid Melen arkadaşımız fazla görüyor... 

FERİD MELEN (Van) — Böyle bir şey yok. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Türkiye'

deki sınai, zirai ve iktisadi kalkınma herkesin gö
zü önündedir, vatandaşların gözü önündedir. Va
tandaş her karış toprağında zahir ve bahirdir. 
Bunu ret ve inkâr taktiği muhalefete yakışmıyan 
bir harekettir. Bununla iftihar etmelidir. Dı|n 
Hüseyin Balık arkadaşımız konuşurlarken ihra
catı artıramazsınız, ihracat yapamazsınız, dediler. 
Yemin ederim, dediler. Türkiye'de 1953 ten bu 
yana zirai istihsalde bir düşüklük varsa bunun 
nereden geldiğini İsmail Rüştü arkadaşımız gayet 
iyi bilirler. Bu, bir zirai âfetten ileri gelmiştir. 
Fakat biz Balık gibi söylemiyeceğiz. Yemin et
mek lâzımgelirse biz şöyle yemin edeceğiz: Cenabı 
Hak bu memlekete 1950 - 1953 e kadar ihsan et
tiği bereketi fazlasiyle 1958 den ötesinde de ih
san etsin! 

Konjonktür bu istihsal imkânları ve tedbir
leriyle lehimize dönmüştür. Sınai endeksleri oku
dum ve burada muazzam kalkınmayı gördünüz. 
Yalnız burada İsmail Rüştü Aksal arkadaşımız 
«Bu tesisler % 50 randımanla çalışıyor» diyor. 
% 50 ile çalışmasının muhassalası istihsalde 
% 200 bir artış göstermektedir. Bunlar % 100 
ile çalıştığı zaman bu artış % 400 - 500 olacaktır. 
Benim kanaatim budur arkadaşlar. Mâruzâtım 
bundan ibarettir, (Soldan; alkışlar) 
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FETHİ ÇELİKBAŞ «Burdur) — Usul hak-

fcırida ;söz istiyorum; 
REİS — Efendim, Kasım Gülek arkadaşı

mız Riyasete verdiği bir tezkere ile ileri sür
düğü r fikre muhalif beyanda buluımlduğundan 
İç Tüzüğün 95 nei maddesine göre söz talebin-
de bulunmaktadır. Behzet Bilgin arkadaşımız 
Kasım Gülek arkadaşımızın fikrine aksi fikir 
beyan etmiştir, muhalif fikir değil. Bu itibarla 
Riyaset bu hususta kendisine iştirak etmemek-

r tedir. Esasen 95 nci maddenin ikinci fıkrası 
Riyasete takdir hakkı vermektedir. Riyaset iş
li rak etmiyor, efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Söz isti
yorum. 

REİS — Ne h&kkında? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bütçe Ko

misyonu âzası olması itibariyle Behzat Bilgin 
arkadaşımız rapora her hangi bir şerh verme
den rapor münasebetiyle aleyhte beyanda bu
lunmaya mezun değildir. Bunun irin söz isti
yorum. 

REİS ••—• Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, nizamnamenin bir maddesi komis
yon âzalarının, hazırlanan raporun altına her 
hangi bir şerh vermedikleri takdirde bu rapo
run mündereeatı aleyhinde beyanda bulunma
sını •meneder. Şimdi Behzat Bilgin arkadaşı
mız rapor altına «.Söz hakkım mahfuzdur», şer
hini dahi koymamış olmasına rağmen - Meselâ; 
İzzet Akçal arkadaşımız, söz hakkım nıahiuz-
dur,diye imzasını atmıştır - raporu tamamen 
tasvibetmiş olmasına rağmen burada huzurunu
za çıkıp rapor mündereeatı aleyhinde birtakım 
beyanlarda bulundu.( Soldan; gürültüler, «Yok 
öyle şey», sesleri) Müsaade buyurun şimdi arz 
edeceğim, sabırlı olun beyler. Bütçe Komisyo
nunun kendisinin de imzasını taşıyan raporun
da 1950 - 1958 yılları iki devrede mütalâa edil
diği ve 1950 - 1953, 1954 - 1958 devresi diye 
kayıt konduğu halde Behzat Bilgin huzurunu
za geldi, 15 yıla ait mukayeseler yaptı. (Soldan; 
gürültüler). 

REİS — Fethi Bey, kısa kesmenizi rica edi
yorum, usul hakkında söz istediniz, usulün dı
şına çıkıyorsunuz, 

FETHİ ÇELİKBAŞ* (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar; bu tarzı müzakere usu
lü ihtiyar edilirse, Halk Partili mebuslar da , 
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yarın huzurunuza çıkar 1923 » 1950 mukayese
sini yaparsa.,. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Yaptı
lar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sebatı 
Bey, müsaade buyurun, bütçe müzakeresinin, 
nizamnameye göre ne şekilde cereyan etmesi lâ
zım geldiğini arz edeceğim, bu müzakere tarzı
nın 1958 muvazenei umumiye kanun lâyihası
nın müzakeresinden birtakım neticeler bekli-
yen vatandaşlar için amelî faydası nedir? Bu 
ne biçim müzakere tarzıdır? Bu tarz müzakere 
ve münakaşaya cevaz verilmiş olsaydı nizam 
namede encümen müzakereleri için böyle bir 
kayıt konmazdı, Behzat Bilgin arkadaşımız 
1950 - 1958 e kadar geçen devreyi, 1950 - 1953 
devresi artışının yüzde 31, sonraki artış tempo
sunun yüzde 13,8... 

REİS Fethi Bey, sözünüzü kesiyorum, çüu 
kü usul hakkında değil, esas üzerinde konuş
manıza devam ediyorsunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla: - Takdir 
«izin. 

REİS — Arkadaşımızın usul hakkındaki söz
leri nizamnamemize uygun değildir. Bir mazba
ta üzerinde muhalefeti olmıyan arkadaş da olan 
arkadaşımız gibi mazbata üzerinde konuşabilir. 
İddia 1923 ten 1953 kadar olan devre üzerin
dedir. Tek mazbata üzerinde değildir, konuşa
bilir, Nizamname (Madde 34, son fıkra.) 

Buyurun Başvekil. (Başvekil Adnan Mende
res sol tarafın alkışları arasında kürsüye gel
di.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan, 
bul) — Muhterem arkadaşlar, sadece hesap 
vermek ve iktidarımız devrine ait icraatı mü
dafaa etmek maksadiyledir ki, huzurunuza gel-
miş bulunuyorum. Dünkü konuşmalarda muha
lefete mensup arkadaşların öteden beri mütema
diyen tekrar ettikleri mevzulara bir defa daha 
avdet ederek; yokluktan, madde darlığından, 
sıkıntıdan, kuyruktan ve saireden bahsettikleri
ne şahidoiduk. 

Arkadaşlar, bilhassa et meselesi üzerinde 
durdular, «Et yok, bizim zamanımızda et de 
vardı, her şey de vardı» dediler. 

Şimdi, 1949 da manzara nasıldı, onu bir göz
den geçirelim. Bunu yapmakta muhalif ve mu
vafık muhterem arkadaşları ve efkârı umumi-
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yeyi tenvir bakımından lüzum ve fayda gör
mekteyim. Zira aradan seneler geçmiştir. Bütün 
bu hücumları yapan arkadaşlar, bütün bu ta
rizleri, bu iddiaları tertipleyip sıralıyanlar ken
dilerine müttefik olarak yalnız ve yalnız nisya-
m almışlardır. Beşer hafızasının unutkanlığına 
sığınarak bu şekilde konuşmaktadırlar. Şimdi 
vereceğim izahat bu iddiaların mesnetsizliğini 
ortaya koyacaktır. 

Meselâ; et meselesini ele alalım : Onların 
zamanında, bakalım et var m,ydı, yok muydu? 
1950 ye nazaran acaba Türgiye basaplık hay
vanların mevcudu bakımından geri mi, yoksa 
daha ileri mi gitmiştir? Evvelâ, bunu gözden 
geçirelim. 

1950 de kasaplık hayvan mevcudu 51 mil
yon, 1957 de 66 milyon. Demek ki, 15 milyon
luk bir tezayüt var. O halde muhterem arkadaş
lar, burada akla iki ihtimal gelir. Ya 1950 de 
mebzul olan kasaplık hayvanların miktarı ta-
kibedilen iktisadi politika dolayısiyle azalmış
tır, yahut da vatandaş istihlâkine arz edilecek 
yerde, §u veya bu sebeple memleket dışına ih-
racedilmesi yoluna gidilmiştir de sıkıntı oradan 
doğmaktadır. Kasaplık hayvan miktarı 15 mil
yonluk, yani yüzde otuzu aşan bir tezayüt kay
dettiğine göre, ihraç vaziyetinin ne merkezde 
olduğuna göz atmak icabeder. 

1950 de kasaplık canlı hayvan ihracı 501 bin 
adedi; 1957 de acaba daha çok mu idi? 1957 
de devam eden dış taleplerin büyük miktarda 
olmasına rağmen iç istihlâkin artışı dolayısiyle 
ihracettiğimiz hayvan miktarı 68 bin adedde 
kalmıştır. 1950 nin 501 bin baş ihracatına mu
kabil, sadece 68 bin baş hayvan ihracetmişiz. 
Görülüyor ki ; kasaplık hayvan miktarında te
zayüt var. Ayrıca ihracatımızı onda bir nispe
tinde düşürdüğümüz halde yine de et sıkıntısı 
çekmekteyiz. Peki neden çekmekteyiz? An
kara'da 1949 da günlük et istihlâki 18 976 
kilodan ibaret idi, yine Ankara'da 1957 de 
et istihlâki 41 359 kiloya çıkmıştır. Bü
tün Türkiye'de umumi et istihlâkine gelince, 
1949 da 160 bin tondu, 1957 de ise 360 bin tona 
çıkmıştır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu rakamları iyi kaydedin ki ; Muhterem 
Türk efkârı umumiyesi aldatılmasın. Sıkıntı 
vardır. Sıkıntı var, var ama, bugün 1950 ye na
zaran yıllık et- istihlâki 200 000 ton gibi yüzde 

yüzden fazla yüzde 150 ye yakın bir artış, gös
termiştir. Sıkıntı varsa, kuyruk varsa, kasap 
dükkânlarının önünde birikmeler görülüyorsa, 
bunun gerisinde mesut bir hâdise yatmaktadır. 
(Sağdan, «ooo», sesleri, gülüşmeler) Ne gülüyor
sunuz, anlamadınız mı? (Soldan, bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar)... Bu mesut hâdise şudur: Ev
velce et yiyen insanlar yalnız bir kısım vatan
daşlardı. Bugün Türk köylüsü de et yemeye 
başlamıştır. Başka türlü izah edemezsiniz. 
Çünkü hesaplar meydandadır (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) Hayvan adedi düşmemiş, bilâkis 
15 milyon fazlalaşmıştır. İhracat 10 dâ^ bire 
düşmüştür. Bunun başka bir izahı varsa, söyle
yeniz. Hesaplar meydandadır. (Sağdan, gürül
tüler) 

REİS — Çok rica ederim, hatibin sözünü 
^esmeyin. (Gürültüler) 

Fahri Karakaya; size birinci ihtarı veriyo
rum. ** 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Soruyo
rum, efendim; bana niye ihtar veriyorsunuz? 

REİS — Müdahale etmeyin; size ikinci ihtarı 
veriyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de- 1949 
Nisanında et vaziyeti ne idi? Bir de bunu gözden 
geçirelim. İşte Vatan gazetesinin 10 . IV . 1949 
tarihli nüshası: «Et fiyatlarının son günlerde 
yeniden 30 - 40 kuruş yükselmesi bilhassa koyun 
et fiyatlarının şehrin semtlerinde 400 kuruşa 
kadar çıkması gıda maddeleri bakımından halk 
arasında mevcudolan hoşnutsuzluğu bir kat daha 
artırmıştır. Ticaret Ofisi Umum Müdürü Mus
tafa Anıl şunları söyledi: «önümüzdeki bir aylık 
devre için yapılacak şey halkın koyun eti yeme-
mesidir.» (Soldan, gülüşmeler) 

Vatan, 13 Nisan 1949 «Et müdahale satışları 
iyi netice vermedi.» «Et fiyatı durmadan yükse
liyor.» Hem de bu vaziyet Nisanda, Şubatta değil. 
«İstanbul'da et derdi tekrar günün mevzuu ha
lini almıştır.» 

Kömür, ekmek hepsini okuyacağım, 1949 
da manzara nasılmış göreceksiniz. Kuyruk, 
kuyruk.. Hafızalarımızı zaman zaman ihya et
mek mecburiyetindeyiz. Türk efkârı umumiye-
sinin yanlış yollara saptırılmaması için bunu 
biz millî bir vazife telâkki ediyoruz. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 
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1949 da vaziyet işte bu idi. 1957 de daha iyi 

bir duruma gitmiş bulunuyoruz. Takibedilen 
iktisadi politikanın efkârı umumiyeye doğru 
ve isabetli şekilde aksettirilmesi, demokratik 
rejimlerde büyük ehemmiyet arz eder. Onu 
şaşırtacak birtakım iddialar dermeyan etmek, 
bu istikamette neşriyat yapmak, takibedilen isa
betli politikanın muvaffakiyeti bakımından za
rarlı ve mahzurlu bir hâdise teşkil eder. İkti
sadi politikanın âmme efkârına doğru olarak 
intikalini önlemek için, devri saadette güya 
bolluk varmış, madde darlığı yokmuş, bugün 
bizim takibettiğimiz iktisadi politikanın kötü
lüğü yüzünden hiçbir şey kalmamış. Bu iddiala
rın mahiyetini ortaya sermek için 1949 la 
bugünü her noktadan mukayese edilmesi za
ruridir. İşte bu sebeple 1949 üzerinde du
racağım. Hâtıralarını ihyada fayda vardır. 
Okumaya devam ediyorum : «Son 10 - 15 gün
den beri fiyatlar devamlı olarak yükselmek
te, et fiyatlarını kasaplar diledikleri gibi tâ
yine başlamışlardır. Filhakika şehrin birçok 
semtlerinde koyun ve kuzu eti fiyatları, 4 
liraya çıkmış ve bâzı yerlerde de bu miktarı 
aşmış bulunmaktadır. Balık fiyatları da art
maktadır» (Sağdan, gürültüler) 

Şimdi Yenisabah'tan okuyorum. Vatan' ı be-
yenmediler. Yeni Sabah; 15 Nisan 1949: «Pera
kendeci Kasaplar Cemiyeti Başkanı koyunun 
500 kuruşa satıldığını bildiriyor. İstanbul Pe
rakendeci Kasapları Himaye Cemiyeti Reisi Nu
ri Menemenci Ticaret Bakanına hitaben bir 
açık mektup neşretmiştir. Bu mektubunda ko
yun etinin 450 - 500, kuzunun 350 - 430, sığırın 
da 220 - 240 arasında satıldığını, orta halli ai
lelerin ve başka vatandaşların et yemekten mah
rum bulunduklarını kaydiyle Ticaret Ofisinin 
tanzim satışlarında muvaffak olamadığım bil
dirmektedir.» 

Hürriyet gazetesi : 20 Nisan 1949 : «Paha
lılıktan İstanbul'da halk et alamaz oldu. İzmir'
de de et buhranı başladı. Balıkesir'den Yunan 
adalarına kuzu kaçırılmaya başlandı. Et Ofisi de 
müdahale satışlarına pek az miktarda koyun kes
mekle iştirak ettiğinden istenilen randımanı 
vermemektedir. Alâkadarların verdiği izahata 
göre piyasaya önleyici tedbirlerle müdahale edil
mediği takdirde et fiyatlarının 500 kuruştan 
aşağı düşmiyeceği anlaşılmaktadır,» 
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Hürriyet gazetesi 24 Nisan; yani bu yazıdan 

4 gün sonra : «Piyasada et buhranını önlemek 
için düşünülen çarelerden birisi de vesika usulü 
imiş. Bu güzel buluş hangi kafadan çıktı ise doğ
rusu şayanı tebriktir. Böyle dâhilere malik ol
duğumuz için değil midir ki, işlerimiz günden 
güne beter oluyor ve günden güne batağa gidi
yoruz». 20 Nisan 1949 tarihli Hürriyet gazetesin
de : 

| «Belediyenin yaptığı tetkiklere göre fiyatla-
j rın bu kadar yükselmesi et satışlarını geçen aya 
I nazaran % 67 azaltmıştır. Kilo ile et alanlar pek 

azalmıştır. Pek çok aileler 250 - 500 gram arasın
da et alabilmektedirler.» 

Görüyorsunuz ki, muhterem arkadaşlar et 
meselesi bizim iktidarımız zamanında ortaya 
çıkmış bir mesele değildir. Eski iktidarın son se
nesinde dahi memlekette bütün şiddetiyle hüküm-
fernıa olan bir buhran şeklinde devam edegel-
mekte idi. 

I Şimdi bir de kömür meselesine bakalım; 
bunları bir defa daha hatırlamak yerinde olur. 

MEMET HAZEB (Kars) — Bunlar çok 
I okundu. 

REİS — Çok okundu, şeklindeki müdahale
niz yersizdir, birinci ihtarı veriyorum. 

Devam buyurunuz. (Sağdan, gülüşmeler) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Hürriyet, 1949... Biraz soğuk oluyor. 
«Nisanda geri gelen kış ve ileri giden fiyatlar.» 
(Sağdan, gürültüler) 

Dinleyin efendim; madde darlığı ne zaman 
başlamış söyliyeceğim. Türkiye Tanzimattan be
ri dış ticaret muvazenesi daima açık vermiş olan 

I bir memlekettir. Bu memleket iktisadi cihazlan-
masmın birinci devresini ikmâl etmedikçe bu 
müzmin dertten kurtulması imkânı mevcut de
ğildir. İşte bizim gayretlerimiz de bu maksada 
matuftur. (Soldan, alkışlar) Bunları izah için 
hakikatlere olduğu gibi bakmak mecburiyetin
deyiz. Yoksa birtakım gürültülü iddialarla be-

ı şer hafızanızı şaşırtmakla memleketin işleri dü-
j zelmez. 

Bakın bakalım, 1949 da kömür var mıymış, 
1949 da ekmek durumu nasümış, 1949 da sair fi
yatlar ne haldeymiş?. Kör ölür badem gözlü olur. 

! 1949 ve ondan evvelki devir adeta bir altm dev
ri olarak gösteriliyor. Hakikat bu mudur arka-

I daşlar? (Soldan, «bravo» sesleri, alkışlar) 
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öyle değildir arkadaşlar. Hakikatleri oldu-

ğu gibi bilelim. Kısaca ifade edilmek lâzamge-
lecek olursa iki kişinin bir araya gelip bir pa
ket köylü sigarasını alabildiği, sadece Sayım 
Vergisini ödemek için satılan bir sürü keçinin 
Sayım Vergisi borcunu ödeyemediği devirleri 
hatırlıyalım. Bu devri, bize bir altın devri ola
rak göstermeye imkân yoktur. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 1949 senesinde bütün bir kışı 
dirhemle sayılacak kadar hesaplı bir kömür 
istihkakı ile geçirmeye mecbur olanlar kışın 
avdeti üzerine ne yapacaklarını şaşırdılar» 
diyor, Hürriyet gazetesi. Bu, 1950 den sonra 
bizim devrimiz değil okumaya devam ediyo
rum: Zira kışın avdeti ile şaşıran millete bir mik
tar kömür tevzi etmeyi düşünecek, taşınacak me
murlarımız olsaydı dünyanın bir bahtiyar mil
leti oburduk sonra geri gelen kışla birden bire 
artan fiyatlara ne dersiniz? Vaktiniz müsait 
ise çarşıyı, pazarı şöyle bir dolaşınız. Birkaç 
gün evvelki fiyatların yerinde yeller estiğini 
sizde göreceksiniz.» 

Vatan gazetesi : 26 Nisan 1949 «Mangal kö
mürü darlığı arttı. Mangal kömürü buhran; 
son birkaç gün içinde son haddini bulmuştur. 
Havaların müsait olmasına rağmen istihsal 
bölgelerinden kömür getirtilememektedir.» 

Yeni Sabah gazetesinden : (Tarih 5 . V I I . 
1949) 

«Halk kömür derdinden mutlaka kurtarıl
malı. Bu sene kömür istihkakı % 25 noksan 
olarak verilecek ve bu noksanlığı linyit kömü
rü ile telâfi edeceğiz. Kömür Tevzi Müessese
sinin para toplama yeri olarak beş mahallin 
kabul edilmesi için tam on yıl geçmesi lâzıın-
gelmiştir. Akıllara durgunluk veren bu zekâ.» 
(Sağdan, gürültüler, «şimdi verilen nedir» ses
leri) . 

Hürriyet gazetesinden : (Tarih 10 .1.1949) 
Şimdi biz kömürü iki misli, linyiti de üç 

misli olarak dağıtıyoruz. , 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sual soracağım. 

(Sağdan, gürültüler, itirazlar). 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Hep hoşa gidecek şeyler konuşul
maz ya. Dün akşama kadar biz dinledik. Biras 
da siz mukabil tarafı dinlemek itiyadını edi
niniz, ne olur? Bunlar müşterek vatanımızın 
dâvalarıdır. 1949 - 1950 den evvel bu memleke
tin mesut ve müreffeh bir hayatı varmış gibi 
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bâtîl ve hakikatten tamamiyle uzak olan bir id
diayı elbette cerhetmek için karşınıza çıka
caklar bulunur. Karşınıza işte ben geldim. 
(Soldan şiddetli alkışlar). 

Devam ediyorum : «Kömür memleketi oldu
ğumuz halde kış geldi mi kapana tutulmuş fa
reler gibi kıvranıp duruyoruz. Bilgisizlik ve 
beceriksizlik yüzünden bir türlü şu Zonguldak 
kömür madenlerinden lâyiki veçhile istifade 
edemiyoruz. Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi 
kömüre yapılacak zamlardan bahsediliyor. Bu
günkü iktisadi şartlar altında kömüre zam 
yapmak, milleti soğuktan hastalanmaya mah
kûm etmek demektir. 

Bu «ene Anadolu'da geçen kış herkesin ma
lûmudur ve halkımızın bu kış mevsiminde çek
tiği ıstırabı g'&z önüne getirmek kâfidir. Bu güç 
şartlara bir de kömür fiyatlarını yükseltmek 
suretiyle malî zorluk ilâve edecek olursak ef
kârı umumiye nezdmde kendimizi affettireme-
yiz.» • 

İşte o zamanki gazetelerin yazdıkları.. 
Istitraden iarz edeyim, 1950 de Başvekil ol

duktan sonra istanbul'a gitmiştim, ihtiyat kö
mürün ne kadar olduğunu sordum, 4.8 saatlik ol
duğunu söylediler. Bütün sanayi ve şehir haya
tının ihtiyat 'kömürü sadece 48 saatlik idi. Biz 
bu 48 saati 25 - 30 güne çıkardık. Bugün hiç 
kimsenin kömür bulamıyacağım diye bir endi
şesi yoktur. Görülen 'hizmetlerin kendilerini ko
nuşturalım. Bir yerde bir aksaklık mı var, dile 
getirdiğimiz sadece odur. Muhalefet şayet haki
katlerden uza'klaşmak prensibine sapacak olur
sa o_ zaman 'hakikaten müşkül vaziyetler hâsıl 
olur. Bu vaziyette muhalefetteki arkadaşların 
vicdanlarına fhitabederek söylüyorum. 

Bir et meselesi, bir kömür meselesi, bir ek
mek meselesi bugünün meselesi değildir, fiyat 
meselesi bugünün meselesi değilddîr, Türkiye'
nin ezelî ve müzmin bir derdidir, elbirliği ile 
yenmemiz lâzımgelen bir içtimai felâkettir, bir 
iktisadi felâkettir. (Soldan, alkışlar) 

19 Ocak 1949, çimento fabrikaları kömürsüz 
lükten durmak tehlikesi karşısında kaldılar. Bir 
sene evveline nazaran % 10 noksan yapılan tah
sisatın birdenbire fasılm'ası fabrikaları kazan ve 
(borularında dolu halinde yarı mamul çimento ile 
âni olarak durdurulmuştur. 

1949 da üç fabrikaya bile kömür yetiştire-
miyorduk mulıtedem arkadaşlar, Yuvarlak laf-
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lar, memleketi hatırdınız, çıkardınız, şudur, bu
dur, tenkid... Dilin kemiği yoktur, ölçüyü, izanı, 
insafı bir tarafa bıraktınız mı istediğinizi söy
lersiniz. Fakat (hakikatlerle karşı karşıya geldi
ğiniz zaman memleket naımı hesabına, onun ik
bal ve mamuriyeti hesabına teemmül etmemiz 
ve ölçülerimizi ona göre 'kullanmamız lâzımge-
lir. 

îşte yine gazetelerden okuyorum : 
«Kömür sıkıntısı hâd bir safihaya girdi, Şu

bat 1948.» 1949 da aynı hal devam ediyor. 
«Şubat 1947, şehir kömürsüz kaldı, resmî, hu
susi müesseseler, apar tmanlar kaloriferlerini 
söndürdüler. Şehirde kömür sıkıntısı gün geç
tikçe artmaktadır. Dünden itibaren birçok han 
ve apartıman sahipleri müşterilerine kalorifer
leri tadil etmek mecburiyetinde olduklarını bil
dirmişlerdir.» 

Şimdi ekmek mevzuuna geçiyorum: Hani şu 
altın devri vardı, cennet devri.. Mesut Türkiye, 
müreffeh Türkiye!.. îşte et durumu ve kömür 
durumundan bahsettim. Bakalım o ekmek me
selesi ne halde imiş? 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTE FEPINAR 
(Adana) —•• Hürriyetten bahsedin. 

REÎS — Hatibin sözünü kesmemenizi rica 
ederim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Onu partinizin büyüklerinden sorun. 
(Soldan, alkışlar) 

Evet efendim, ekmek ve sair maddelerin fi
yatlarını görelim. Zarı zarı feryadediyoruz. Bir 
defa Türkiye nereden, nereye geldi? Bunda mu
tabık kalalım. Bu bizim hepimizin derdimiz. Biz, 
fakir memleketiz. Zirai istihsalde, sınai cihazlan-
mada, umumiyetle iktisadi cihazlanmada çok geri 
kalmış bulunuyoruz. Böyle bir memleket olduğu
muz için bu ıstırapları öteden beri çekmekteyiz. 
Bundan böyle de bir müddet ve bir miktar çek
mek mecburiyetindeyiz. Hakikatin tâ kendisi 
bundan ibarettir. 

Bakınız, beyler, kuyruk diyorlar. Kuyruk ne 
zaman, nerede oldu? (Eline aldığı gazeteyi gös
tererek) Bakın gece yarısı fırından ekmek almak 
için kuyruk yapılıyor. (Sağdan, «Şimdi sizde de 
var» sesleri) Var, fakat bizim zamanımızda is
tihlâk 4 misli artmıştır. Geçen gün izah ettiğim 
gibi, bu bir bahtiyarlıktır, ikisinin arasındaki 
fark, akla kara kadar muazzamdır. îşte okuyo
rum : 
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Ağustos 1948; «Birkaç gecedir, halk gece ya

rılarına kadar fırınların önünde bekleşmektedir, 
birbirini itip kakmaktadırlar. Bu manzara kar
şısında belediyemiz ve devlet adamlarımız ka
yıtsızdır.» 

15 Temmuz 1949, bir yıl sonra; «Yeni tip, 
bugünkü ekmeğe nazaran daha esmer, kepekli 
olacaktır. Yeni tip ekmek imali ile francala or
tadan kalkacak, sadece makarna fabrikalarına 
bugünkü unlar verilmeye devam edilecektir.» 

işte kuyruk, gece yarısı fırınların önünde.. 
Şimdi 20 Temmuz 1949, bakınız yeni çıkarılan 
ekmekten bahsedilirken ne deniliyor : «Allah 
aratmasın ama, yenilir yutulur gibi değil. Bize 
doyurucu bir gıda, diye sundukları şey, ekmek de
ğil ki», bunun kötülüğünden bahsederken, (aman 
Allah aratmasın) diye ne olur, ne olmaz sigortası 
yapmaya lüzum göreyim. Devam ediyor : «Tat
sız, tuzsuz, çirkin, kapkara, yumruk gibi berbat 
bir şey. Ofisler, teşkilâtlar, hesaplar, kitaplar, 
randımanlar, unlar, kepekler. Neticede; develere 
bile yutturulmıyacak kadar kötü bir hamur, ha
mur değil, çamur.» 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Şimdi bunu ga
zeteler yazamaz. 

REÎS — Sükûneti bozmayınız. îkinci ihtarı 
verdim. Tevbih cezasına geçeceğim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — îsmimi kayde
din, sonunda sual soracağım. Çıkıyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ben zaten cevap veriyorum, ne suali so
ruyorlar? (Soldan, devam devam, sesleri). 

REÎS — Arkadaşlarımızın sual sormak hak
larıdır. Fakat bu hak bir usul ve nizama tâbi
dir. Sıraları gelince suallerini soracaklardır, 
efendim. (Sağdan : Gürültüler). Devam buyu
run, Başvekil Beyefendi... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; sual soracağız, diye 
birçok muhalif arkadaşlarımız ayağa kalktılar, 
hattâ bâzıları heyecanlanarak salonu terk edip 
gitti. Bir evvelki gün konuşurken Maliye Vekâ
leti sizin yaptığınız tenkidi eri kıymetlendirecek-
tir, bunlara mektup şekilde cevaplar verecektir, 
dediğim zaman sağ taraftaki sıralardan sesler 
yükseldi : «Tehdit mi ediyorsunuz?» Şimdi ben 
soruyorum : «Sual soracağız» diye beni tehdit 
mi ediyorsunuz? (Soldan : bravo, «çok güzel» 
sesleri, alkışlar.) Nedir bunun mânası? Tehdit 
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mi? Hiçbir tehdidiniz karşısında bir milimetre 
rücu edecek insanlardan olmadığımızı bilmenizi 
isterim, (boldan, şiddetli alkışlar, bravo ses
leri) (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

NİHAT SARG1NALP (Üümüşane) — Siz 
yılmazsanız biz hiç yılmayız. Biz de sizin teh
didinizden korkmuyoruz. (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim; sükû
neti. ihlâl etmeyin, arkadaşlar lütfen yerlerini
ze oturunuz. (Şiddetli gürültüler) 

Efendim; lütfen yerlerinize oturun, Riyaset 
karar alacaktır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — İşinize gelmedi mi konuşmalarım? 

Bağırmakla ne olacak yani? Ne bağırıyorsu
nuz? (Şiddetli gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; bağırmakla haklı çık
manın imkânı yoktur. Okuduğum hakikatleri 
bağırmakla, çağırmakla değiştirmek mümkün 
değildir. Bunlar zabıtlara geçecek ve Türk ef
kârı umumiyesine bildirilecektir. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) Ve Türk efkârı umumiyesi 
yapılan iddiaların hakikatle alâkası olmadığını 
öğrenecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelelim bah
simize, bea devam edeceğim, sonuna kadar de
vam edeceğim. ( Sağdan, gürültüler) 

NEVZAT ARMAN (Adana) — Bravo, ma
rifetlerinizi gösterdiniz, hapishaneleri doldurdu-
nuz. 

REİS — Ne diyorsunuz Beyefendi? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Beyler ne diyorsunuz? (Sağdan, gürül
tüler) Ne kadar söz atarsanız atınız Başvekil ko
nuşacak, Başvekil hakikatleri gösterecek. Din-
liyeceksiniz, sıranız gelince siz de konuşacak
sınız. Suallerinize cevap vermek sırası gelince 
cevap verilecektir. Bağırmakta, çağırmakta 
mâna yoktur. Bakınız söyliyeyim sizlere, bir 
cennet gibi gösterilmek istenen 1950 den evvel
ki Türkiye'de sebze ve meyva fiyatları ne imiş? 
Bolluk mu var, darlık mı varmış? Bir de onu 
görelim. 

«Dün yaş sebze halinde taze baklanın, kilo
su 360, ıspanak şu... (Sağdan «Bugün 15 lira» 
sesleri) Lahananın kilosu 50 kuruş. Perakende 
olarak bunları % 30 f azlasiyle satmaktadırlar. Şu 
halde bir baş karnabahar 130, bakla 450 kuruş
tur. 
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Muhterem arkadaşlar, gelelim başka bir 

mevzua. Hakikatle münasebeti olmıyan iddi
alar dermeyan edenler kendilerine başka müt
tefik ve müsait zemin bulduklarına kaanidirler. 
(Riyaset makamının sağ tarafındaki kapı kıs
mında şiddetli gürültüler) («Vacit Bey, yapma» 
sesleri) (Sağdan, «Sarhoştur muayeneye sevk-
edin» sesleri) 

REİS — Rica ederim, lütfen arkadaşlar yer
lerinizi alınız. 

İdare Âmirleri vazifesini bilir. Lütfen yerle
rinize oturunuz, müdahale etmeyiniz. 

Devam buyurunuz, Beyefendi. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar, acaba ne söyledim 
ki, bu kadar hiddeti muciboluyor? Dün konu
şulanlara cevap veriyorum. Ben rakam okuyo
rum. 1950 den evvelki vaziyetin nasıl olduğunu 
belirtmek istiyorum. Bu vazifemdir. Bize yapı
lan bühtan, iftira ve isnatları reddü cerhetmek 
vazifemdir. Efkârı umumiyeyi tenvir etmek mec
buriyetindeyim, ve bunları o zamanki gazeteler
den ve resmî vesaikten çıkartarak okumakta
yım. Kendilerinin iddialarına uymadığı için 
böyle bağırıp çağırıyorlar, yalan mı? 

İkinci müttefik âmil olarak kendilerine mü
sait bir zemin bulduklarını zannediyorlar, bu da 
şu : Envestisman devrinin henüz neticelerinin 
gereği gibi alınmasına başlanmamış olan bir za
manda, bir iktidarı fenersiz yakalamak için ora
da bastırmaya ve netice almaya çalışıyorlar. En
vestisman, yani yatırım dediğimiz şey, hakiki 
mânada kalkınmaya başladığımızın işaretidir. 
Yatırımların kısa zamanda semere vermediği 
malûm bir keyfiyettir. Bunun bir dükkân aç
mak, bir ticarethane açmak nevinden olmadığı 
cümlece malûmdur. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Büyük Millet Meclisini konuşulmaz hale 
getirmek istiyorsunuz. Açık söyleyin, nedir bu?. 
(Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim, müsaa
de buyurun.. Riyaset vazifesini görecek, müsaa
de buyurun. Lütfen sükûneti bozmayınız. (Gü
rültüler) 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) —Altı ayda cennete çevirecektiniz. 
(Gürültüler) 
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REtS — Müsaade buyurun, Kemal Küçükte-

pepmar arkadaşımız, bu hususta birçok arka
daşlarımıza mütaaddit defalar ihtar edilmesine 
rağmen, şu andaki hareketleriyle gürültülere 
sebebiyet vermektedir, içtüzüğün 187 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası bu ahvalde takbih cezası
nın verilmesini âmirdir. Takbih cezasının kendi
sine verilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Takbih 
cezası ile tecziye edilmiştir. 

Buyurun Beyefendi. (Gürültüler) Sükûneti 
muhafaza etmenizi rica ederim. Herkes yerlerini 
alsın, efendim, lütfen dinliydim; buyurun, Be
yefendi. (Sağdan, devamlı gürültüler) 

Efendim, sükûneti muhafaza etmenizi rica 
ederim, Riyaset vazifesini görecektir, lütfen yer
lerinize oturunuz. Lütfen dinliydim, efendim. 

Buyurun, Beyefendi, devam buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam 

la) — Muhterem arkadaşlar, iktisadi vaziyeti
mizi mütalâa, ederken iktidarımız zamanını iki 
devreye ayırıyorlar, «1953 veya 1954 e kadar iyi 
idi, ondan sonrası kötüdür.» diyorlar. Bu, muay
yen bir maksatla yapılmaktadır. Filhakika bir 
iktisadi kalkınmanın âm ve şâmil bir mâna arz 
ettiği enventismanlarm muazzam yekûnlara 
vardığı zamanların birtakım tezahürleri vardır. 

Biraz evvel dedim ki, bir iktisadi kalkın
mayı tahakkuk ettirmek bir bakkal-dükkânı 
açmak gibi değildir. Bugünden yarına netice 
alınması beklenemez. Bir bakkal dükkânımı!, 
bir manifaturacı dükkânının ve her hangi bir 
ticarethanenin çeşitlerini düzdünüz, kapısını 
açıp çalışmaya başladınız mı, o günden itibaren 
neticelerini alırsınız, iktisadi kalkınmada hal 
ve vaziyet böyle değildir. 1950 de iş-başına 
geldik, hazırlıklar yaptık, 1951 de yatırımla
ra başladık. Hemen o günlerde netice alınır 
mı"? Elbette alınmaz. 1951 de bir milyar, 1953 
te iki milyar tutan yatırımlar yaptık. 1954 te 
buna daha ehemmiyetli rakamlarla devam et
tik. Yatırım yapmakla cari iktisadi hayatta bir
takım kıymetleri alıp donduruyorsunuz. Bunlar 
bir yekûn teşkil ediyor, seneler geçtikçe bu ye
kûnlar büyüyor, bu sermayeler henüz neması
nı vermeye başlamadığı için iktisadi hayatta 
tazyik çoğalıyor. Ne zamana kadar? Muayyen 
bir devreye kadar. O Ih aide iktisadi kalkınma
nın, mahiyetine, şümulüne ve ehemmiyetine 

göre muayyen bir güçlük ve tazyik devresi ve 
muayyen safhaları olduğunu kabul etmek lâ
zımdır, bu başka türlü olmaz. Bunun yine bi
zim yaptığımız yatırımlar bakımından en canlı 
ispatı şudur : 1956 ya kadar sınai kalkınma el
de edilen neticelerin iki misli, 1957 ye geçişte 
yalnız bir senede elde edilmiştir. Bunun sebebi ya-
pılagelen muayyen envestismanlarm artık id
rak zamanı gelince bunlardaki hâsılanın âdeta 
bir nispeti hendesiye dâhilinde artışlar getir
mesidir. Bu sene envestisman yaparak ertesi se
ne hemen millî gelirde fazlalık olacağını bekle 
mek ve neden millî gelirde fazlalık olmamıştır 
diye sormak hakikati görmemenin bir ifadesi 
olur. 

Bu vesile ile millî gelir rakamlarına da te
mas etmek isterim. Çünkü onlar refahı, millî 
gelir rakamları gösterir ve iktisadi kalkınma 
mevcut mu, değil mi, bunu millî gelir rakam
larından anlamak lâzımdır, dediler. Hayır ar
kadaşlar, millî gelir rakamları hayatı geriden 
takibeder. Bizim millî gelirimiz ise hakikaten 
bu sahadaki metotlarımızın henüz tekemmül et
tirilmemiş olması sebebiyle iktisadi hayatın sey
rini diğer memleketlere nazaran daha da çok 
geriden takibeder. 1956 millî gelir rakamları
mız elimizde değildir. 1957 de ne olmuş, bilmi
yoruz. 1956 rakamları muvakkat rakamlardır 
1956 millî gelir rakamlarına daha geçen sene 
milyarlar ilâve edildi. 1956 mn muvakkat ra
kamlarına gelecek sene, öbür sene, daha öbür 
sene birtakım milyarların ilâve edilmiyeceğini 
ve nispetlerin değişmiyeceğini iddia edebilecek 
hiç kimse mevcut değildir. Binaenaleyh 1956 
da, henüz envestismanlarm gereği gibi netice 
vermediği ve envestismanlarm devam ettiği za
manda; «Servet artışı temposu azalmıştır»» de
mek, deminden beri izaha çalıştığım maksatlı 
hareketin bir delilidir. 

Nitekim 8 vilâyette yaptığımız sanayi tah
riri, kapasitelerin 8 misline, fiilî istihsalin 4 
misime yaklaşmış olduğunu göstermektedir. 
1949 rakamlarında 900 milyon civarında olan 
sanayi istihsal gelirlerinizin, sabit fiyatlara ir
ca suretiyle, 3 milyar 640 bin liraya çıktığını 
1956 ve 1957 millî gelir rakamlarında görecek
siniz. 1956 daki durumu ancak 1957 ve hattâ 
1958 millî gelir rakamlarından anlamak müm
kün olacaktır ve o zaman bu gelir rakamlarının 
p",sıl birden bire büyük sıçramalar yaptığını 
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göreceğiz. Çünkü istatistik rakamlan hayatı 
ancak geriden takibeder. 

Şimdi bir noktaya daha temas edeceğim ve 
ondan sonra sözü Maliye Vekiline bırakacağım. 
(Sağdan; «Sualler var», sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun. 
BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (Devam

la) — öteden beri tesislerimiz kapasitelerinin 
altında çalışmaktadır. Bu yeni bir hâdise de
ğildir. Böyle olduğu halde bize, «Siz envestis-
man yapacağınıza, mevcut kapasiteyi kullanı
nız», diyorlar. Buna da keza millet huzurunda 
cevap vereceğim: 

Muhterem arkadaşlar, bir fabrika bittiği za
man onun muayyen bir kapasitesi vardır ve bu 
kapasite ile o senenin kayıtlarına geçer. Fakat 
o fabrika senenin mesalâ on veya on birinci 
ayında açılmıştır. Tecrübe işletmesi yapılacak
tır, henüz yerine oturmamıştır, kalifiye amele
sini bulmamıştır, mütedavil sermayesi tamam 
değildir, susu, busu eksiktir. Bu sebeplerden 
dolayı her hangi bir fabrikanın kurulduğu za
man derhal tam kapasitesiyle çalışması mutlaka 
lâzımdır, demek hakikati hale külliyen mugay-
yir bir keyfiyettir. Şimdi, bakınız ben sorayım 
kendilerine; 1926 da iki şeker fabrikası yapıldı. 
Alpullu, ve Uşak şeker fabrikası. Bu iki şeker 
fabrikasının kapasitesi yirmi beşer bin tondan 
50 bin tondur. Bu 50 bin ton kapasiteli şeker 
fabrikaları birinci sene 572 ton, ikinci sene 
5 162 ton şeker istihsal ediyor. Yani kapasite
leri 50 bin ton, istihsalleri 5 162 ton. Üçüncü 
sene 4 270 ton. Nerede kapasite, neredie fiilî is
tihsal? 

1929 da istihsal 7 900 ton, yani tesisinin 
dördüncü senesinde 50 bin ton kapasiteye mu
kabil istihsal sadece 7 900 tondur. Şimdi bir de 
bizim, kurduğumuz her hangi bir şeker fabri
kasının istihsali kapasiteyi tutmadı diye uğra
mış olduğumuz hücumları derhatır buyurun. 
Devam ediyorum: 1930 da 13 bin ton, 1931 de 
22 bin ton, 1932 de 27 hin ton. Yani 1926 dan 
1932 ye kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sene sonra bu iki 
fabrika istihsal kapasitesinin ancak yarısı ile 
çalışıyor. Yalan mı? Yalan deyin. 

Bu rakkamlar neden böyle olmuş? Neden 
mi? İşte arz ettiğim bu sebeplerden dolayı: 
Bakkal dükkânı açmak, manifaturacı dük
kânı açmak değil bu, envestisman bu... Bunun 
plânını yapmak, hazırlığını yapmak, ihalesini 
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yapmak ve önceden hesabedilemiyecek ve görü-
lemiyecek türlü arızaları yenip onu bitirmek, 
sonra randıman almaya başlamak, ve nihayet 
tam kapasite ile çalışır hale getirmek. Bu ko
lay iş değil... Karabük ne zaman tam, kapasite 
ile çalıştı? 15 - 20 sene kapasitesinin yarısı ile 
çalıştı. 

Devam ediyorum; 1934 te iki tane şeker 
fabrikası ilâve ediliyor. Biri Eskişehir, diğeri 
Turhal.. Kapasite 120 bin tona çıkıyor. Buna 
mukabil istihsal nedir? 53 bin ton, 65 bin ton.. 
Bir başka sene 51 bin ton... Kapasite 120 bin 
ton,/130 bin ton olduğu halde istihsal 1937 de 
Şrbin ton, 1938 de 42 bin tondan ibaret... 120 
bin ton kapasiteye göre tam istihsal nerede kal
dı?.. 

Şimdi görüyorsunuz ki, arkadaşlar, kapasi
te başka fiilî istihsal başkadır. Arz ettiğim se
beplerden dolayı, kapasite ile fiilî istihsal ara
sında farklar olabilir, bu farklar muhik sebep
lere de istinadedebilir. Bir iktidar ancak kapa
sitelerin tam olarak işlememesini muhik sebep
lere istinadettiremediği surette tenkidedilebilir. 

Size başka bir misal daha vereyim : Çatal-
ağzı santrali. Eski iktidar zamanında 1949 da 
kapasite 60 bin kilovattı. Termik Çatalağzı 
santralini 1951 de Sayın Reisicumhurla birlik
te ziyarete gittik. Çatalağzı santrali 25 bin ki
lovatla çalışıyordu, türbinler boştu. Yalan mı? 
Yalansa, söyleyin. Bunlar yuvarlak lâflarla 
geçiştirilecek işler değildir; milletçe üzerinde 
durup hakikati ortaya çıkarmak mecburiyetin
deyiz. Yuvarlak tenkid memleketin hayrına ol
maz. Eğer bugün bir sanayi politikası, bir kal
kınma politikası tetkik ediliyorsa, mevzuun 
ciddiyet ve ehemmiyetine uyvun bir cesaretle 
üzerine eğilmek ve tenkidleri ona göre yapmak 
lâzımdır. Yoksa şuradan buradan tedarik edil
miş yalan yanlış rakamlarla ve umumi tâbirler
le bir politikayı, bir iktisadi politikayı tenkid-
etmek insaf ile kabili telif değildir. 

FERÎD MELEN (Van) — Biz de Devlet 
istatistiklerinden istifade ediyoruz. 

RElS — Müdahale etmeyiniz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Ben kaide olarak ifade ediyorum; ya
lan yanlış rakamlara istinadederek, yuvarlak 
lâflarla belirli bir iktisadi politikayı itham al
tında bulundurmak memleket hayrına olmaz 
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diyorum. Var mı bunda bir şey? Zonguldak Ça-
talağzı elektrik santraline, 60 bin kilovatlık 
ikinci üniteyi 1954 - 1955 te bitirdik. Çatalağzı 
120 bin kilovat kapasiteye kavuşmuş oldu ve 
bugün tam kapasite ile çalışıyor. Mühim olan, 
bu memleketin envanterine bunu kısa zaman
da getirebilmektir. İstihlâki beş misli artmış 
olan bu memlekette bunların kazandırılabilme-
sini muazzam bir hayır olarak telâkki etmek 
lâzımdır. Armudun sapı var, üzümün çöpü var 
diye bunların nimet olduğu inkâr edilebilir mi? 
Eğer biz tenkidlerimizi sanki bir düşmanı ten-
kidediyormuş gibi kıyasıya yaparsak bulacağı
mız sebepler namütenahi çok olabilir. Fakat 
asıl hüner, hakiki vaziyeti olduğu gibi ortaya 
çıkarmak yolunda gayretler sarf etmektedir. 

Bütçe Encümeninin iki aylık müzakerelerin
de ve münakaşalarında muhalefete mensup ar
kadaşlar hiç de böyle konuşmadılar. Orada büt
çeyi düzeltmek için, yanlış tutulan politikaya 
başka bir istikamet vermek için ikazlarda bulun
duklarına dahi şahidolmadık. 

Tasarruftan bahseden muhalefetin, bütçe ra
kamlarım yükseltmek için 300 - 400 milyon lira 
civarında bütçenin rakamlarını artırıcı kanun ve 
tekliflerle Meclisin huzuruna gelmekte oldukla
rını bir teemmül edecek olursanız bu hususta 
tasarruf iddialariyle büyük bütçe yapmanın za
rarlı olduğu yolundaki iddiaların samimiyetle 
telif edilmesine imkân bulunmadığını takdir 
edersiniz. Benim mâruzâtım bundan ibarettir 
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sevgili arkadaşlarım. (Soldan, şiddetli alkışlar, 
bravo sesleri) 

REÎS — Efendim, Kasım Gül ek ve bir arka
daşımız sual sormak talebinde bulundular. Her 
iki arkadaşımız da Dahilî Nizamnamenin 156 
nci maddesinin 2 nci fıkrasından bahsederek 
sual sormak talebindedirler. Yalnız arkadaşlan
ınız 156 nci maddeye göre sual sormak istiyor
lar. Sual müessesesi 149 - 156 maddelerde gös
terilmiştir. 156 nci maddenin 2 nci fıkrası der 
ki, (Bütçe müzakeresi sırasında sual sormak 
usulüne tâbi olmaksızın her mebus Başvekilden, 
Vekillerden istediği suali sorabilir. Sual müessese-
sindeki usule tâbi olmaksızın..) Yalnız arkadaş
larımızın sual sorması gerek kanunların müza
keresinde, gerek bütçenin müzakeresinde Dahilî 
Nizamnamenin 111 nci maddesinin 2 nci fıkrası
na göredir, ikinci fıkra der ki, (Sualler sözler 
bitikten sonra sıra ile sorulur) Binaenaleyh ar
kadaşlar, sual sormak bütçe müzakeresi sırasın
da, 156 neı maddenin 2 nci fıkrasına göre usule 
tâbidir. Fakat 111 nci maddenin kayıtlarına gö
re de sözler bittikten sonra sual sormak hakkına 
sahiptirler. Bu itibarla şu anda müzakere bitme
diğine göre söz vermiyorum. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sıra usuldür, 
sual usule tâbi olmadan sorulur. 

REÎS — Sıra usûl olamaz. Usûle uymak za
ruridir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere'inikada 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 



Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Rsisvekili Fikri Apaydın 

KÂTlPLEE : îhsan Gülez (Bolu), Sabahattin Sayın (Konya) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Hatay mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. ' 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, sabahki inikatta arkadaşlarımızdan 
birisine Riyaset makamını işgal eden arkadaşı
mız takbih cezası verdiler. Ceza vermek elbette 
gördükleri lüzuma istinaden Riyaset makamı
nın veya Heyeti Umumiyenin hakkıdır. Bunu 
kabul ediyoruz. Yalnız takbih cezasına dair olan 
İçtüzüğün 187 nci maddesinin birinci bendinde 
(Aynı inikatta ilki kere ihtar cezası gördüğü hal 
de ihtarı müstelzim hareketlerden vazgeçme
mek) kaydı vardır. Arkadaşımıza Reis hiçbir 
ihtar cezası vermemiştir. (Soldan, «verdi, ver
di» sesleri) 

REtS — Rica ederim, müdahale etmeyin, 
Bir arkadaşını savunuyor. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Vermemiş
tir, zabıtlar meydandadır. 

187 nci maddenin üçüncü fıkrasında gerçi 
(Mecliste bir gürültüye sebebiyet vermek veya
hut, Meclisin çalışmalarına iştirak etmemeleri 
için alenen ve gürültülü bir şekilde mebuslara 
telkin ve teşvikte bulunmak) kaydı da vardır. 
Riyaset makamı «Buna istinaden, takbih cezası 
verdim» diyebilir. Fakat takdir edersiniz, arka-
daşlar^neye istinaden ceza verdi ise, bunu açık
ça belirtmesi lâzımdır. 

Takbih cezasiyle ilgili olarak ihtar cezası 
aldığı zabıtlarda olmadığı halde bu fıkraya is
tinaden Riyaset arkadaşımıza takbih cezası ver
miştir. Zapta bunun bu şekilde geçirilmesini 
tavsiye olarak ilâve etmek isterim. Cezalar ne 
şekilde verilmişse, o şekilde zapta geçirilmesi 
lâzımdır. 

REÎS — Agâh Eroğan, buyurun. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Efendim, ar

kadaşımız müdafaa sadedinde veyahutta kendi 
anlayışlarına göre mütalâa serdinde serbesttir. 
Yalnız Nizamnameyi iyi okumak ve okuduktan 
sonra hazmetmek lâzım. (Soldan, bravo sesleri) 
Hattâ dahası var: Cümleyi asliye ile cümlei 
mütemmi'meyi ayırmak lâzım; hattâ cümlei as
liye de fiilî müteaddi mi, lâzım mı tetkik etmek 
icabeder. Hüküm buna göre değişebilir. Madde 
tâdadîdir ve dört fıkradır. Riyaset takbih ceza
sını üçüncü fıkraya göre «Gürültüye sebebiyet 
verme» kten vermiştir. 

Riyasetin maddeyi tatbikte bir hatası olma
dığı kanaatindeyim. (Soldan, alkışlar) (Sağdan, 
gürültüler) Takdir her zaman olduğu gibi Yük
sek Heyetinizindir, efendim. 

MELÎH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) —• Söz istiyorum. 

REÎS — Müzakere açmıyoruz, efendim. 
MELÎH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 

(Devamla) — Usul hakkında. 
REÎS — Efendim, usule. mütaallik bir hâdi

seyi savunmak için arkadaşımız söz istiyorlar. 
Buyurun, efendim. 
MELÎH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 

(Adana) —Muhterem arkadaşlar; Nizamname
nin bana tatbik edilen hükmünü arkadaşım an
lattı. Bunun üzerinde duracak değilim. Bizim 
muhalefet olarak asıl şikâyetimiz Riyasetin ta
rafsızlığını muhafaza edememesidir. (Soldan, 
gürültüler) 

RElS — Kendinizi savunmak için söz aldınız 
Melih Bey. 

MELlH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Devamla) — Ben de, benden evvel konuşan 
Reisvekili arkadaşıma şunu tavsiye ederim ki, 
Riyaset makamına çıkarken Riyasetin bütün 
hususiyetlerini ve atmosferini hazmetsin. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 
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HBİS — Maliye Vekili. 
(Maliye Vekili alkışlar arasında kürsüye gel

di) 
MALİYE VEKlLl HASAN POLATKAN (Es

kişehir) — Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe nutkumuzu takiben, Halk Partisi Mec

lis Grupu adına, söz alan Sayın ismail Rüştü 
Aksal'm beyanatına teşekkürlerimi bildirmek
le sözlerime başlamak isterim. 

Bu teşekkürlerim, Grup Sözcüsünün üslû
bunda, kırıcı kelimelerden içtinap hususunda 
gösterilen hususi itinaya ve serd edilen tenkid-
lerde çoktan beri mütehassir olduğumuz neza-
hate matuftur. Yoksa, muhteva itibariyle, bu 
uzun beyanatta, birçok haksız ve ağır hükümler 
mevcuttur. Halline çalıştığımız büyük dâvayı 
gölgelendirmek için günlük müşküllerin verdiği 
fırsatlardan hiçbiri ihmal edilmemiş, siyasi pro
pagandalara mahsus her türlü malzeme bol bol 
kullanılmıştır. O derecede ki, söylenilen nutuk, 
bir muhalefet partisinin bütçeye vereceği menfi 
reyin mucip sebeplerini açıklamak lâzımgelir-
ken, Demokrat iktidar tarafından başarılan iş
leri külliyen ret ve inkâr, buna mukabil, bâzı ak
saklıkları ve günlük müşkülleri son derece izam 
etmek suretiyle hükümetlerinizi bütçe müzake
releri vesilesiyle yeni bir propaganda yaylım 
ateşine tutmak şeklinde tecelli etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Halk Partisi sözcü
süne lâzımgelen cevapları verirken, aynı üslûba 
riayetkar olmak hususunda âzami gayret sarf 
edeceğimiz tabiîdir. Bu beyanatımda kendilerin
den ayrılacağım tek nokta, esaslı tetkikler yap
madan hükümlere varmamaya ve Muhterem 
Heyetinizin, mazi ve hal hakkındaki yüksek bil
gilerine hürmetkar olmaya inhisar edecektir. 

Ismal Rüştü arkadaşımızın beyanatına, mu
halefet parti grupunun sözcüsü olmak itibariyle, 
cevaplarımı arz ettikten sonra temas ve tenkid 
edilen diğer müteferrik mevzular üzerinde de 
duracağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Halk Partisi sözcüsünün evvelki günkü ten-

kidlerine bir sitemle başladığını hatırlarsınız, 
mukayeselerimizi yaparken, tek taraflı hareket 
ettiğimizi ifade eden sözcü, 26 milyon Türk'ün, 
tek taraflı beyanlarla hüküm vermeye mecbur 
edilmemesi lâzımgeldiğine işaret etmiş ve 1923 
ten 1950 yılına kadar, yani Halk Partisi iktidarı 

zamanında az veya çok ne yapılmışsa bilin
mesi lâzımdır, demiştir. 

Ayrıca, kendisinin siyasi hayata, 1946 da 
başladığını ve binnetice 1946 dan evvelki, dev
renin icraatından sorumlu olmadığını itina 
ile kaydettikten sonra, heyecanla duyduğu bir 
insaf hissinin ilhamiyle, 1923 teki durumla 
1950 arasındaki faaliyet ve başarıların Demok
rat iktidar bütçelerine ait gerekçe ve nutuk
larda izah edilmesini isteyerek tek taraflı söz
lerden artık gına geldi, demiştir. 

Bu umumi mütalâalardan sonra, sırasiyle 
bütçe denkliğine ve bütçede samimiyet mevzu-
larına temas etmiş, 1957 bütçesi tatbikatını 
gözden geçirmiş ve tasvibinize sunulmuş olan 
1958 malî yılı bütçesi üzerindeki mülâhazala
rını ifade etmiştir. 

Bu konuşmanın iktisadi kısımlarını ise, 
başlıca fiyatlar, para ve kredi politikası, it
halât ve ihracat, ticaret ve tediye muvazenesi, 
dış borçlar ve millî gelir mevzuları teşkil ey
lemiştir. 

Bu mevzularda ileri sürülen mütalâa ve ten-
kidlere cevap vermeye başlamadan önce, bir 
vazifeyi daha yerine getirmek isterim. Bu va
zife, hatibin, ancak 10 senelik bir politika ha
yatı olmasına ve buna mukabil 15 yıla yakın 
bir meslek hayatı, yani memur olarak maliye
ciliği bulunmasına rağmen, siyasi gayret ve 
temayüllerini, meslekî bilgilerinin kolayca üs
tüne çıkıvermesinden ve bir saatten fazla ko
nuştuğu halde, iddialarını umumi mütalâa ve 
yuvarlak sözler çerçevesi içinde tutabilmesinden 
doğan hayranlığımızın ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu değerli politi
kacı, evvelâ; bizi, bütçe gerekçelerimizde 1923 
yılını mebde olarak almakla ve iktidara gel
diğimiz 1950 yılma kadar, mensubolduğu par
ti iktidarı tarafından meydana getirilen öğü-
nülecek eserleri tadadetmemiş olmakla, insaf
sızlıkla, itham etmektedir. Bunu ifade ederken, 
sadece hakkaniyet duygusundan mülhem ol
duğunu ilâve etmektedir. Kendisine aynı duy
gular içinde ben de, bir hitapta bulunmak 
isterim. 

27 yılda başardıkları ve kendisinin hak
şinas tâbiri ile «az veya çok» ve sayın lider
lerinin bir vesile ile kullandığı daha realist 
bir tâbir ile «karınca sürati ile» yapılmış olan 
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işlerin ve «kesilmiş olan masafe»nin bizim 
tarafımızdan değerlendirilip belirtilmesini is
temektedir. 27 yıl içinde ifâsı lâzjmgelen va
zifelerin ihmali ve bu ihmal ve ataletin, gece
nin gündüze katılarak süratle telâfisinin De
mokrat iktidara yükletilmesi yetmiyormuş gi
bi, bir de kendi iktidar devirlerine ait üç beş 
işin tarafımızdan tetkik edilip Yüksek Huzuru
nuzda izah edilmesini istemek, insafa sığar 
bir talep midir? Takdirinize bırakırım. 

Muhterem sözcü; Demokrat iktidar tara
fından 7 yıl içinde meydana getirilen büyük 
küçük, bütün eserlerin ve ifa olunan hizmet
lerin hiçbiri ihmal edilmeden, sayıldığını, fakat 
nedense, madalyanın diğer cephesinin açıklan
masının ihmal edildiğini ifade etmiş bulunu
yor. Ayrıca bu hizmet ve başarıların bu kadar 
tefarruat ile millet meclislerine arzının medeni 
memleketlerde mûtadolmadığmı kaydederek 
«madalyanın öbür cephesini de ben araştıraca
ğım,» diyor. 

İleri memleketlerde bu kadar teferruatlı iza
hat verilmesi âdet olmayabilir. Fakat acaba bu 
ileri memleketlerde iktidar taraf mdan sarf edi
len büyük gayretler ve dökülen alın terleri ile bu 
kadar kısa bir zamanda ve bu derecede esaslı 
ve etraflı bir kalkınma hareketinin topyekûn 
inkârına giden bir muhalefet tasavvur olu
nabilir mi? îşte bizi yapılanları mümkün olduğu 
kadar anlatmaya çalışmaya zorlıyan bu toptan in
kâr ve kötüleme taktiğidir. 

Evvelki günkü beyanat, hülâsa olarak, bizi 
maziyi araştırmaya ve madalyanın iki cephesini 
de mütalâa etmeye davet etmektedir. O halde bu 
iki daveti de kabul ediyorum. Bu tetkikte, bü
yük ihmallerle dolu olan ve en mühimmi gaip edi
len ve bir daha ele geçmez olan 27 yılın, bi
rer ikişer sayfadan ibaret gerekçeleri maalesef 
yolumuza hiçbir ışık tutmamaktadır. Ne Yüksek 
Mecliste vaktiyle iradedilen nutuklar, ne de o dev
rede yapılmış olan resmî ve hususi neşriyat o 
karanlık maziyi millet vekillerimize ve umumi ef
kârımıza bütün vuzuhu ile sermeye imkân ver
memektedir. Vaktiyle kendilerinin yapmaları lâ-
zımgelen bu hizmeti de bize yükletirken yeni bir 
haksızlık yapmakta olduklarının farkına varma-
makta ve ayrıca demokrat iktidarı bir de insafsız
lıkla itham etmektedirler. 

Sözlerimin başında, söylenen nutkun hakikat
leri ortaya koymaya değil, propaganda maksadına 

matuf bulunduğunu ve sayın hatibin politikaya 
iyice intibak etmiş bir meslektaş olduğunu kay
dederken arz ettiğim bu, (paradoks) dan da mül
hem olduğumu müsâadenizle belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Evvelki gün Halk Partisi Grupu na

mına söylenen bu nutku, hepimiz dikkatle 
dinlemiş bulunuyoruz. Halk Partisinin 27 sene
lik başarısı olarak ileri sürülen ve; «Nereden baş
ladık, nereye geldik?» ifadesiyle takviye edilen 
başlıca misal, bankalardaki tevdiat miktarının 
27 yılda 3 milyon liradan 1 milyar liraya çıkmış 
olmasından ibarettir. Şüphesiz ki, bu 27 sene 
içinde başarılmış başka işler de vardır. Fakat Sa
yın Sözcü 1946 yılma kadar olup bitenin sorum
luluğundan kendisini vaktiyle ayırmış olduğu için 
olacak ki, Halk Partisinin irili, ufaklı diğer hiz
metlerini saymamıştır. 

Çünkü, demiryollarına ve hemen, hemen bir
kaç fabrikaya, inhisar eden bu hizmetleri de hu
zurunuzda açıklamış olsaydı 27 sene içinde yapı
labilen bu son derece kifayetsiz... hizmetlere mu
kabil, kendi prensipine uygun olarak madalyanın 
öbür tarafını da, o devrin malî ve iktisadi duru
munu da huzurunuzda sermesi ieabedecekti. Şu 
halde şimdi haklı olarak, hem bu inceliği huzuru
nuzda belirtmek hem de hakikatleri söylemiş ol
mak için o 27 senelik (maceranın) bildiğimiz 
kadarını açıklamak mecburiyetini duymaktayım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1929 senesine ka
dar devam eden iktidar yıllarını, muhalefet söz
cüsünün istediği bitaraflığa tamamen uygun ola: 

rak, bir derlenip toplanma devresi ve onu takibe-
den birkaç yılı da umumi iktisadi buhranın sü
rükleyip getirdiği müşküllerle mücadele devresi 
olarak kabul ediyorum. Bu devre nihayet bulur -
bulmaz, iktidarlarının süratle harekete geçerek ve 
yabancı memleketlerde cereyan eden azimli çalış
malardan da ibret alarak, memleketimizin hattâ 
emniyet ve istiklâli bakımından dahi her şeyden 
önce muhtacolduğu iktisadi kalkınma faaliyetine 
girişmesi, hiç şüphe yokki, süratle yerine getiril
mesi icabeden en büyük vazifesi olmalıydı. Mev
cut iktisadi gerilik »âmilleriyle mücadele ve bu 
müzmin geriliği izale lüzumu o derece aşikâr idi 
ki, en küçük, yani zirai kalkınmanın bir teşhis 
kabiliyeti ve çalışma azmi gösterseydi bu iktidarı 
terk ettikten sonra sık sık hızla yâd edilmelerine 
kifayet ederdi. Maalesef bu çalışmalardan hiçbiri 
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yapılmamış fiyat intibaksızlıklarına bir çare ola
rak, dış ticaretimiz pirim tatbikatı, kliring ve ta
kas anlaşmaları gibi usulllerle tehlikeli ve sakîm 
yollara sevk edilmiş ve binnetice yurdun esasen 
mevcudolmıyan iktisadi düzeni tamamen yoldan 
çıkmıştır. Müşterimiz veya rakibimiz her memle
ket, bütün imkânlarını seferber ederek her çareye 
başvurarak süratle ilerlerken, Türk ekonomisi
nin sözde tedbir ve ihtiyat eseri olarak fakat ha
kikatte bir atalet ve betaet numunesi olarak mah
kûm edildiği akamet ve iptidailiği gören bâzı hü
kümetler, aşikâr bir surette aleyhimizde olan bir
takım anlaşmalarla pazarlarımıza girip fiyatları 
mızı daha da yükseltmiş, bizden pahalıya mal 
almış, bize daha pahalıya mal satmış, suni olarak 
yarattıkları fiyat rejimi ile dış ticaretimizi ken
di pazarlarına yöneltmeye ve memleketimizi ser
best ticaret âleminden uzaklaştırmaya çalışmış 
ve muvaffak olmuşlardır, iş o dereceye varmış
tır ki, ithalât ve ihracatımızın pek büyük bir 
kısmı âdeta inhisar altına girmiştir. 

Her memleket, umumi fiyat intibakına doğru 
süratle ilerlerken, bizim fiyatlarımız 1U33 senesi 
ortalarından itibaren hızla yükselmeye başlamış ve 
bu yükseliş hiç sırası değilken, himaye ve gelir te
mini maksadiyle vaz'edilen vergi ve resimlerle 
bir derece daha hızlandırılmıştır. 

Bu hâdiselerin neticesi olarak, en mühim kL-
rinkler bu memleketler lehine büyük borçlar 
kaydettikten sonra işlemez hale gelmiş, bu piya
salarla mevcut münasebetlerimiz % 100 e yakın 

•primlerle işliyen hususi takaslara inhisar etmiş
tir. Bu gidişin diğer bir neticesi olarak şimdi 
bizi bir miktar aryere sebebiyle tenkid edenler 
Devlet itibarına müstenit dış borçların transfe-

' rini evvelâ % 50 nispetine indirmişler, iki yıl 
sonra da bu transferleri tamamen durdurmuş
lardır. Bâzı dış borçlarda 10 yıllık mürettebata 
kadar, faiz ve resülmal istihkakları tedahülde 
kalmış, dış piyasalarda türk borçları rayiçleri 
inhidam diyebileceğimiz sükutlar kaydetmiş ve 
âmme itibarı o derece ihlâl edilmiştir ki, ecnebi 
borsalar bu itibara müstenit obligasyonları kotla
rına almamak yoluna gitmişlerdir. 

Daha fazla tafsil etmeyi uygun . görmediğim 
ve sözcü arkadaşım da mütemmim izahat istemi-
yaceğini ümidettiğim bu bahsi bu kadarla bıra
karak bir diğer mevzua, tedavül mevzuuna geç
mek isterim. 1938 senesinden itibaren, iktisadi 
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gidişle hiçbir alâkası olmaksızın süratle artırılan 
tedavül hacmi, sözcünün kolaylıkla kullandığı 
bir tâbire bu bahiste tam uygun olarak, yani me
deni âlemde emsaline raslanmamış yollarla, ola
ğanüstü denilen ödenek kanunları ile, 194 milyon 
liradan 1944 senesinde, 973,5 milyon liraya çıka
rak 5 misline varmıştır. Sayısı 30 u aşan bu ka
nunların en büyük, finansman kaynağı, Merkez 
Bankası avansları olmuştur. Bu avanslar, banka
ya, 9 ay vadeli Hazine bonoları, Hazine kefale
tiyle çıkarılan demiryolu bonoları, yine Hazine 
kefaletiyle çıkarılan inhisar bonoları verilmek ve 
tahvil terhin olunmak suretiyle alınnrş bulunmak
tadır. Bu noktada, garip bir muameleyi de, muh 
terem hatibin politikaya sülük etmesinden evvel 
cereyan etmiş olmakla kendisini üzmiyeeeğiııi 
alimin ettiğim için, açıklamakta mahzur görmü

yorum. Merkez Bankasından para almak için işi 
kanuna uydurmak lâzımdır. Tahvil üzerine 
avans alınmak istenilirse tahvil tedarik edip ban
kaya vermek lâzımdır. Fakat elde tahvil de yok
tur. Şu halde bir miktar Hazine bonosu çıkarıp 
borsaya kote ettirilerek bu şekilde kanuni engeli 
gidermek de mümkündür. Bu, paraya olan ihti
yaç karşısında tevessül edilen yollara küçük bir 
misaldir. 

işte bu çeşit düzen ve tertiplerle Merkez Ban
kasından temin edilmiş olan avanslarla cari ihti
yaçlar giderilmiş, fakat bunun neticesinde biraz 
evvel arz ettiğim gibi tedavül miktarı, ortada hiç
bir iktisadi izah ve haklı .gösteren sebebolmadan 
pek kısa bir zamanda 5 misline çıkarılmış ve ne
ticede fiyatlar % 500 yükselmiştir. 

Fiyatların bu devrede kaydettiği senevi te-
reffü vasatisi % 83,33 e tekabül etmektedir. 

Sayın sözcünün üzerinde ısrarla durduğu, za-
manımızdaki artışların vasati nispeti ise senevi 
°/c 8,7 dir. Arada mevcut 10 misli farka muha
lefetin muhterem sözcüsü ne buyururlar? (Sağ
dan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, 
1946 yılında tevessül olunan ve ayarlama adı 

verilen mâruf ameliye de pek tabiî olarak bu va
ziyete hiçbir salâh getirememiştir. 

Hulâsa heba edilen bu 27 senelik devrede fi
yatlarımızı yükselten hakiki âmilleri gidermek 
için ciddî bir gayret gösterilmemiş, iktisadi bün
yedeki muvazenesizlik temadi ettirilerek, bu hal
ler, alışılmış bir tevekkülle, normal bir konjonk
tür addolunmuştur. Mazinin bu elem verici hâ-
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tıralannı burada uzun uzadıya nakletmekten , 
maksadım, yapılan hataları sayıp dökmekten iba- I 
ret olmadığını takdir buyurursunuz. Her iktida
rın, iktidar süresine göre, az çok hatalar yapma
sını tabiî görmek icabettiğini elbette biz de tak
dir ederiz. Memleket namına elem duyduğumuz 
asıl nokta, biraz evvel de söylediğim gibi o kıy
metli zaman ve fırsatların fevt olunmasa ve ikti-. 
sadi kalkınma lüzumunun bir türlü takdir edi-
lememesidir. Yapılan hataların, bâzı düzensiz
liklerin müsamaha ile karşılanması daima müm
kündür. Yalnız bir şart ile, bunlara sebebiyet ve
ren iktidar, bilançosunun icraat kısmında mem
lekete yeni kıymetler kazandırmış olduğunu gös
terebilmelidir. 

Halk Partisi iktidarı şayet maziye böyle bir 
bilanço bırakarak intikal etmiş olsaydı, kendile-* 
rini memleket namına şükranla anmak hepimize 
bir vazife olurdu. 

Bugün, muhalefette olan bu parti, fiyat yük
selmelerini ileri sürerek bizi iktisadi düzensizîiğe 
sebebiyet vermekle tenkid etmektedir. Şümullü 
ve süratli bir envestisman devresi geçirmekte 
olduğumuzu, bu muazzam ve şümullü hâdiseyi 
görmemezliğe gelmek istemektedir. 

Bu kabîl tenkidlerin ne memlekete ne de bu 
tenkidleri yapanlara bir fayda sağlayamıyacağı, 
bilâkis bugünkü nesle ve ileri nesillere, kendi 
aleyhlerine delil teşkil edeceği muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ahval ne olursa olsun, mutlak hakikat ve katî 

zaruret şudur ki, iktisadi cihazlanmamızı süratle 
ikmal ederek Batı ile her sahada mevcut büyük 
mesafeyi mümkün olduğu kadar daraltmamız 
yalnız halkın hayat seviyesini yükseltmek bakı
mından değil, aynı zamanda emniyet ve istiklâ
limiz bakımından da elzem ve zaruridir. 

Uzak, yakın, dost veya düşman birçok mem
leketlerin bu merhaleleri aşmış olduğunu gören 
ve mukayeseler yapan ve arada gördüğü fark
lardan eza duyan aziz ve uyanık Türk Milleti. 
bu çalışmaları süratlendirmemizi ve millî hedef
lere ulaşmamızı istemektedir. 

Bütçe nutkunda da arz ettiğim gibi, yurdu
muzun geopolitik vaziyeti bizi bu yolda vakit 
kaybetmeden ilerlemeye icbar etmektedir. (Sol
dan; bravo, sesleri) Merhaleleri durmadan aşan 
ileri teknik karşısında hamlelerimizin yavaşla
ması batı ile aramızda mevcut mesafeyi telâfi 
edilemez, kapatılamaz bir W e koyabilir, askerî 
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gücümüzü ve siyasi iktidarımızı zafa uğratabi
lir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Başarma yolunda olduğumuz dâvanın aza

metini, güçlüklerini, üzüntü verici, mukavemet 
ve cesaret kırıcı tenkidleri önceden biliyorduk 
ve bütün bunları, tarihî bir vazifeyi yerine ge
tirmenin şevk ve heyecanı ile karşılamış ve se
ve seve yüklenmiş bulunuyoruz. 

Bugün vâsıl olduğumuz merhaleye erişmek 
için memleketin insan gücünü, tabiî kaynakla
rını maddi ve mânevi bütün kudretlerini nasıl 
harekete geçirdiğimizi bir lâhza tahattur bu
yurmanızı rica ederim. Bu umumi şevk ve gay
reti istihsal ve idame için bütçelerimizde, âm
me kredisinde, umumi kredi ve emisvon politi
kasında esaslı değişiklikler yapmak mecburiye
tinde idik. Bu sayededir ki, memlekette müte
şebbis sayısı iş ve binnetice ihtiyaç hacmi sür
atle artmıştır. 

Şimdi Saym muhalefet sözcüsüne sormak is
terim: Bu ölçüde bir gayenin istihsali uğranda 
bir büyük memleketin maddi ve mânevi bütün 
kudretleri süratle harekete getirilir de arada 
bâzı intibaksızlıklar, aksaklıklar bâzı hususlar
da gecikmeler veya aşmalar olmaması mümkün-
müdür? 

Din-er taraftan içtimai değişikliklerin her 
nevinde tahsisen iktisadi mevzularda gaye ile 
ilgisi olmıyan fırsat kollayıcıların zuhur etme
si ve memleket hayrına, yararına olmıvan men
fi hareketlere girişilmesi üzüntü verioi fa^at 
kaçınılması mümkün olmıyan bir vakıadır. Hü
kümetimiz umumi kalkınma hareketinin tâbir 
caizse parazitlerini teşkil eden bu teşebbüsleri 
önlemek için bir taraftan iktisadi mahiyette 
tedbirler ittihaz ederken, fiyat murakabesi gi
bi doğrudan doğruya kötü niyet sahipleri ile 
mücadele için icabeden tedbirleri de almış bu
lunmaktadır. 

İktisadi- mahiyetteki tedbirlerimizin meb-
deini 1955 senesine irca etmek mümkündür. 
Merkez Bankası Kcnununda ve iskonto haddin
de yapılmış olan değişiklikler, Türk parası kıv-
meıini koruma Kanununa müsteniden ısdar olu
nan bir kararname ile teşkil edilen «Banka kre
dilerini tanzim komitesi» bu tedbirler cümle
sin dendir. 

Diğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkül ve 
müesseselerinin inkişaf programları ile finans-
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man usullerini ehemmiyetle ele almış olmamız 
da bunların tedavül makanizması ve binnetice 
fiyatlar üzerinde tazyik yapmıyacak bir istika
mete tevcihi maksadına matuf bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, Hükümetiniz sadece polis ted
biri dedikleri neviden murakabe tedbirleri de
ğil tamamen iktisadi karakterde müteaddit 
tedbirler almış ve bunları günden güne tekem
mül ettirmekte bulunmuştur. 

Bu mahiyetteki tedbirleri görmemezlikten 
gelnnek de bir politika, fakat çok basit bir po
litika taktiği sayılmak lâzımgelir, kanaatinde
yim. (Soldan; bravo, sesleri) 

Bütçelerin denkliği: 
Halk Partisi sözcüsünün üzerinde durduğu 

mevzulardan birisi de bütçelerimizin denkliği 
meselesi oldu. 

Bu mesele üzerinde dururken bilhassa 1954 
bütçeleri münasebetiyle Yüksek Mecliste yap
mış olduğum konuşmaya intikal ederek bilhas
sa; «Bütçe denkliği malî istikrar ve salâbetin 
asli unsurlarından biri addedilmesi ve bu ga
yenin ancak malî ve iktisadi politikaları isabet
li olan memleketlerde istihsal edilebileceği» yo
lundaki düşüncemizi tebarüz ettirdi. 

Sonra da denk olarak takdim edilen bütçe
lerin tatbikatının denk olarak cereyan etmedi
ğini söyliyerek, birisi gelirlerin tahminlere na
zaran ne nispette realize edilebildiği, diğeri katî 
hesaplara nazaran bütçenin nasıl kapandığı ol
mak üzere, meseleyi ikiye ayırarak konuşmasını 
yaptı. 

Bütçenin denk olarak hazırlanması, gelir 
tahminlerinin yüzde, yüz tahakkuk etmesi ve 
bütçeler tatbikatının tam bir muvazene içerisin
de cereyan etmesi hakikaten şayanı arzu malî 
istikrar unsurlarıdır. Ancak, izahata girişmeden 
evvel şunu arz edeyim ki, bir bütçe denk olarak 
hazırlanabilir. Fakat tatbikatta bu denklik yüz
de yüz olarak tahakkuk etmiyebilir. Gelir tah
minlerinde bâzı inhiraflar olabilir. Bu inhiraflar 
bazan yapılan masrafların takibettiği seyre göre 
muayyen nispetlerde kendiliğinden telâfi edilir. 
Bütçe az veya çok şu veya bu miktarda açık ve
ya fazla gösterebilir. Çünkü bütçe, nihayet esa
sında önceden yapılmış tahminlerden ibarettir. 
Tahminlere nazaran açık veya fazlalığın tabiî 
ve makbul miktar nispetleri vardır. 

Munsif olan maliyeciler, muhalefet partisine 

. 1956 O : 2 
mensubolsalar dahi bütün bunları inceler ve hü
kümlerini ona göre verirler. (Soldan, alkışlar) 

Şimdi müsaadenizle bu incelemeleri beraber 
yapalım : Mesele acaba Halk Partisi sözcüsünün 
söylediği gibi midir. Biz de sözcünün takibettiği 
usule uyarak gelir tahminlerinin tahakkuk nis
petlerinden başlıyalım. 

Tahmin ile hiçbir alâka ve münasebeti bulun-
mıyan Musul petrollerinden olan hissemizden ya
pılan tahmin ve tahsilat harieolmak üzere : 

1. 1951 yılında : 1 milyar 343 milyon lira 
olan tahmine mukabil, 1 milyar 349 milyon lira 
tahsilat yapmışız. Tahsilatımız tahminden % 044 
nispetinde 6 milyon lira fazladır. Yani menfi 
tahmin hatası yoktur. 

2. 1952 yılında : Varidat tahminimiz 1 mil-
"yar 545 milyon liradır. Tahsilatımız ise 1 milyar 
652 milyon liradır. Buna göre tahsilat, tahmine 
nazaran % 6,43 nispetinde 107 milyon lira faz
ladır. Menfi tahmin hatası yoktur. 

3. 1953 yılında : 1 milyar 925 milyon liralık 
varidat tahminine mukabil 12 milyon lira fazla-
siyle % 0,61 .1 milyar 937 milyon lira tahsil edil
miştir. Menfi tahmin hatası yoktur. 

4. 1954 yılında : Varidatımızı 2 milyar 213 
milyon lira olarak tahmin etmişiz. Buna mukabil 
2 milyar 180 milyon lira tahsil olunmuştur. Nok
sanlık °/c 1,5 nispetinde 333 milyon liradan iba
rettir. 

5. 1955 yılında : Tahsilatımız 2 milyar 584 
milyon liradır. Bu miktar 2 milyar 689 milyon 
lira olan varidat tahminlerinden % 4 nispetinde 
105 milyon lira eksiktir. 

6. 1956 yılında : 2 milyar 949 milyon lira 
olan tahsilatımız, 3 milyar 224 milyon liralık 
tahminden % 9,5 nispetinde 275 milyon lira 
noksandır. 

1957 neticelerini de hesaplar çıktığı zaman 
bittabi yine beraber gözden geçireceğiz. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, en büyük tahmin 
hatası 1952 ve 1956 yıllarında tecelli etmiştir. 

Bunlardan birincisi tahminin % 6,43 nispe
tinde noksan, diğeri de % 9,5 nispetinde fazla 
olduğunu göstermektedir. 

ismail Rüştü Aksal bilir ki, hele iktisadi ba
kımdan bu derece büyük ve bünyevi değişikli
ğe mazhar olan bir memlekette, yılları teker 
teker almak değil, deyrevi olarak nazara almalî 
çok daha doğru bir yoldur. Biz de öyle yapa-
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cak olursak görürüz ki, 1951 - 1956 yıllarını 
ihtiva eden 6 yıl zarfındaki varidat tahminle
rinin yekûnu 12 milyar 940 milyon liradır. 

Buna mukabil, aynı seneler içinde yapılan 
tahsilat yekûnu da 12 milyar 645 milyon lira 
ya varmaktadır. 

Buna göre, bu 6 yıl içindeki gelir tahminle
rimiz, yani 13 milyara yakın bir tahmin içinde
ki noksanlık ancak ve ancak 295 milyon lira
dır. Yani tahminlerimizin % 97,72 si tahakkuk 
etmiş ve noksanlık nispeti sadece % 2,28 nispe
tine inhisar etmiştir. 

Tahmin ile hiçbir alâka ve münasebeti bu-
lunmıyan Musul petrollerindeki hissemizi de 
hata paylan arasına katsak bile bu nispet % 4,5 
civarında kalmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu nispet
teki bir hata acaba kabili tecviz bir hata mıdır, 
yoksa normal tahmin hataları hudutlarını aşan 
bir hata mıdır? Bir de bunu görelim. 

Sadece bizde değil, hemen bütün ileri mem
leketlerde tahminler elbette ki kuruşu kuruşuna 
tahakkuk edemez. Çünkü yekûnu milyarlara 
varan türlü türlü gelir kalemlerinin her birine 
tesir eden yüzlerce faktör vardır. Bunların her 
hangi birisindeki değişiklik o varidat kaleminin 
eksik veya fazla tahakkuk etmesini intaeedc-
bilir. 

1958 O : 2 
Bu (hakikat sadece tatbikatta değil, ilimde 

de böyledir. Size bir profesörün birkaç cümle
sini okuyayım. Bakınız ne diyor: 

Eski Halk Partili mebuslardan profesör Ha
zım Atıf Kuyucak'ın Bütçe adlı kitabm 96 ncı 
sayfasında, bakınız ne diyor : 

«İngiltere'nin maliye mütehassısları ve ista
tistikçileri hazırladıkları tahminlerle bihakkin 
iftihar edebilirler. Çünkü normal zamanlarda 
tahminlerle hakiki varidat tahsilatı arasındaki 
fark % 2,5 i geçmez. Halbuki aynı usulü kul
lanan Amerika Birleşik Devletlerinde tahmin
lerle hakiki rakamlar arasındaki fark, bâzı se
nelerde % 47 gibi hayret verici nispetlere çık
mıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz, % 
2,5 civarındaki bir tahmin hatası tebrik ve tak
dire lâyık bir başarı sayılıyor. 

Amerika gibi ekonomisi her bakımdan geliş
miş ve istikrara kavuşmuş bir memlekette dahi 
gelir tahminlerinde, bâzı yıllar % 47 ye varan 
hatalar yapılabiliyor. Amerika'nın, diğer yıl
lardaki varidat taüıminleriyle fiilî tahsilatı ara
sındaki farklar, yani tahmin hatası nispetleri 
de hakikaten şayanı dikkattir. Bu hususta Roy-
blough tarafından yazılan (The federal tax 
precess) adı eserin 293 ncü sayfasındaki tablo
yu hulasaten arz ediyorum: 

1932 yılında 
1933 > 
1935 » 
1938 » 
1939 » 
1949 » 
1950 » 

3 
2 
3 
7 
5 

46 
45 

Gelir tahmini 
(Dolar) 

milyar 
3> 

» 
» 
» 
» 
» 

950 milyon 
570 
970 
290 
910 
140 
420 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
2 
3 
6 
5 

42 
41 

Tahsilat 
(Dolar) 

milyar 
» 70 milyon 
» 800 
» 240 
» 660 
» 770 
» 310 

» 
» 
» 
» 
» 

Tahmin hatası 
(Nispeti %) 

49 
19 • 
4,3 

14,4 
4,2 
7,3 
9,05 

Başka bir misal daha vereyim : İsveç'in 
1957 malî yılında 710 milyon kronluk bir gelir 
fazlasiyle kapanacağı tahmin olunan bütçesi, 
300 milyon kronluk bir açık vermiştir. Tahmin 
ile katî neticeler arasındaki fark 1 milyon kro
nu ve tahmin hatası ise takriben % 10 u bul
maktadır. 

Bizim 1951 - 1956 varidat tahminlerimiz an
cak % 2,28 nispetinde bir hata gösterdiğine na
zaran, yukarda en ileri memleketler için arz 

ettiğim misaller muvacehesinde, Halk Partisi 
sözcüsü bizi tenkid etmek şöyle dursun tebrik 
etmeli idi. Maliye Vekilliği yapmış bir insan 
olarak sözcüden bu kadirşinaslığı göstermesini 
beklerdik. Zira Sayın İsmail Rüştü AksaPa 13 
milyar lirayı verip saydırsak % 2,28 den çok 
daha fazla hata yapacağına eminim. 

İsmail Rüştü arkadaşımızın telâkkisine gö
re, normal tahmin hatası aeaba nedir. Bin tür
lü ahvalin tesirine mâruz bulunan gelir tah-
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mirilerinin kuruşu kuruşuna tahakkuk ettiril
mesini istemek suretiyle acaba bizden keramet-
mi istiyor. 

Gelelim umumi' bütçe açıklarına, bahsettik 
leri yıllara ait bütçelerin neticelerini teker te
ker arz edeyim : 

1. 1954 yılı bütçesi 2 milyar 288 milyon li
ralık varidat ve tahsisatı ihtiva ediyordu, denk 
olarak hazırlanmıştı. Bütçenin varidat kalem
leri arasında 75 milyon liralık İrak petrolleri 
hi sesi vardı. Ayrıca, bütçenin Yüksek Mec-
lisde tetkikatı bir hayli ilerledikten sonra, me
mur, emekli ve işçilere tahsisat ve ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanunlar kabul buyıı-
ruldu. Karşılığı bütçe tasarrufları olarak na
zara alman bu kanunların portesi 153 milyon 
l'ra idi. Bu vaz'yette bütçe tahminleri, aynen 
tahakkuk etseydi 228 milyon liralık bir açık 
hâs:l olacaktı. Halbuki açık 173 milyon oldu. 

Bunu pekâlâ sözcü de bilir. Musul petrol
leri hariç tutulduğu takdirde açık nispeti sa
dece % 3,68, dir. Musul petrolleriyle beraber 
!se % 6,60 dır. 

2. 1955 bütçesi Yüksek Meclise denk olaraıc. 
getirilmiş fakat Hükümet teklifleri artırıldı
ğı için bütçe Meclisten 151 milyon lira açıkla 
çıkmıştır. 100 milyonluk Musul petrolleriyle 
bi.'likte açığın 251 milyon lira olması gerekir
di. Çok daha az oldu. Açık nispeti Musul pet
rolleri hariç % 1,78 Musul petrolleri -ile birlikte 
% 4,70 dir. 

3. 1956 bütçesinin, açığı da yine 100 milyon
luk Musul petrollerine rağmen ,% 5,1 den iba
rettir. Bu hisseyi nazara almadığınız takd'rdo 
açığın % 2,30 dan ibaret olduğunu derhal gö
rümsünüz. Görüyorsunuz ki, hükümetleriniz hiç
bir zaman bütçelerini denk olmadığı halde denk 
diye huzurunuza getirmiş değildir. Bunu iddia 
etmek insafsızlık olur. 

Arkadaşlar, hakikat şudur ki, bu açıkla mı 
hiçbirisi eski bir Maliye Vekili için anormal 
sayılamaz. Bu inhirafları pek tabiî görmek lâ
zımdır. Kaldı ki eğer Yüksek Meclis ve hükü
metleriniz, ilerleme hamlelerimizden fedakâr
lık yapmayı muvafık ve münasip gönderdi , 
yatırım tahsisatından, yine bu tahsisatın eski 
iktidar zamanmdakinin çok üstünde tutulmak 
kayıt ve şartı ile dahi, biraz tenzilât suretiyle 
bu açıklar verilmiyebilirdi. Fakat, böyle bir 
yol millî menfaatlerimize aykırı düşerdi. 

354 
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Arkadaşlar, burada bir hususa daha tc.ıas 

etmeden geçemiyeceğim, bütçe açıkları üzerin
de bu kadar hassasiyet gösteren bir partinin 
tutumunu, bu hassasiyetle telif etmekte, güç
lük çekiyorum. Zira, 1958 bütçesi denk değildir 
diyorlar. 

Şayet 1958 bütçesi denk ise yapılacak şey 
bunu muhafazaya çalışmak, denk değil de açık 
ise istenecek şey tasarruf teklif etmek değil 
midir? 

Fakat Halk Partisi mebusları Bütçe Komis
yonunda, onar yirmişer bin lira gibi tasarruf 
tekliflerine mukabil onar, yirmişer milyon lira
lık zam teklifleri yapmışlardır. Diğer komis
yonlarda Halk Partisi mebusları, mebus arka
daşlar tarafından yapılan kanun teklifinin eğer 
bütçeye büyük ve ağır bir külfet tahmil ediyor
sa var kuvvetleriyle bu kanun tekliflerini des
teklemişlerdir. Yani tedbir alınmamasından şi
kâyet eden, 1958 bütçesinin açık olduğunu söy-
liyen Halk Partisi sözcüsüne mukabil, diğer 
Halk Partili mebuslar bütçenin yükünü, külfe
tini artırmak, şayet söyledikleri gibi açık ise, 
bu açığı daha da genişletmek ve bir bütçe çık
mazı yaratmak için ellerinden geleni yapmış
lardır. 

Sizlere bir noktayı daha açıklıyayım : 
Halk Partisine mensup plan mebuslar, Bü

yük Millet Meclisinin açıldığı günden bu yana, 
yani üç buçuk aylık bu kısa devre zarfında 
bütçeye bir yılda tahmil edeceği malî külfet 
125 milyon liraya varan karşılıksız masraf ka
nunları teklif etmişlerdir. 

Bîr bütçe çıkmazı yaratmak istiyorlar şek
linde konuşmamın sebebi de işte budur. 

Bütçelerden bahsederken sözcü arbadaşımız 
bir de, bütçelerdeki samimiyete temas etti : 

Verdikleri iki misalden birincisi Millî Mü
dafaanın bâzı daire ve kurumlara borçlu bu
lunması, diğeri de umumi seçimlerden evvel 
alman ek ödenektir. 

1. Millî Müdafaa bütçelerinin iki kısımdan 
müteşekkil olduğu ve bu kısımlardan birisinin 
bütçelerimizde yer aldığı diğerinin de, sene içe
risinde tahakkuk eden Amerikan yardımına 
göre bütçelerimize intikali malûmunuzdur. 
Millî Müdafaa Vekâletinin diğer daire ve te
şekküllerle hesaplarının vakti zamanında rüyet 
edilememesinin sebebini. Yüksek Meclisçe de 
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takdir buyurularak Muvazenei Umumiye Ka
nununun 3 ncü maddesiyle kabul edilen bu za
ruretlerde aramak lâzımdır. Aneak, klâsik büt
çe görüşüne nazaran beğenilmemesi mümkün 
olan bu usulün 1947 den beri devredip geldiği
ni ve bu meyanda muhterem sözcünün Maliye 
Vekilliği zamanında da aynı şekilde devam ey
lediğini söylemek mecburiyetindeyim. 

Gelelim umumi seçimlerden evvel alman ek 
ödeneğe. Hesabı şöyledir : 

Seçimlerle ilgilendirilen 116 milyon liralık 
ek tahsisatın 75 milyon lirası karayollarına tah
sis edilmiştir. Bu meblâğın 37 milyon lirası ma-
kina ve vasıtalar satınalmmasma, 4 milyon li
rası asfalt mubayaasına, 4 milyon lirası şehir 
geçit yollarına ve 30 milyon lirası da il ve köy 
yollarına harcanmıştır. (Soldan, bravo sesleri) 

Ek tahsisatın 27 milyon lirası Devletin su 
işleri bütçesine aittir. Bu meblâğın 3 milyon 
lirası satmalmacak makina ve âletlere, 17 mil
yon lirası baraj inşaatına, ve bu inşaatın icab-
ettirdiği makina ve vasıtalara, 7 milyon lirası 
da köylerde halkın yapacağı köy içme sularına 
harcanmıştır. 

Mütebaki 14 milyon liranın 2,5 milyon lirası 
Ankara raydosunun tevsi inşaatına, 6 milyon 
lirası ilk ve ortaokullarla köy okulları yapımı
na, 2,5 milyon lirası seçim kütük ve kartlarının 
tanzimi masraflarına, 3 milyon lirası da Vakıf
lar Umum Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

İsmail Rüştü Aksal arkadaşımızın 1958 büt
çesinin denkliği hakkında da dâvası vardır : 
Sözcü, 1957 yılı varidat tahsilatının geçen sene
ye nazaran arz ettiği % 27 miktarındaki artışı, 
yaptığı birtakım hesaplar neticesinde % 14 e 
indirdikten sonra, 1958 varidatının bu % 14 ar
tış nispetini devam ettirmesi takdirinde, önü
müzdeki yılda tahsilatımızın, bütçe teklifindeki 
gibi 4 milyar 469 milyon lira değil, 4 milyar 267 
milyon lirayı bulacağını yani bu bütçenin denk 
olmıyacağmı iddia etmektedir. 

Şimdi bu iddianın doğru olup olmadığını biz
zat ismail Rüştü Aksal'm verdiği rakamlara da
yanarak tahlil edelim : 

Sözeü, 4 milyar 267 milyon liralık varidat 
tahminini, 1957 yılında mevcut gelirlere, kendi 
bulduğu % 14 nispetini tatbik etmek suretiyle 
hesaplamıştır. Bunu böylece kabul edelim. Ama 
1957 yılında tahsilatımıza hiçbir şekilde sirayet 
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etmemiş olan bir tekel zammı vardır. Bunun yıl-
iık tutarı 100 milyon liradır. Bundan başka, 1957 
yılında tatbik mevkiine konuldukları için bir kı
sım hususi hükümleri dolayısiyle bu yıl varida
tına tam olarak tesirlerini göstermemiş olan Ha
zine hissesi ve İstihsal Vergisi ile ilk defa önü
müzdeki yılda uygulanacak Gelir Vergisi Kanu
nu tadilâtının 1958 yılında, normal artışlar dı
şında sağlıyacağı en az yüz milyon lira ilâve 
gelir vardır. Objektif bir hesap yapmış olmak 
için Halk Partisi sözcüsünün bu 200 milyonu 
kendi bulduğu 4 milyar 267 milyon liraya elbet-
teki eklemesi lâzımdı. Ama o nedense bunu yap
mamış ve hesabı yarı yerde kesmiştir. Biz onun 
görmemezlikten geldiği bu gerçeği nazarı itiba
ra alarak bizzat kendi rakamını tamamlarsak 
1958 malî yılında tahsil olunabilecek varidatın 4 
milyar 467 milyon liraya baliğ olacağı ortaya 
çıkar. Muhterem arkadaşlarım, tekrar dikkati
nizi celbederim. Bu hesap bizzat Halk Partisi 
sözcüsünün kendi rakamına istinadetmektedir. 

Tetkiklerinize arz edilmiş olan bütçedeki ge
lir muhammenatı ise 4 milyar 469 milyon lira
dır. O halde 1958 tahminlerindeki isabetsizlik 
iddiasını dayanağı nerededir? Kaldı ki, gelir 
göre acaba 1958 bütçesinin denk olamıyacağı id
diasının dayandığı nerededir? Kaldı ki, gelir 
bütçesi yekûnunun böyle toptan yapılacak bir 
hesap ameliyesiyle tesbitine imkân olmadığı da 
aşikârdır. 

Çünkü, varidat bütçesi çeşitli gelir kalemle
rinden mürekkeptir. Ve bu kalemlerin her biri
nin tahmini kendi hususiyet ve şartına göre ay
rı ayrı yapılır. Binaenaleyt gelir tahminlerinin 
isabet derecesini münakaşa edebilmek için han
gi verginin tahmininde isabetsizlik görüldüğü
nün belirtilmesi lâzımgelir. 

Böyle yapılmaksızın, Sayın Aksal'm yaptığı 
gibi toptan hesaplara istinadederek tahmin
lerin isabetsizliği ileri sürülürse bu iddia ancak 
sathi ve sübjektif bir görüşün delili olmaktan 
başka bir mâna taşıyamaz. 

Arkadaşlar, 
Halk Partisi sözcüsü bütçelerin hacmi üzerin

de de durarak bunların zan ve iddia olunduğu 
gibi yüksek bulunmadığını, toptan eşya fiyatla
rına göre, bütçe yekûnları ve gelirler sabit fi
yatlara irca edildiği takdirde hakikatin anlaşıla
cağını izah etti, 
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Muhalefet partisinin her şeyi küçük göster

mek hususundaki cidden acı gayretinin bu bir 
güzel misalidir. (Soldan, «doğru» sesleri) 

Cevabı biraz tuhaf ama şöyle : Bütçeler top
tan eşya mubayaasına mütaallik birer proforma 
fatura değildir. Tahsisat o derece çeşitli hizmet 
ve emtiaya taallûk eder ki, toptan eşya fiyatla
rına göre bunların ifade ettiği kıymeti araştır
mak ve bulmak kimsenin hatırına gelmemek lâ
zımdır. Bu tahsisatın birçoklarının fiyatlara 
karşı hassasiyeti sıfırdır. Bâzılarının hassasiyeti 
de son derece azdır. Binaenaleyh, değil Aksal'in 
yaptığı gibi, ince hesaplara hattâ en kaba tah
minlere bile, bu yolla gitmek imkânsızdır. Eğer 
böyle bir şey yapmak lâzımgelse, bütçenin her 
tertibi için hususi bir endeks temin etmek ve bu
nu istimal eylemek gerekirdi ki, bu da cidden 
görülmemiş bir şey olurdu. 

Yine Halk Partisi sözcüsü, son 3 - 4 yıldan 
beri gelirlerde müşahede edilen yıllık artışların 
mühim bir kısmının, hakiki olmaktan ziyade fi
yatlardaki devamlı ve süratli yükselişin bir ne
ticesi olduğunu ifade etmektedir. 

Gelir bütçemizde yer alan varidat nevilerin
den bir kısmının hâsılası, toptan eşya fiyatları 
ile hiçbir şekilde alâkalı değildir. Spesifik ka
rakterdeki bu vergilere Hayvanlar Vergisi, Hu
susi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi, kurumlar 
hasılatı gibi kalemler misal olarak gösterilebilir. 

Bundan başka haddizatında advalorem birer 
vergi oldukları halde getirecekleri varidat, da
hilî toptan eşya fiyatları ile alâkadar bulunmı-
yan mühim vergilerimiz de mevcuttur, ithalle 
ilgili bütün istihsal vergileriyle Gümrük Vergi
sini buna misal olarak gösterebiliriz. 

Bu yüzden gelir bütçemizi kül halinde top
tan eşya fiyatlariyle alâkalandırmak mümkün 
olmadığı gibi artış temposunu bu hususu ileri sü
rerek küçümsemek ve artışı zahirî gibi göster
mek külliyen hatadır., 

Hükümet programındaki bütçe izahı .-
Halk Partisi sözcüsü, Hükümet programın

daki «1956 sekiz aylık gelirine nazaran bu sene 
8 aylık gelirimizde 531 milyon lira bir artış ta
hakkuk etmiş bulunuyor. Pek tabiî olarak yıl so
nuna kadar önümüzdeki dört ayın da artışları
nın inzımamiyle bu miktarın 800 milyon civarı
na yaklaşacağı tahmin olunabilir. 

Bu hesaba göre, bu artışı 1958 bütçesine de 
aksettirerek,. 1958 bütçesini 4 milyar 800 milyon 
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civarında bağlamak mümkün ve tabiî görülecek 
bir husus iken, işte arz ve izah ettiğimiz sebep
lerle bütçemizi ancak, 800 milyon liralık bir ar
tış yerine 440 milyonluk bir fazlalıkla bağlamış 
bulunuyoruz.» Cümlelerini aynen tekrar ettikten 
sonra; (Bu beyanla bugüne kadar takibedilen 
büyük rakamlı bütçeler ve aşırı masraf politika
sına son verilmekle kalmayıp hattâ 1958 bütçe
sinin 360 milyon lira civarında bir varidat faz
lası sağlıyacak şekilde hazırlandığının ifade edil
mek istendiği aşikârdır.) diyor. 

Meselenin huzurunuzda izahına geçmeden ön
ce hemen işaret edeyim ki, işte hakikat olmıyan 
şey, şu aşikâr olduğu iddia ettikleri anlayış tar
zıdır. 

Bir noktaya daha işaret etmeden geçemiyeee-
ğim. Sözcü bu anlayış tarzına yanılmak suretiy
le gelmiş değildir. Zira bu sual, Bütçe Komisyo
nu müzakereleri sırasında da sorulmuş ve gerekli 
izahat verilmişti. Bir insan yanlış ansıyabilir, ya
nılabilir bu yanlış anlama veya yanılmalar sade
ce düzeltilir. Yoksa, yanlış olduğu bilinerek ten-
kid konusu yapılmaz. Halbuki Sayın Aksal ya
nılmış olamaz. Mesele dönüp dolaşıp, istenildiği 
tarzda anlamaya, yani tenkidlerin «samimiyet» 
derecesine dayanıyor. 

•Program sarihtir. Hiç değilse maliye ve ikti
satla meşgul olan kimseler için vuzuhludur. Prog
ram bakınız ne diyor : 

1. 1956 sekiz aylık tahsilâtına nazaran, bu 
sene yani 1957 senesi tahsilatı 531 milyon lira 
fazladır. Buna itirazları yok. Çünkü maddi vakıa 
bu. 

2. Yine program diyor ki; «Yıl sonuna kadar 
önümüzdeki dört ayın artışları da inzimam ederek 
sene nihayetinde bu 531 milyon liralık fazlalı
ğın 800 milyon civarına yaklaşacağı tahmin olu
nabilir.» 

itiraz edebilirler mi? Hayır edemezler. Zira 
11 aylık tahsilat geçen senenin 11 aylık tahsila
tından tam 731 939 594 lira fazladır, içinde bu
lunduğumuz Şubat ayının tahsilat fazlası da bu
na eklenince, fazlalığın 800 milyon lira civarına 
çıkması artık bir emri zaruri olmuştur. 

3. Hükümet programı; «Bu sekiz yüz milyon 
lirayı 1958 bütçesine aksettirseydik. 4 milyar 800 
milyon liralık bütçe yapardık.» diyor. Geçen se
ne bütçesi 4 milyar 6 milyondu. 800 milyon li
ralık fazlalığı buna aksettirseydik, hakikaten 4 
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milyar 800 milyon liralık bütçe yapardık. Buna 
da bir diyecekleri olmamak lâzımdı. Fakat bun
dan bir tenkid mevzuu çıkarabilmek için kasten 
yanlış anlama yoluna gidiyorlar ve bu cümleyi 
şöyle mânalandırıyorlar : «Hükümet programı 
1958 bütçesinin 300 milyon lira civarında bir va
ridat fazlası sağlıyacağmı ifade etmek istiyor.» 

Birçok kimselerin böyle bir hataya düşmesi 
ve bu sarih cümleden böyle bir mâna çıkarmaları 
mümkün olabilir. Fakat eski bir Maliye Vekili
nin böyle bir yanlış anlayışa düşmesi ve Bütçe 
Encümenindeki izahattan sonra dahi bu yanlış 
anlayışta ısrar etmesi izah olunabilir bir keyfiyet 
değildir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri zararları : 
Sözcü, İktisadi Devlet Teşekkülleri zararları

nın da bütçeye intikal ettirilmesi lâzım geldiğin
den bahsetti. Bu bir görüş meselesidir. Yalnız 
Sayın Sözcü, politikaya 1946 yılında atıldıkları
nı, Halk Partisinin 1946 dan önceki işlerinden 
mesul olmadıklarını ifade ettiler ama, bu bahiste 
1946 dan sonraki işlerden de, Maliye Vekili olduk
ları yıllardaki muamelelerden mesuliyet kabul et
mez görünüyorlar. 

Şayet Sözcünün görüşü, İktisadi Devlet Te
şekkülleri zararlarının bütçeye alınması şeklinde 
idiyse Maliye Vekili oldukları tarihlerde de bol, 
bol mevcut olan iktisadi Devlet* Teşekküllerine 
ait zararları neden bütçeye almadılar da, her gün 
biraz daha çoğalmış vaziyette iktidarımıza devre
dip gittiler, iktisadi Devlet Teşekküllerinin malî 
durumlarının Hükümet programında da ifade 
edildiği veçhile ıslah ve tanzimi esastır. 

Bunun için çok ciddî çalışmalarımız vardır. 
Bu çalışmalar devam etmektedir. Belki huzuru
nuza bâzı kanun tasarıları ile gelmemiz de ikti
za edecektir. Halâsa bu problem üzerine Hükü
met olarak eğilmiş vaziyetteyiz. 

Bilmünasebe şunu da arz edeyim ki, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin Merkez Bankasına olan ve 
1955 yılında kabul buyurduğunuz bir kanunla 
itfa şekli tanzim ve karşılığı da temin edilen 
borçtan üç sene zarfında 118,6 milyon lirası 
ödenmiştir. 1958 malî yılının ilk aylarında bu
na daha 55 milyon lira katılacak ve böylece itfa 
edilen miktar 173 milyon lirayı aşacaktır. 

Devlet memurlarının geçim şartlarını rasyo-
nelleştirme : 

Muhterem arkadaşlar; 
Halk Partisi sözcüsü; «Devlet memurlarının 
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geçim şartlan, Devlet hizmetlerini rasyonelleş-
tirme» mevzıüarına da temas ediyor. 

Hakikaten popüler ve söyliyenin hevesle din
lenmesini sağlıyan hattâ, ananesi böyle olan bir 
mevzudur. Demek istiyorum ki, sözcü mevzu se
çerken de burada da kolaylığı tercih etmiştir. 

Mütaaddit vesilelerle komisyonlarda da yük
sek Mecliste de arz ve izah olunmuştur : 

1950 yılna kadar, mütemadiyen söylenmesine 
rağmen, Devlet memurlarının vaziyeti ve idare
nin rasyonel çalışabilmesi için hiçbir teşebbüse 
girilmiş değildir. Zaten bu mevzu öyle kolay 
kolay ele alınıverip halledilecek işlerden de de
ğildir. Tenkidi kolay fakat teşebbüsü bile son 
derece zor, halli ise uzun yıllara mütevakkif bir 
meseledir, iktidara geldiğimiz zaman, yapılan 
işe, değer ve iktidara, hizmetin ağırlığına, me
suliyet derecesine ve bunun gibi ciddî ve objek
tif unsurlara dayanan bir sistem yerine, dağınık 
pejmürde, siyasi ilcaatla rejimi tamamen deje
nere olmuş beş barem kanunu ile karşı karşıya 
kaldık. 

Memurları terfih etmek, idareyi rasyonelleş-
tirmek, memurlar arasında yapılan iş ve biraz 
evvel saydığım objektif unsurlara dayanan ada
let. ve muadelet temin eden bir sistem vücuda 
getirmek ihtiyacı ile senelerce evvel çalışmala
ra başladık. Hemen hemen bütün dünya mev
zuatını tetkik ettik. Mütehassıs elemanlarımızı 
lüzumlu gördüğümüz Garp memleketlerine gön
derdik. Anketler yaptık. Bunlar üzerinde çalış
tık. Üç kanun projesi hazırlattık. Tatminkâr 
bulmadık. Dördüncü bir kanım tasarısını uygun 
bularak 1956 da Yüksek Meclise sunduk : Seçim
lerin yenilenmesi dolayısiyle kadük oldu. Bir 
defa daha gözden geçirmeyi faydalı bulduk. Bu 
tekrar gözden geçirme de bitmek üzeredir. Ya
kında tasarı huzurunuza gelecektir. Fakat Aksal 
arkadaşımızın, eğer bizim anladığımız mânada 
düşünüyorsa,, istedikleri şey kolay değildir ve 
hiçbir memlekette kolayca temin, edilememiştir. 
Bilâkis yıllarca çalışmayı icabettirmiştir. 

1950 den bu yana Devlet personelinin geçim 
şartlarının iyileştirilmesi için de malî takatimi
zin müsaadesi nispetinde elden geleni yapmayı 
asla ihmal etmiş değiliz. Kadrolar ve bâzı nevi 
tazminatların ve istihkakların yükseltilmesi ber
taraf, Devlet personeline Gelir Vergisinin tatbiki 
yoliyle % 10 u aşan bir menfaat sağlamış ve ay-
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rica yekûnu % 41,6 yi bulan 5 maaş nispetinde 
tahsisat verilmiştir. Yalnız bu beş maaş 
nispetindeki tahsisatın yıllık tutarı 400 milyon 
lirayı aşmaktadır. 

Eğer sözcü, ve partisi Devlet idaresinin ras
yonelleştirilmesi ve memurların terfihi için da
ha salim, daha süratli bir yol biliyorlarsa bunu 
ifade buyursunlar. Bizde istifade ederiz. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Millî gelir bahsi : 
Halk Partisi sözcüsü millî gelir bahsinde ba

kınız ne diyor : «Son yıllarda millî gelirimizde
ki bu cüzi artış karşısında iktisadi durumumuzu 
halen parlak göstermek itiyadından kendisini 
bir türlü kurtaramıyan Menderes hükümetleri
nin telâşlanmalarını ve buna bir izah tarzı bul
mak gayretine düşmelerini görmek mukadderdi. 
Nitekim biraz evvel Sayın Maliye Vekili milli 
gelir mevzuunda verdiği izahatta resmî devlet 
rakamlarını tekzibetmek gibi bir vaziyete düş
müş bulunmaktadır.» 

Üslûp ve lisandaki nezaket ne olursa olsun, 
neşrettiğimiz gerekçemize aldığımız, izah ettiği
miz ve nakîsalarını gösterdiğimiz bu rakamların 
noksan ve kifayetsizliğini bu derece istismar et
meye kalkmanın güzel bir şey olmadığını her 
halde Aksal da hissetmektedir. Muhalefet pro
pagandacılarının millî gelir üzerinde çeşitli tarz
larda türlü siyaset spekülâsyonları yapmaları 
tabiî sebepsiz değildir. 

Şu neticeye vâsıl olmak istiyorlar : 
«İktisadi kalkınmanın ölçüsü millî gelirdeki 

artıştır. Eğer millî gelirde kayda değer bir artış 
yoksa, kalkınma da yok demektir. Türkiye'de 
ise millî gelir artmamıştır.» Görüyorsunuz ki, 
hedef yine kalkınma, yine bunca emekler ve zah
metler pahasına tahakkuk etirilen muazzam eser 
ve hizmetlerin inkârına, ne derece zayıf olursa 
olsun, bir mesnet bulabilme ümit ve gayretidir. 

İki fikir ileri sürüyorlar : 
Birinci fikir iktisadi kalkınmanın ölçüsü mil

lî gelirdir. İkinci fikir ise Türkiye'de millî gelir 
artmamıştır. Her iki fikrin de çürük bünyeli bi
rer iddia olduğu aşikârdır. İzah edeyim : 

Muhalefet mensupları Türkiye'de millî gelir 
artmamıştır diyorlar, biz de diyoruz ki, artmış
tır. Hem de misillerle artmıştır. 

Sıkı sıkıya sahip çıktıkları rakam 1956 yılı
nın muvakkat safi millî hâsıla rakamlarıdır. Bu 

rakamların mahiyetini ve ne derecelere kadar 
mesnet ittihaz edilebileceğini mütaaddit defalar 
anlattık. Gerekçede de izah etik. Bir defa daha 
anlatalım. 

1. Millî gelir rakamlarımız ve tatbik etiği-
miz usûl çok yenidir. Kâfi derecede tekemmül 
edememiştir. 

2. Millî gelir rakamlarının hakikate yakın 
olarak elde edilebilmesi, muhtelif istihsâl sek
törlerinde icrası gereken sayımların mütaaddit 
defalar yapılarak, tashihli ve mütekâmil netice
lere vusul ile mümkündür. Henüz bu da temin 
edilmiş değildir. Buna rağmen muvakkat rakam
ları katî rakamlarla mukayese gibi, üzerinde 
münakaşa dahi edilemiyecek ve fakat sözcünün 
mütemadiyen ısrar ettiği bir hataya düşülmedi-
ği takdirde, elimizdeki bu noksan ve zayıf ra
kamlar dahi millî gelirimizin 1956 yılında 1949 
yılma nazaran % 105,38 nispetinde arttığını gös
teriyor. 1957 rakamlarının ise bu nispeti çok 
yükselteceği şimdiden tahakkuk etmiştir. 

Artış hakikatte elbetteki % 105,38 değildir 
ve münsif olanlar sadece yurtta küçük bir ge
zinti yapmak, hattâ bulundukları şehirlerin çar
şı ve pazarlarında dolaşmak suretiyle, bu artışın 
misillerle ifadesi gerektiğini derhal teslim eder
ler. Nitekim 1957 yılında, 8 vilâyette yapılan 
hususi * sektör sanayi sayımı bu görüşün bir ha
kikat olduğunu en bedbin insanlara da kabul et
tirebilecek neticeler vermiştir. 

Filhakika bu 8 vilâyette, 1949 za nazaran 
1957 rakamlarının iş yeri adedinde 4,07 misil : 

Çalışan işçi adedinde 3,56 misil, 
Yapılan yatırım miktarında 8,90 misil, 
İstihsal kapasitesinde 9,97 misil, 
Ve nihayet fiilî istihsalde bütün yokluk id

dialarına rağmen 8,72 misle yani 100 e karşılık 
872 ye vâsıl olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Yine bu sayım neticesinde : 
İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından ya

pılmış olan 1950 sayımında takibedilen usûl 
esas ittihaz edilerek ve elde olunan rakamlar 
göz önünde tutularak yapılan hesaplara göre 
1957 yılma ait millî gelirimiz içerisindeki 
imalât sanayii payının, hem de sabit fiyatlar
la 3 milyar 640 milyon lira olduğu anlaşılmış
tır. Bu miktar 1949 yılında 911 milyon lira idi. 

Bu rakamların açık ifadesi şudur : Sanayi 
gelirimiz 1949 za nazaran 1957 yılında hem 
de sabit fiyatlarla 4 misline yaklaşmıştır. 
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Bilmem arkadaşlar Halk Partisi sözcüsüne 

neden misillerden bahsettiğimizi, neden millî 
gelir rakamlarının kifayetsiz olduğunu izah 
edebildim mi? 

Yoksa hâlâ hatada ısrar edecekler mi? 
Şimdi de ikinci fikre, yani iktisadi kalkın

ma ölçüsünün millî gelir olduğu fikrine gele
lim : 

Arkadaşlar, her şeyden evvel bu fikir sa
hiplerine hatırlatmak lâzımdır ki, iktisadi kal
kınma ancak muayyen bir devre sonunda ne
tice veren bir hâdisedir. 

Evvelâ yatırımlara başlamak, için birtakım 
hazırlıklar yapacaksınız. Sonra yatırıma baş-
lıyacaksmız. Başlangıçta yapılan yatırımlara, 
mütaakıp senelerde eklemelerde bulunacaksınız, 
aynı zamanda yenilerine de başlıyacaksımz. 
Hiçbir hasılat elde etmediğiniz halde yatırım
lar yekûnu kabaracak, mütemadiyen masraf
lar yükselecek, nihayet günün birisinde ha
sıla elde edilmeye başlanacak, fakat bu ilk za
manlarda hiç de tatminkâr olmıyacak, nihayet 
yapılmış olan yatırımları kompanse decek bir 
tekatu noktasına gelinecek ve işte o zaman 
yeni yatırımlara, bile kaynak teşkil edecek mü
kemmel neticeleri istihsale başlıyacaksımz. Gö
rülüyor ki, bu bir devre meselesidir. Bu dev
renin ikmalini beklemek de zarurettir. Kaldı 
ki, iktisadi kalkınmanın unsurları içerisinde 
doğrudan doğruya prodüktivitesi olmıyanlar da 
vardır, hastaneler, mektepler, yollar, köprüler 
gibi... Memleket kalkınmasından bahsederken, 
çamurlu su içen vatandaşlarımızı suya kavuş
turmak için, köye götürdüğümüz içme suyunun 
prodöktivitesi için ne diyelim1? Biraz evvel 
bahsettiğimiz son sanayi sayımından çıkan şu
dur ki, 6 senenin hasılatını bazen bir senede 
almak mümkün olur. Seneler bir birini takibet-
tikçe, gelir yekûnu da büyür, tşte bu sebep
ledir ki, asıl iktisadi kalkınmamızın millî ge
lirdeki neticelerini rakam olarak 1957 - 1958 
senelerine ait tablolarda göreceğiz. 

Eskiden olduğu gibi üç beş fabrikayı 27 
senenin içine serpiştirecek olursanız, bugün 
rastlanan bâzı arazdan uzakta kalmak tabiî
dir. Ancak buna da iktisadi kalkınma diyemez
siniz. Şunu da ilâve etmek isterim ki, tenkid-
çinin, memleketin erişmekte olduğu ilerleme 
sahalarını bütün şümulü ile olduğu gibi gö
rerek bunu söyleyeceğini kabul etmek biraz 
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fazla nikbinlik olur. Fakat memleket hesa
bına iftihar edilecek işleri de en nâmüsait 
bir noktada yakalayıp en nâmüsait bir şekilde 
teşhir etmek, memleket meselelerinde objektif 
olmanın faziletine riayet etmemek demektir. 
Halbuki bu fazilete boyun eğmek icabeder. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Milyarlarca dış yardım: 
Muhterem arkadaşlar: 
Halk Partisi sözcüsü, sözleri arasına, birkaç 

kelimelik bir yarım cümle sıkıştırdı, diyor ki: 
«1950 den bu yana elde ettiğimiz milyarlarca 

dış yardım ve krediye rağmen...» Böyle bir ya
rım cümle bu mevzularla hiçbir alâkası olmıyan 
bir kimsenin ağzından çıktığı takdirde ehemmi
yet verilmiyebilir. Fakat bu konuşmayı, mem
leketin ekonomisinin tamamı üzerinde fikir ve 
kanaat sahibi olması zaruri bulunan bir partinin 
sözcüsü, partisi adına yaptığı takdirde garipse
memek elden gelmiyor. 

Evet arkadaşlar, 
1950 den bu yana, iktisadi kalkınmamızı, "tesi

sat ve teçhizatımızı, ihtiyaç ve noksanlarımızı 
temin etmek için dış yardım ve krediler bulmak 
için çok çalıştık. İstediğimiz miktar ve nispette 
olmasa dahi, mühim sayılabilecek imkânlar te
min ettik. 

Bunlarla ne yaptık, neler yaptık, hepsinin 
hesabını her vesile ile her zaman uzun uzun ver
dik. Daha iki gün evvel bütçe nutku ile arz ve 
izah eylediğimiz eser ve hizmetler böyle değil mi 
idi? Demek ki, muhalefete, bunları anlatmamız 
mukadder olmıyacak. 

Büyük Türk milleti ve Yüksek Meclis,- gördü
ğümüz yardımlarla bu netice ve eserleri muka
yese eder çalışmalarımız hakkında kararınızı ve
rirsiniz. Benim söylemek istediğim bu değildir. 

Lütfen muhalefet sözcüsü, şu daima bahsettiği 
«İnsaf ve munsif olma» hasletine bir parça itibar 
buyursunlar ve dış yardımı düşünürken 1950 deki 
askerî gücümüzü, bütün tesisat ve teçhizatı ile, 
maddi ve mânevi kudretiyle bugün elde etmiş 
olduğumuz askerî güçle kendi zihninde bir mu
kayese etsin. Bunu elde etmek için Türk ekono-
isinin kendi öz kaynaklarından yaptığı muazzam 
fedakârlığı, yani milyarlar ve milyarları bir 
düşünsün. 

Bahsettikleri milyarlarca dış yardım, acaba 
bizim kendi iktisadi ve malî bünyemizden, istik-
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lal ve emniyetimiz için yaptığımız fedakârlıkları 
karşılar mı, karşılamaz mı? 

Binaenlayelı aldığımız iktisadi yardımlar bu
günkü büyük ve kudretli orduyu yıllardan beri 
ayakta tutabilmek için katlandığımız muazzam 
fedakârlığa tekabül dahi edemez. Bunu böylece 
sine bilmek lâzımdır. 

Bu arada muhaliflerimiz uçan kuşa borçlu 
olduğumuzu da tenkid sadedinde söylediler. 

İktisadi gelişme ve kalkınma yolunda bulu
nan memleketlerin bu gelişme ve kalkınmayı bağ
lıyabilmek için başvuracakları en mühim kay
naklardan birisi hiç şüphesiz dış kredi ve borç
lanmalardır. Biz işte bu sebeple, bu kaynağı ve 
onu kullanabilmiş olmayı memnuniyetle kayde
diyoruz. 

Dış borçlarımızın içinde en başta gelen ve ye
kûn itibariyle en büyük olan «Devlet borçları» 
dediğimiz borçlardır. Bu borçlar, kanunların 
verdiği salâhiyete müsteniden umumi ve mülhak 
bütçeli dairelerle iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
veya benzeri müesseselerin yaptıkları dış istik
razlardan ve elde ettikleri kredilerden mütevel
littir. Bu borçlar uzun vadelidirler. Millî mü
dafaa maksatları ile veya şümullü yatırım lan n 
finansmanı maksadiyle akdedilmişlerdir. 

Eski iktidardan devraldığımız bu kabil borç
ların 1950 yılı başındaki faiz hariç, ödenmemiş 
resülmalleri yekûnu 1 milyar 036 milyon 475 
bin lira idi. İktidarımız zamanında girişilen 
kalkınma ve yatırım hamlemizin tahakkuku 
zımnında yekûnu 350 milyon dolar civarında 
olan yeni ve uzun vadeli krediler sağlanmış 
bulunmaktadır. Bunların en mühimleri semere
lerini gördüğümüz veya görmek üzere bulun
duğumuz yatırım projelerinin yani limanlar. 
barajlar, silolar, deniz nakliye filolar 
demiryolları ve karayolları inşaat vasıta
ları gibi projelerin finansmanı ile ilgili dün
ya bankası kredileri, demir köprü, kemer, Hir-
fanlı kredileri, Eximbank, Maritim Comnıision, 
Columbian Steel, Simon, Panamerican, Westirıg-
house, Tıfansatlantic kredileridir. Bu krediler
den sadece 59 milyon dolarlık baraj ve liman
lar kredisi ile eskilerine ilâveten Amerika Bir
leşik Devletlerinden temin olunan 11, 20 ve 
25 milyon dolarlık Marshall kredileri hariç, 
diğerlerinin hiçbirisi genel bütçeye yük teşkil 
etmemektedir. ' 
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Ödenmesi 2001 senesine kadar devam ede

cek olan Devlet borçlarının 1958 yılı başın
daki henüz ödenmemiş taksitlerinin yekûnu 
1 295 551 343 liradan ibaret bulunmaktadır.. 
Taksitler vâdeleri geldikçe muntazaman öden
mektedir. 

Dış borçlarımızın Devlet borçlarından sonra 
gelen ikinci büyük grubunun âmme sektörü
nün kredili ithalâtından mütevellit borçlar teş
kil etmektedir, ki, bunlar âmme sektörüne dâ
hil daire ve müesseseler tarafından girişilen 
yatırım ve kalkınma projelerinin tahakkuku 
için bu teşekkül ve müeseseler tarafından d:ş 
memleketlerden sağlanmış bulunan teçhizat 
kredilerinin ödenecek taksitlerinden ibarettir. 
Umumi bütçeye hiçbir şekil ve miktarda akset-
memektedir. Orta vadeli olan bu borçların tak
sitleri keza vâdeleri hulul ettikçe ödenmektedir. 

Bu kabîl borçlarımızın 1958 yılı başındaki 
yekûnu 349 114 155 liradan ibaret bulunmak
tadır. 

Devlet borçları ile kredili ithalât borçların
dan sonra gelen üçüncü grubu teşkil eden dış 
borçlarımız, kısa vadeli ticari krediler dediği
miz borçlardır ki, yabancı petrol kumpanya
larına olan petrol borçlarını da bu grup için
de mütalâa etmek uygun olacaktır. Bu borç
lar normal ithalât yolu ile hariçten getirtti
ğimiz ve hususi bir tediye formülüne bağla
dığımız borçlardır ki ilgili memleketlerle yap
mış olduğumuz anlaşma hükümleri esasları dâ
hilinde muntazam tediyeler yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, petrol kumpanyalarına olan 
borcun dövizle ödenmiyerek Türkiye'de yapı
larak rafineri ve benzeri tesislerinin inşasında 
kullanılması için ilgili kumpanyalarca yapılan 
taleplerde tetkik edilmektedir. Kısa vadeli ti
cari borçların 1958 yılı başındaki yekûnu Büt
çe Encümeni müzakereleri sıras^da da arz edil
diği veçhile 131 milyon dolar civarındadır. 

Muhalefet Sözcüsü, bu görüşmelerde, propa
ganda bakımından taşıdığı değer itibariyle âdet 
haline getirilmiş olan altın bahsine de temas et
ti ve iki nokta üzerinde durdu. Bunlardan bi
rincisi altın fiyatlarının iktidarımız zamanında 
kaydettiği yükseliş, diğeri de altın terkini mu
kabilinde alınmakta olan avanslar ve bu mü
nasebetle ödenen faizler. 

Muhalefet sözcüsü, 'tâli Ibir müş'ir telâkki 
ettiğini tasrih etmek suretiyle, altın fiyatının 
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1&50 ilâ 1957 yılları arasında 39,33 liradan 
144,10 liraya yükseldiğini belirtmektedir. 

Altın fiyatlarındaki yükseliş 1950 - 1957 yıl
ları arasında zuhur etmiş bir vakıa mıdır? Yok
sa bu hal öteden beri böyle mi cereyan etmek
tedir? İşin bu münasebetle de biraz evveliyatı
nı araştı rırsak, izahlarımızda 1923 senesini baş
langıç olarak almamızı daima temenni eden Sa
yın Sözcüyü de belki memnun etmiş oluruz. Bu 
itibarla, müsaade ederseniz, Halk Partisi ikti
darının mefbdeinden müntehasma kadar kayde
dilen tereffüün tam yedi misli olduğunu (1923 
te 7,07, 1949 da 48,40), buna mukabil Demokrat 
Parti iktidarı zamanındaki tereffüün 3,5 misli 
(bulunduğunu görürüz. Diğer taraftan, devreler 
arasındaki müddet farkını kaydederken her iki 
devrede bu metaa rağbet eden köylünün, onla
rın zamanındaki fakrü sefaletine ve bizim za-
mammızdaki kalkınmasına ve iştira gücü*ndeki 
artışa işaret etmek isterim. Herkes bilir ki, çift
çimiz ve köylümüz altını para olarak ve ziynet 
eşyası olarak eskisine nazaran, her maddede ol
duğu gibi çok daha fazla .almakta ve kullan
maktadır. 

Şimdi müsaadenizle altın terlhini mukabilin
de alman avanslar bahsine geleceğim. Evvelâ 
Sö-zcü, 1952 senesinden beri altınların vasati 
olarak dörtte üçünün merihun bulunduğunu, bu 
işin prensibi üzerinde durmıyacağını, altın resm
edilerek kısa vadeli avans ve kredi temin edil
mesinin tabiî görülebileceğini ifade etmiş, an
cak bu avanslar için 1950 yılından beri müihim 
miktarda faiz ödendiğini, bankanın haftalık 
'bülteninde altınlarımızı mevcut göstermek için 
bu masrafa katlanmanın caiz olmadığını söyle
miştir. 

Şükürler olsun ki, muhalefet, bu defa altın
ları rdhnetmemizi ten'kid etmiyor, bunu tabiî 
görüyor, yalnız ödenen faizlere işaret ediyor. 
Altın rdhirii muamelelerini Halk Partisi propa
gandacılarının şimdiye kadar nasıl istismar et
tiğini 'hatırlıyacak olursak, İsmail Rüştü Ak-
sal 'm bu bahisteki insafını bilhassa kaydetmek 
icabeder. Ancak, Sayın Sözcü Mzı noktalarda 
yine hataya düşmüştür. Bunlara huzurunuzda 
işaret etmek isterim : 

1. Altın rehnedilerek döviz temini usulü
ne Demokrat Parti iktidarı zamanında başlan
mış değildir. Halk Partisi iktidarı samanında 
da bu usul çokça kullanılmıştır. 
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2. Rehin muamelelerinin tasfiye edilmiye-

rek öteden beri devaım ettiği hakkındaki sözle
rini müsaadeleriyle tashih edeyim. Zira hatır
larsınız ki, 1953 yılı Eylülünde bu muamelelerin 
tamamı tasfiye edilmiş ve o tarihlerden sonra 
tekrar başlanılmıştır. 

3. Altın mukabili alman avanslara faiz ve
rildiğinden ve bunun bir fuzuli külfet olduğun
dan bahsetmektedir. Acaiba Halk Partisi ikti
darı zamanında altın re'hni mukabilinde alın
mış olan avanslara faiz verilmiyor mu idi? Ve 
karşılıklı ikraz muamelelerinde faiz almadan 
para ikraz eden bir yer var mıdır? Böyle bir 
imkânın mevcudolduğunu lütfedip bildirir ve 
yolunu da gösterirlerse kendilerine büyük min
net ve şükranlarımızı arz ederiz (Soldan, bravo 
sesleri) 

4. Bu muhterem sözcü ve maliyeci arka
daşa bir noktayı daha açıklamak isterim. Al
tınların satılmayıp rehinlerin idame edilmesini 
vitrin tezyini kabilinden, Merkez Bankası haf
talık bültenini süslemek üzere, ihtiyar ettiği
mizi ifade etmek istiyorlar. 

Altını satmayıp muhafaza etmeye bizi sevk 
eden sebebi bu kadar hafifçe bir sebebe bağ
lamamalarını kendilerinden beklerim. Mesele 
altının fiyatı meselesidir. Bu değer düşecekse 
altını elden çıkarmak, aksine olarak yüksele-
cekse, muhafaza etmek lâzımdır. Sayın Rüştü 
Aksal bize bu madde kıymetinin istikbali hak
kında, şimdiki, fiyatın mahfuz kalacağı hakkın
da, kanaatbahş malûmat ve delâil verirse ka
rarımızı kolaylaştırmış olacaklarından kendile
rine yine teşekkür ederiz. 

İthalât ve ihracat: 
Halk Partisi sözcüsü ve diğer muhalif ha

tipler, konuşmalarında dış ticaretimizn tıkan
dığından, ithalât ve ihracatımızın azaldığından 
beklenen salâhın görülemediğinden bahsetti
ler. 

Müsaadenizle evvelâ ihracatımızı alalım: 
1950 yılında 737 milyon liralık mal ihraç-

edilmişti. Bugün ihracatımız 966 milyon lirayı 
aşmış bulunmaktadır. Bu netice evvelâ, dâhil
de istihlâki muazzam nispette artmış bulunan 
kömür, pamuk, yağlı tohumlar, narenciye ve 
bakliyata rağmen elde edilmiştir. İstihsal olu 
nan kömürün, pamuğun ve yağlı tohumların 
dâhilde istihlâkinin yeni kurulan sanayiimizde 
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mahreç bulmasından ileri geldiğini tasrih et
meme lüzum yoktur, zannederim. 

Saniyen malumunuzdur hububat ihracatımız, 
fena hava şartları ve genişliyen iç istihlâkimiz 
dolayısiyle durmuştur. Bunun ihracatımızın da
ha fazla artmasına mâni âmiller arasında müta
lâasına zaruret vardır. 

Üçüncü bir âmil de, 1951 den sonra ticaret 
hadlerinin aleyhimize dönmesidir. Filhakika son 
yıllarda bizim gibi hammadde ve gıda madde
leri ihracatçısı memleketlerin dış ticaretlerinde 
büyük yer işgal eden maddelerin dünya pazar
larındaki fiyatları seviyesinde düşmeler olmuş
tur. En son misal dünya bakır fiyatlarıdır. Bu 
da, ton olarak, ihracatımız kayda değer geliş
meler gösterdiği halde kıymet olarak bu kadar 
büyük nispetler göstermemesine sebebolmuştur. 
Meselâ 1957 ihracatımız, 1950 yılma nazaran 
yukardaki makûs âmillerin tesirlerine rağmen 
kıymet olarak yüzde 30 artış kaydettiği halde 
miktar olarak yüzde 76 tezayüt göstermiştir. 
Bu bahisteki spekülâsyonlara bir nihayet ver
mek üzere müsaadenizle mâruzâtımı tekrar et
mek istiyorum. 

ihracatımız şu sebeplerden dolayı ancak 
yüzde 30 tezayüt derecesine varabilmiştir: 

1. Bâzı ihraç mallarımız yerli sanayide 
kullanılmasındaki büyük artıştan dolayı, diğer 
sahalarda görülen misillerle artışa muvazi bir 
seyir takib edememiştir. Hammaddelerimizin 
yerli sanayiimiz tarafından istihlâki sayam 
memnuniyet bir iktisadi neticedir. Meselâ pa
muğumuzdan millî hudutlarımızdan ötedeki bin
lerce ailenin maişetini temin edeceğimize, bu im
kânı vatandaşlarımıza sağlamak en faydalı ve 
en mâkul bir politika değil midir? (Soldan; 
bravo, sesleri) 

2. Hububat, bakliyat, narenciye ilâh.. Gibi 
mahsulâtımızın dâhildeki istihlâki pek ziyade ge
nişlemiştir. Bütün mebus arkadaşlarım bu haki
katleri kendi müşahedeleri olarak pek yakından 
takibetmektedirler. Bunun sevinilecek içtimai, 
sıhhi ve hattâ iktisadi bir netice olduğunu, fakat 
yurdun yüksek idaresi ellerine tevdi edilmiş in
sanlar olarak takdir etmemeye imkân var mıdır? 

3. Memleketimizin ihracat ticaretinin bün
yesi bugün geniş mikyasta hava şartlarına bağ
lıdır. Bu gayrisâfi millî hâsılamız bakımından 
da böyledir. Hava şartlarının müsaidolmayışı ve 
rekoltenin düşük tecelli etmesi yalnız ihracatta 
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ı değil, bütün millî ekonomimize pek derin tesir

ler ika eder. Esasen kalkınma faaliyetlerimizin, 
yani yatırımlarımızın gayelerinin biri ve belki de 
en mühimmi budur : Türkiye'yi yalnız bir ham
madde, yalnız bir ziraat memleketi olmaktan çı-
kıırmak, ziraatı, gayrisâfi millî hâsılanın çok mü
him bir kısmını veren bir sektör olmaktan kur
tarmak iktisadi bünyemize, sektörler arasında 
sağlam bir muvazeneye getirmek, 

4. Ziraat mahsulleri ve hammaddeler dün
ya pazarlarında diğer ihraç mallarına, bilhassa 
sanayi mamullerine nazaran daha mütemevviç 
bir piyasaya bağlıdır, bunların fiyatlarındaki 
dalgalanmalar daha derin, daha sık olur. Ve ek
seriya ihracatçısı olan memleketlerin aleyhine 
olan fiyat temayüllerine sahiptir. İşte bizim ih
raç mallarımızın pek çoğu bu temayüllerin tesi-
ratına mâruzdur. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi sanayileşmemiz, 
yalnız hava şartlarına bağlılığımızı değil, aynı 
zamanda dünya pazarlarının zirai mahsulâta 
dikte ettiği fiyat şartlarından da kurtulmamızı 
mümkün kılacaktır. 

İthalâtımıza gelince : 
Kıymet olarak ithalâtımız 1950 nin 799 mil

yonuna mukabil 1957 sonu itibariyle 1 milyar 
112 milyon liraya varmış bulunmaktadır. İkti
darımız dış ticaretimizi ve bilhassa ithalâtımızı 
lâyık seviyelere erdirmek kararındadır. Nüfusu
muzun artması, hayat seviyemizin yükselmesi bu 
ciheti zaruri kılar. Bunda şüphe yoktur. Fakat, 
ithalâtın artması, yalnız ve yalnız, eski iktida
rın anladığı gibi istihlâk maddeleri ithalâtı de
mek değildir. İktisadi faaliyetin gayesi, hiç şüp
hesiz, nihayet istihlâk malları istihsalini artıra
rak hayat seviyesini yükseltmektir. Fakat bu hiç
bir zaman dâhilde temini kabil bir istihlâk mad
desinin her ne pahasına olursa olsun hariçten 
ithali mânasına gelemez. 

En müterakki memleketler bile kendi mamul
lerinin müşabihini ithal etmemektedir. Fransa'
da Fransız otomobili, ilâcı, kumaşı kullanılır, İn
giltere'de İngiliz, Almanya'da Alman... İşte biz 
de istihlâk maddesini ithal edeceğimiz yerde onu 
imal edecek makineyi veya hammaddeyi ve yedek 
parçayı, ithali tercih ettik. İthalât politikamı
zın esasını bu teşkil eder. Pamuklu ithal edece
ğimize, tezgâhını çimento, şeker ithal edeceğimi-

j ze fabrikasını, ilâç ithal edeceğimize hammadde-
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sini ithal ediyoruz ve bu sayede çok daha az öde
mek suretiyle ihtiyaçlarımızı çok daha fazlası ile 
karşılamaya gayret ediyoruz. Bir misal arz ede
yim. Kurmakta olduğumuz çimento fabrikaları
nın bir yıllık istihsalinin değeri bu fabrikalar 
için ödediğimiz dövizlerin tutarından daha faz
ladır. 

Hülâsa şu ciheti arz etmek isterim ki, gerek 
ithalât, gerekse ihracat olarak, ihraç mallarımıza 
yerli sanayiimiz mahrecolmuş bulunmasa ve is
tihlâk ihtiyaçlarımız yerli sanayiimizi karşılama
mış olsa idi, ithalâtımız da ihracatımız da, diğer 
bütün sahalarda vardığımız nispetleri, yani mi
silleri bulmuş olurdu. 

Plân ve prgram meselesi : 
Halk Partisi Sözcüsü, noksan hiçbir şey bırak

mamak için olacak, 6 kelimelik yarım bir cümle 
ile plân ve programdan da bahsetti. Ben de kısa
ca cevep vereyim : 

İştigal mevzuları kalkınma dediğimiz çalışma 
sahası içerisinde bulunan daire, iktisadi Devlet 
Teşekkülü, müessese ve işletmeler daima yapma
ları lâzımgelen işler üzerinde çalışmış, etüdler ic
ra etmiş ve bunları bir programa bağlama yoluna 
gitmişlerdir. Bugün bu daire ve müesseselerden 
hangisine giderseniz gidiniz, bunların yapmakta 
oldukları ve istikbalde yapacakları işlerin prog
ramlarını ikmal edilmiş, ikmal edilmekte veya 
etüd safhasında olarak bulabilirsiniz. 

Bu programlar eğer umumi muvazene ve kat
ma bütçeli dairelere ait ise, bütçelerin tetkiki sı
rasında daima görülebilir. Nitekim encümenler
de gerekli tahsisat kabul edilirken bunlar üzerin
de durulmuş, konuşulmuş, münakaşa edilmiş ve 
kararlara varılmıştır. 

Eğer bunlar İktisadi Devlet Teşekkülü prog
ramları ise 3460 sayılı Kanunda bahis konusu 
olan Umumi Heyette murakabe ve tetkik edilebi
lir. Binaenaleyh çalışmalarımıza plânsız veya 
programsız demek kabil değildir. 

Mevcut olmıyan veya mevcudolmadığı iddia 
edilen şey; «ekseriya emsaline totaliter devletler
de tesadüf edilen» şu kadar senelik, iktisadın her 
sahasını ihtiva eden umumi ve tek olan plândır. 

Demokrat Parti iktidarı bugünkü «kalkınma 
hamlesini» böyle bir plânın tanzimine talik ve te
hir edebilir miydi? Buna evet demek, Demokrat 
Parti iktidarı hiçbir şey yapmamalıydı, demekle 
hemen, hemen fiiliyatta aynı neticeyi verir. 
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Halk Partisi bunu tecrübe etmemiş değildir. 

1945 yılında umumi bir plânın tatbiki için Ame
rikalılardan 500 milyon dolar istenmişti, teşebbüs 
muvaffak olamadı. Bilâhara, daire ve teşekkülle
rin ellerinde bulunan bâzı etüd ve programlar
dan istifade edilerek umumi bir plân yapılmasına 
teşebbüs edildi. Hattâ kaim bir cilt halinde bir 
şey de ortaya çıktı. Fakat bu, o zamanın salahi
yetli mercileri tarafından derhal ve haklı olarak 
reddedildi. Ve anlaşıldı ki, böyle umumi bir plâ
nın muvaffak olması, bizim malî ve ekonomik 
şartlarımız içerisinde mümkün değildir. Yine böy
le bir umumi plânla yabancı memleketlerden her 
hangi bir yardım temin etmek de müsteb'at bir 
keyfiyettir. Eğer böyle bir plân yaparken dış ve 
iç tediye imkânlarını katiyete bağlamazsanız, kim
se sizi ciddiye almaz. Eğer dış ve iç ödeme im
kânlarını temin ederek böyle bir plân yapmaya 
kalkarsanız hiçbir şey yapamamak vaziyetine dü
şersiniz. 

Dünyanın muazzam bir süratle ilerlediği bir 
sırada, böyle bir plânın peşine takılarak, oldu
ğumuz yerde kalmak ve duraklamak belki çok 
kolay ve rahat bir iş olurdu. Fakat Türk mil
letinin lâyık olduğu standartlara uygun olarak 
yaşama hakkını jbu kolaylığa ve rahatlığa feda 
edebilirmiydik? 

Yıllardan beri çalışıyoruz. Artık yapılmakta 
olan işler ve kurulan tesisler, peyderpey mem
leket hizmetine girmektedir. Bu devrede hükü
met programında yer aldığı veçhile, envestis-
manlarımızm bugün vâsıl olmuş bulundukları 
vüsat ve şümul bakımından sıkı bir revizyona 
tâbi tutulmaları lüzumu aşikârdır. Ve yine hü
kümet programı gerek bütçe içi ve gerek İkti
sadi Devlet Teşekküllerine ait envestismanları 
bir plâna bağlamak hususundaki prensibimizin 
kemaliyle tahakkuku üzerinde dikkatle durula
cağını sarih olarak ifade etmiştir. 

Kasım Grülek; plân bahsindeki mufassal iza
hatı meyanında Fransa'ya da temas ederek bu 
memleketin de, plânlarını, programlarını, gi
dişlerini beynelmilel müesseselere götürüp 600 
milyon aldığını söyledi. 

Fransa'nın para fonundan temin ettiği 655 
milyon dolarlık kolaylığı, hepiniz hatırlarsınız, 
çünkü mesele pek yenidir, geçen Ocak ayının 
sonlarında tahakkuk etmiştir. Ancak bu para
lar, Fransa'ya, hazırladığı bir kalkınma plânı 
mukabilinde, yahutta, Kasım Gülek'in ifadesi 
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ile plânlar, programlar, gidişler ve saire şekiller
de hazırlanmış dokümanlar mukabilinde veril
miş değildir. Bahis mevzuu para bâzı taahhüt- j 
leri muhtevi bir memorandum mukabilinde ve
rilmiştir. Şu halde umumi bilgilerine biraz da
ha vuzuh vermekte fayda varsa zikri geçen me
morandumun ihracatı artırmak için suni yol
lara müracaat etmemek, liberasyon usulüne 
avdet etmek, bâzı kredileri kısmak ve nihayet 
âmme masraflarını 5 300 milyarla tahdidetmek 
şeklinde 4 taahhüdü ihtiva ettiğini de ilâve ede
bilirim. Görülüyor ki, kendisinin gazetelerde 
okuduğu ve kürsüde söylediği (program dö ' 
rüdrüsman) işte bu memorandum muhteviya
tından ibarettir. 

Kasım Gülek, alınacak tedbirler meyanm-
da ve malî meselelerimizin başında, Merkez 
Bankasının istiklâline ve kanuna göre, banka
ya müdahale etmemek lâzımgeldiğine işaretle 
müesseseyi Maliye Vekâletinin bir şubesi ol
maktan kurtarmak ieabettiğini ifade etmiştir. 

Evvelâ şu ciheti tasrih edeyim ki, Merkez 
Bankamız, Maliyenin bir şubesi değildir. Ka
nunda ve statüsünde yazılı olduğu gibi, şahsi
yeti hükmiyeyi haiz, kendine mahsus organla
rı mevcut ve kanunla kurulmuş bir anonim şir
kettir. 

Ancak bankanın bu hüviyeti taşıması, iş ba
şında olan hükümetlerce takibedilen iktisat ve 
nakit politikaları dışında bir yol tutmasını ya
ni hükümet bir istikamette çalışırken, banka
nın başka bir istikamete teveccüh etmesini as
la icabettirmez. Bu neviden düşüncelere bun
dan yirmi beş otuz yıl evvelki neşriyatta sık 
sık yer verildiğini, fakat bilhassa İkinci Dünya 
Harbinden sonra vaziyetin katî surette değiş
miş olduğunu arz etmek isterim. 

Kasım Gülek de pekâlâ bilir ki, merkez ban
kaları, bankmot ihracı inhisarına sahibolan, dış 
tediye vasıtalarını elinde bulunduran, reeskont 
ve avans muamekleriyle para ve kredi hacmi 
üzerinde müessir olan, hulâsa faaliyetlerinin her 
şekliyle millî ekonomi üzerinde rol oynıyan mü
esseselerdir. 

Hükümetlerin iktisadi vazife ve sorumluluk
ları arttıkça, tam istihdam ve içtimai emniyeti 
teminde para ve kredi tedbirleri mûtat vasıta
lar haline geldikçe, altm esasının tamamen terk 
edilerek bunun yerine nakdi idare tedbirleri ka- J 
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im oldukça, devletlerin merkez bankalarına mü-
daheleleri de artmış ve meydana yeni bir merkez 
bankası doktrini çıkmıştır. 

Bugün hiçbir hükümet gösterilemez ki, mer
kez bankasını yalnız murakabe etmekle iktifa 
etsin ve takibolunacak emisyon ve kredi politi
kasının tesbitini bu bankaya bıraksın. 

Para ve kredi politikasının mesulü her yerde 
Hükümet olduğuna göre bu politikayı tesbit sa
lâhiyeti de elbette Hükümete aittir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkın
daki 1715 sayılı Kanunun ikinci maddesi bu mü
essesenin memleketin iktisadi inkişafına yardım 
maksadiyle tesis edilmiş olduğunu tasrih etmiş
tir. Bu vazife ancak ve ancak bu yolda bir çalış
ma ile tahakkuk edebilir. 

Bu gerçeklerin, Kasım Gülek'in hafızasında 
canlanan ve bundan 20 - 30 yıl evvel revaçta 
olan düşüncelere hiç uymadığı da muhakkaktır. 
Fakat iktisadi ve malî bilgilerimizin hangi saf
hası bu tekâmülün dışında kalmıştır. Bu ihtisas 
meseellerini şimdi inceliyen ve okutanlar bu 
doktrin değişikliğini asla yadırgamamaktadır-
lar. Muhalefete mensup bâzı arkadaşların yaptı
ğı gibi sözlerimi tevsik için kürsüye kitapla gel
medim. Fakat, şayet Kasım Gülek bu mevzudaki 
tecessüsünü tatmin etmek isterse, kendisine bâzı 
mehazlar verebilirim. Meselâ pek değerli ve ta
nınmış bir âlim olan De Kock'un Sentrel Ben-
king (Merkez Bankacılığı) isimli eserinin üçün
cü tab'mm 319-330 ncu sayfalarını, Paris Hu
kuk Fakültesi profesörlerinden Lofenburje'nin 
(Maliye) isimli eserinin üçüncü cildinin 254 ncü 
sayfasını, yine aynı fakülte profesörlerinden 
Boden'nin 1953 yılında intişar eden (İktisat) 
kitabının birinci cildinin 539 ncu sayfasını mü
talâa etmelerini tavsiye edebilirim. (Soldan, bra
vo, sesleri) 

Kasım Gülek de, sözcü İsmail Aksal arkada
şımızın bütçe tenkidlerinde bilerek ihmal ettiği
ni zannettiğim iktisadi kalkınma mevzuuna gir
di ve yatırımların bir fayda tevlidetmediğini, 
delilinin de arz ettiğim rakamlar olmayıp çarşı
nın, pazarın hali olduğunu tekrar tekrar ifade 
etti. Uzun beyanatını hemen tamamen çarşıya 
pazara inhisar ettirdi. 

Bu ifadenin bir bütçe tenkidi maksadına 
matuf olmadığını işarete dahi lüzum yoktur, 
zannederim. Maksat gazete manşetlerine geçecek 
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birkaç politika cümlesinden ibarettir. (Soldan, 
alkışlar) 

Arkadaşlarım; 
Bütçe gerekçelerinde ve diğer resmî beyan

larda yatırımlarımızın defaatle, açık ifadelerle 
ve rakamlarla gösterilmiş olmasının faydaları 
- veya inkârı meslek yapmış bâzı kimseler nez-
dindeki faydasızlığı - böylece bir defa daha gö
rülmüş olmaktadır. 

Gözlerinin önüne 7 yılda yaptığımız işlerin 
bilançosunu seriyoruz, öyle bir bilanço ki, eski 
iktidarın tahayyül ve tasavvur dahi edemediği 
neticeleri ihtiva etmektedir. Bunu muhalefet ola
rak ilk defa dinlemiş olsalardı, rakamların aza
met ve belâgati karşısında donup kalmaları bek
lenirdi. (Soldan, bravo, sesleri) 

Halbuki onlar böyle bir bilançodan, hiç ha
berdar değilmiş, 8 yılda yapılan eserler yokmuş 
gibi davranıp çarşıdan, pazardan söz ediyorlar. 
Ufak tefek aksaklıkların, küçük hesapların bor
drosunu çıkarıyorlar ve pasifimizi kabartmaya 
çalışıyorlar. 

Çarşı, pazar hikâyesinin asıl ve esasını şimdi 
arz edeceğim. Ayrıca 1948 ve 1949 yıllarının 
çarşısına, pazarına, Kasım Gülek'i de götürece
ğim. Fakat bundan evvel şu memlekette 1950 
ile 1958 arasında geçen zaman zarfında kazanı
lan mesafeden bizimle birlikte haz duyup, hu
zurunuza getirilen bilanço karşısında memnuni
yetlerini beyan etmelerini isterdim. Hakşinas
lığın icabı budur. Şu eksiğimiz, bu hatamız ola
bilir. Bunlar mümkün şeylerdir. Unutulmaması 
lâzımgelen şey milletin, huzuruna muazzam 
bir eser ve icraat hazinesiyle çıkmış olmamızdır. 

Her memleketin iktisadi hayatında gelmiş 
geçmiş, günün icabı birtakım avarız olabilir. 
Bunları temel meseleler imiş gibi alıp asıl ana 
dâvayı haksız tenkidler, bühtan ve isnat duvar
ları arkasında gizlemeye çalışmak, sarf ettiği
miz gayretlerin sadece bir inkârı olarak kalmaz, 
aynı zamanda bu memleket ile iktisadi, askerî ve 
siyasi iş birliği yapmış âlem içinde de memleke
timiz aleyhine neticeler verir. 

Ehemmiyeti olan şey bu memlekette yapılan, 
meydana getirilen eserlerdir. Hatalar düzeltilir, 
geçer., gider., ortada eserler kalır. ^ 

Filhakika 1950 den beri hükümetleriniz, hür 
bir memleketin canlı ve hareketli bir nüfusun, 
istihlâk ihtiyacı asırlar boyu tazyik altında tu
tulmuş bir halkın cari ihtiyaçlarını - hiçbir teh-
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tulmuş bir halkın cari ihtiyaçlarını - hiçbir tah
dide tâbi olmaksızın - tatmine âzami itina gös
termiş, yaşayış seviyesini yükseltecek fabrikalar 
kurmuş ve hususi teşebbüsün kurma faaliyetle
rini çok çeşitli yollarla teşvik etmiş, faideleri 
yıllarca sonra görülecek, kâr getirmiyen büyük 
tesislere girişmiş, maarif ve sağlık gibi hizmet 
kollarını pek çok genişletmiş ve demokratik ha
yatımızın icaplarından biri olarak âmme hizme
tini halkın en yakınma götürmek prensibini her 
yıl Yüksek Heyetinizden aldığı tasviple iftihara 
değer derecelere götürmüştür. 

Bütün bu faaliyetler, ancak bütçe içi ve dışı 
her türlü kaynakların seferber edilmesi ile kabil 
olabilirdi. Bu kaynakların kullanılması demek 
olan tediyeler, yurdun dört köşesinde maarif ve 
sağlık sahasında çalışan, fabrika ve tesisleri ku
ran, yollarımızı, limanlarımızı ve barajları inşa 
eyliyen ve sayıları milyonlara varan nüfusun 
başka bir ifade ile hizmet sektörünün gayrisâ-
fi millî hâsıla içindeki payını yükseltir. Yani bir 
mal henüz istihsal edilmediği ve pazara çıkma
dığı halde, hizmet sektörüne yevmiye, maaş, kâr... 
şeklinde ödenen bedeller dolayisiyle kuvvetli 
bir talep yaratılmış olur. 

Filhakika kalkınma yoluna girmiş memleket
lerde, hattâ millî gelir içinde hizmet sektörünün 
payı pek çeşitli sebeplerle genişlemiş olan müte
rakki memleketlerde, bilfiil doğrudan doğruya 
ve derhal istihsale inkılâp etmiyen faktörler, 
piyasaya efektif talep halinde çıkarlar. îşte bu 
memleketimizde de böyle olmuştur ve olmakta
dır. Mal arzı gerek imal ve gerekse ithal yo-
liyle misillere ulaştığı halde efektif talebe ye
tişemez durumuna gelmiştir. Bu da bâzı mad
delerde darlıklar yaratmıştır. Darlıkların, bir 
kısmı ticaret erbabında ihtikâr hevesini uyan
dırması, hakkı olduğundan fazla kazanma mey
lini yaratması mümkündür. Bunu gören bir kı
sım vatandaşlar da lüzumundan fazla mal id-
-iiharı yoluna gidebilirler. Bütün bunlara bütçe 
nutkunda temas e İmiş ve âlemşümul olan bir 
hakikati ifade etmiştim. 

Şimdi tekrar etmek mecburiyetinde kalıyo
rum. Zira Kasım Gülek bizim iftihar ettiğimiz 
her vesile ile göstermek istediğimiz hakikatin 
sadece kuyruk tarrfmı görmektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım; 
Buraya kadarki maruzatımla, muhalefet söz

cüsüne, kendi iktidarları zamanındaki tatbikat-
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tan, artık millete mal olmuş icraatımızdan mi
saller vererek ve dış ticaret, millî gelir, tedavül, 
İktisadi Devlet teşekkülleri, bütçe açıkları mev
zularını ayrı ayrı teşrih ederek cevaplar ver
dim. Şimdi müsaadenizle dâvanın esasına geli
yorum. 

Bütçe nutkumuzda da hakikî istikrarın, iç 
huzurun, dış emniyetin ve millî istiklâlin nasıl 
bir temel üzerine bina edilmekte olduğunu ra
kamlara dayanarak, vardığımız merhalelere işa
ret ederek, istikametlerimizi göstererek anlat
mıştım. Demiştim, ki, «Türkiye'miz birçok mem
leketlere kıyasla, daha ehemmiyetli iktisadi ve 
malî külfetleri olan bir memlekettir. Coğrafi 
bakımdan hür dünya ile demirperde memleket
lerinin hemhududoldukları bir bölgede bulun
makta, zaman bakımından da iktisaden geri 
kalmış memleketlerle, müterakki sanayici mem
leketler arasında bir inkişaf devresini yaşa
maktadır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu ifade Halk Par
tisi hükümetlerinin 27 yıldır göremediği, büt
çeyi tenkideden sözcüsünün de, beyanatı ile, 
istikbalde de göremiyeeeğinin delilini verdiği 
(Türkiye realitesinin) bir ifadesinden başka 
bir şey değildir. 

Demokrat Parti iktidarı daha kurulu
şunda memleketimizin ıstırabının bünyevi se
beplerini, milletin sinesinden doğması, milletin 
asırlık dertlerinden ders alması dolayısiyle, teş
his etmiş, 1950 den beri de tarihî vazifesini yo
rulmadan, yılmadan yapmaya koyulmuştur. 

Çalışmalarımızın neticelerini her yıl bütçe 
gerekçelerinde ve nutuklarında büyük Meclise 
arzı usul ittihaz ettik. Böylece bütün çalışmala
rımızı, bu «serlerin hakikî sahibi olan aziz mil
letimizin gözleri önüne sermek ve aynı zaman
da inkâr yoluna sapmış muhalefeti cevaplan
dırmak istiyorduk. Muhalefet sözcüsü bir uçak 
alım pistinin uzunluğunu, asma çubuğu adedi
ni espri mevzuu yaptı. Bu nükte mânasına bir 
espri idi se, üzerinde fazla durmayla sebep yok
tur. Ama zihniyet mânasına alınırsa.. Hakika
ten üzülmeye değer bir « Anlamamakta ısrar» 
yolundan başka birşey değildir. 

27 yıl iktidarda kalmış ve Hükümet tecrü
besi görmüş bir parti ve onun Maliye Vekâle
tinin mesuliyetini taşımış sözcüsü, nasıl olur da 
pist uzunluğu ve asma çubukları sembolünün 
altmda bütün bir memleket ihtiyacının yattı

ğını görmez yahut görmek istemez. (Soldan; 
bravo, sesleri) (Sağdan; gürültüler) 

Gerekçelerimizde her yıl tetkik buyurduğu
nuz üzere iktisadi ve malî politikamızın teme
lini yatırımlarımız teşkil etmiştir. Yatırımları
mız bizi düşük yaşama seviyesinden kurtaracak 
olan büyük istihsal merhalesinin yegâne kapı
sıdır. Yatırımlar diyerek bir kelimeye sığdırdı
ğımız muazzam ve milyarlık eserler, evvelinde, 
hazırında ve sonrasında birçok iktisadi ve malî 
problemler getiren, yorucu, alın teri istiyen iş
lerdir. Bâzı. iktidarlar kolay idare ve günlük 
iktisat politikasına saparlar. Böyle «evveli, ha
zırı ve sonrası çetin işlere, teşebbüslere giriş
mek istemezler, milleti bir lokma ve 'hırkasiyle 
'başfbaşa bırakırlar. Ve kurumuş kaynakları ile 
Ikosbooa bir memleketi 20 nci 'Asrın ortasına ge
tirip bırakırlar. 

Bizim iktidarımız gibi memleketin yarını 
için çalışan iktidarlar, iç ve dış, tabiî ve beşeri, 
bütün imkânları seferber ederek milleti lâyık 
olduğu hayat seviyesine ulaştırmaya çalışırlar. 
Halkiki iktisadi ve malî istikrarı, içtimai huzu
ru, millî refahı bunda görürler. 

Arkadaşlarım, seçtiğimiz yolun, çetin oldu
ğunu bile bile yolcusu olduk, bu yolun sonun
daki ihtişam, bugüne kadar yani 8 yılda kat'etti
ğimiz mesafe ve aldığımız parlak neticeler bizi 
'her arı teşvik ve teşci eden hakikatlerdir. (Sol
dan, alkışlar) 

istihsale matuf yatırımlarımızın, malî mena-
'biinin bulunmasında, teknik plânlarının ve pro
jelerinin hazırlanmasında, dış finansmanında, 
yıllar süren inşaat faaliyetlerinde, nihayet iş
letmeye açılmasında, her an yüzlerce problemle 
'karşılaşmaktayız. 

işte Muhalefet Sözcüsü asıl dâvaya, temel 
mevzua, hakiki hedefe girmiyerek, dâvamızın, 
mevzuumuzun ve hedefimizin tâli tezahürleri 
olan muvakkat, arızi ve ıgünlük meselelere te
ması ihtiyar etti, yani kolay yolu seçti. 

Mulhal'efetin bütçe tenkidi şöylece hulâsa 
olunabilir: Bütçeler açık vermişlerdir, iktisadi 
Devlet teşebbüslerinin açıMarı vardır, bunlar iç 
fiyat seviyesini yükseltmiştir. Bu da dış tica
rete zarar vermiştir. Bâzı sınıfları zarardide et
miştir. 2,5 saat müddetle dinlediğimiz beyant 
işte bundan ibarettir. Açıklar ve fiyatlar.. Doğ
rusu günümüzün şu iki tâli müşirinden muaz-
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zam 'bir e'debiyat çıkarmakta, hangi şartlar al- i 
tında, ne gibi sebeplerle, nasıl bir başlangıç ve 
'sonla ifade edildiği tasrih edilmeden iktibas edil
miş ifadelerimizde burhanı katî keşfetmekte 
maharet gösterildiğini kabul etmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, açıklar ve fiyatlar, dövülen 
bir demirin etrafa çıkardığı kıvılcımlardan baş
ka bir ş/ey değildir. Eser, çalışkan ve fedakâr 
'ellerde imal edilmektedir. Mamul yıllarca, asır
larca payidar olacak, başka istihsal vasıtaları
nın müstahsili olacaktır. Çıkan kıvılcımlar, ya
nıp sönecek ıbirkaç metre ileriye sıçrıyacaık, çok I 
çıok demircinin zinde kollarına dokunarak söne
cektir. Açıklar ve fiyatların eürmü bundan iba
rettir. Türk ekonomisinin teminatı olan yatı
rımlar yürümektedir (iSoldan, alkışlar) 

İngiltere Maliye Nazın Parlâmentoda verdi
ği nutukta, ingiltere'nin mühim yatırmnlara ve 
kalkınmaya muhtacölduğu herkesçe bilinen bir 
hakikattir, halihazırda ve gelecekte yatırımla
ra devam edilmesi lâzımgeldiği hakikati kabul 
edilecektir, diyor. 

Bu sözleri söyliyen, asırlarca dünyanın dört 
köşesine yatırım yapmış, dünyanın ikinci derece
de yüksek hayat seviyesine erişmiş bir milletin 
Maliye Nâzındır, ingiltere Maliye Nâzın, yeni si
lâhların, yeni yatırımların ingiltere'ye neye mal 
olduğunu bilerek konuşmuş, fiyatların ve ücretle
rin artmakta olduğundan haberdar olarak beya
natta bulunmuştur. Bütün bunlara rağmen ingil
tere'nin bulunduğu mevkii muhafaza edebilmesi
nin dahi yatırımlarına bağlı olduğunu milletine 
ilân etmiştir. ' I 

Çünkü ingiltere Maliye Nâzın, dâvanın, mese
lenin aslına, esasına nüfuz ederek konuşmaktadır. 

Şayet ingiltere bekası için yatırımları şart 
görüyorsa, bizim yatırımlar hususunda hangi I 
tempoda, hangi seviyede çalışmamız lâzım gel- I 
diğini takdirlerinize bırakıyorum. 

Yatırımlar dünyanın her yerinde açıklara ve 
fiyat artışlarına sebebolmuştur. Bunu beyanatım
da ve daha evvelki yıllardaki nutuklarımızda ve 
gerekçelerimizde bulacaksınız. En müterakkisin- I 
den, en gerisine kadar bütün dünya milletleri, 
menşeini aynı sebeplerden alan açıklarla karşılaş
makta ve fiyat yükselişleri ile mücadele etmekte
dir. 

Arkadaşlarım, birincisinden beşincisine ka
dar bütün Menderes Hükümetleri açıkla ve fi- I 
yatlarla mücadele etmiştir. Bunu huzurunuzda | 
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bir defa daha ifade etmek isterim. Mücadele-
mizdeki muvaffakiyetimizin derecesi, en müte
rakki milletlerin bu mücadelelerindeki muvaffa
kiyet derecelerinden asla düşük değildir. 

Bütün müterakki milletler gibi Türkiye'miz
de menşeini haklı ve büyük dâvalardan hakiki 
istikrara getirecek yatırımlardan, milletin sağ-
lıık, irfan ihtiyacını karşılıyacak hizmetlerden 
millî müdafaasından alan malî problemlerini te-
şahhus etmekte, müterakki milletlere has metot
larla bunların tesirlerini izaleye çalışmaktadır. 
Toptan eşya fiyatlarının, geçinme endekslerinin 
gösterdiği rakamlar, bütün dünya parlâmento
larının, Hükümetlerinin iktisadi ve malî maha-
t'ilinin günlük tetkik konusudur. Bu bizde de 
böyledir. Hükümetimizin malî parolası (ne en
flâsyon, ne de deflasyon) olarak tesbit edilmiş
tir. 

Muhalefet Sözcüsünün ifadelerini, açıklar ve 
fiyatlar etrafında temerküz ettirdiğini söylemiş
tim. Bunun yanında, beyanatın nihayete erdiği 
âna kadar itiraf edeyim, dâvanın künhüne gir
mesini, hiç değilse, bâzı müspet fikirler söyleme
sini bekledim. 

Meselâ merak ettim, istikrar, emniyet ve 
sıhhilestirme isterken ne tavsiye ederdi. Gelir ve 
(lider vergilerinin nispetini artırmayı mı? Yeni 
yeni vergiler ihdasını mı, yoksa şeker fiyatlarını-
hani harb içinde yapıldığı, beş liraya çıkarıldığı 
şekilde - artırmayı mı? Buğday fiyatlarını düşür
meyi mi? 

Masraf sahasında ne düşünürlerdi: üaha çok 
mektep, hastane, yol, su, liman, baraj, fabrika 
yapmayı mı? Yoksa yapmışları kapatmayı mı? 

Arkadaşlarım, bu basit misalleri sırf muhale
fetin asıl dâvadan itina ile nasıl uzak durduğu
nu kaydetmek için verdim. Yoksa, bunların bir 
mesele halinde muhalefetçe henüz düşünülmediği
ne kaaniim. 

Eğer düşünülse idi, bütçe tenkidleri vesilesi 
ile olmasa dahi, pek meraklı oldukları tebliğler, 
seçim nutukları, makaleler ile mutlaka bir şey
ler söylerler idi. Şimdilik yegâne müspet tavsi
yeleri rehindeki altınlarımızı kısmen olsun sat
mak tavsiyesidir. Bunu eski bir Maliye Vekili 
olan sözcünün üzerinde durulması mümkün olan 
yegâne tavsiyesi olarak kayıt ve tesbit ediyorum. 

Esasen bu altınlar harp içinde ithalât zorlu
ğu dolayısiyle birikmiş ve harbden sonra açılan 
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piyasalar dolayısiyle sarfına başlanmış olan al
tınların bakıyesidir. Nazari mânasiyle bir altm 
ihtiyatı hüviyetini hiçbir zaman alamamıştır. 

Arkadaşlarım, 
İşin doğrusu ve açıkçası şudur : Muhalefet 

henüz iktidarda olduğu zamandaki gibi, milletin 
derdini, ıstırabımnm hakiki sebebini ve onun ye
gâne tedavi çaresini anlıyamamıştır. 

Hâlâ gaye ve hedef, temel ve esas ile değil, 
tâli neticeler, muvakkat ve arızi zorluklarla uğ
raşmak ve bunları politik sebeplerle istismara 
çalışmaktadır. 

Muhalefetin yüksek huzurunuzda ve millet 
muvacehesinde düştüğü sayısız tezatların hakiki 
sebebi de budur.» (Soldan, şiddetli alkışlar) 

REİS — Söz sırasiyle görüşmelere devam edi
yoruz efendim. 

Söz Burhanettin Onat'm, buyurun. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, bugün 4 ncü gündür ki, 
1958 Bütçesi Yüksek Meclis'de en ince teferru
atına kadar kâh didiklenerek, kâh inceden in
ceye hassasiyetiyle elenerek tetkik edilmelidir. 
Ben meslek olarak vaktiyle kendisine hekimli
ği seçmiş bir arkadaşınızım. Fakat 1950 den be
ri, bu Meclise iltihakdan beri bir üniversite 
kürsüsüne bâzı hususlarda tefevvuk eden o ka
dar çeşitli mevzularda, o kadar bilgi veren bu 
kürsüden ,o kadar istifade ettim ki, birgün bu 
vazifeden ayrıldığım zaman bu kürsünün bana 
bahşettiği nimeti bütün ömrümce beraber taşı
yacak ve asla unutmıyacağım. 

Bir kürsü ki arkadaşlar, her an insana ye
ni yeni şeyler öğretiyor. Bu sene 8 nci sene. 
Her sene bütçe müzakeresi yaparız. Bu sene ye
ni birtakım şeyler öğrendim: Meselâ bütçe gel
miş, açığı varmış, kapalısı varmış, eksiği var
mış denirdi. Amma bu sene öğrendim ki, bir 
zahiri, bir de reel bütçe varmış. 

FERÎD MELEN (Van) — Daha çok öğrene
ceksin. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Müs-
ferit olduğumu arz ediyorum Beyefendi. Mu
halefet bütün gücü ile yüklendi, Başvekil ve 
Maliye Ve inli mukabele ettiler ve müdafaa etti
ler. Efkârı umumiyenin aydınlanması bakımın
dan çok ehem bir şey oldu, hakikatler meyda
na çıktı, efkârı umumiye daha ziyade aydınlan
mış oldu. Gerek Başvekil'in ve gerekse Maliye 
Vekilinin verdiği izahatın muhalefeti ikna ba-
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kımmdan ne dereceye kadar tesiri olur, bunu 
kestiremiyeceğim. (Gülüşmeler) O hale geldi 
ki bütçe değil nassı Kurani ile gelip karşıla
rına çıksak, bakacaklar, «Zamanı geçmiştir» 
diyeceklerdir. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, muhalefet elbette 
tenkidedecektir. Gerek bütçe konuşmaları ve
silesiyle ve gerekse muhtelif vesilelerle tekrar 
ettiğim gibi: 

Aşıka gam, belâ gerektir... 
Dildar ise bivefa gerektir... 
Elbette muhalefet te söyliyecektir. Yanlız 

arkadaşlarım âdet yerini bulsun diye değil, bir 
inanış ifade etmiş olmaları, insaf ve şuuru el
den bırakmaması icabederdi. Muhalif arkadaş
larımız öyle şeyler izah ettiler, o kadar ileri 
derecede dil uzattılar ki yalnız kendi vicdanı
mın değil, âmme vicdanının da sızladığını bi-
hakkirı hissettim. 

Muhterem arkadaşlar, 1958 Bütçesi; 
4 469 542 400 lira olarak Yüksek Meclisin tasvi
bine arz edildi. Demokrat Parti Hükümetleri
nin 1951 den beri getirdiği bütçelerin, kemmi-
yet itibariyle, en yüklüsü olduğu kadar, mâ
hiyeti itibariyle de bundan evvelki senelerde 
olduğu gibi aynı derecede hamleci, cesur ve ya
pıcı bir karekter taşımaktadır. 

Şimdi esasa yani bu yapıcı ve cesur karak
ter bahsine geçmeden evvel küçük bir pasaj 
yapmak istiyorum. 

Arkadaşlar; bir kere Cumhuriyet devri na
sıl bir Türkiye buldu? Kısaca evvelâ bundan 
bahsetmek isterim. Falih Rıfkı Atay Türk Ak
deniz isimli eserinde der ki, biz Antalya'yı Sel-
çuklardan devraldık. Bunu biraz daha geniş
leterek Türkiye'yi Selçuklardan devraldık dene
bilir. Tarihin emsalini nâdir kaydettiği bir İs
tiklâl Savaşı vermişiz, istiklâlimizi kazanmışız, 
istiklâlimize kavuşmuşuz. Fakat vatan olarak el
de İstanbul gibi, İzmir gibi adedi üçü bulmıyan 
birkaç büyük şehrin yanı sıra, kurunu vustadan 
ses veren kasabalar ve kurunu ulâ hayatı ya
şayan köylerimiz vardı. 1339 da Antalya'ya 
gittiğim zaman Burdur'la Antalya arasındaki 
120 Km. lik mesafeyi iki buçuk günde yaylı ara
ba ile katetmiştik. O zamanın vasıtası oydu, o 
zaman Türkiye'sinin vasıtası oydu. Biraz zaman 
ilerledi, Cumhuriyet ilân edildi, güya yollar 
yapıldı, hattâ makina girmeye başladı, Antal-
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ya ile Burdur arasındaki mesafeyi 8 saatte git
tiğimiz zaman fevkalâde bir şey olarak telâkki 
etmiştik. Arkadaşlar, geçen defa gittiğim za
man bu mesafeyi bir saat 50 dakikada aldığı
mızı da istitraden arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Senelerce, asırlarca serhatleri bekliyen, ver

gi veren, ekip biçmesiyle bütün memleketi do
yuran köylünün barındığı köy tâbir ettiğimiz yer 
mezarlığın içinde mahsur, mahpus ve perişan 
bir halde idi. İlk Cumhuriyet hükümetlerinin 
bu köylere kadar uzanan himmetleri olduğunu 
inkâr edemeyiz arkadaşlar. 

Yine Antalya'dan misâl vereyim. Antalya 
Türkiye coğrafyasında kara renge boyanmış ya
ni ölümü doğumundan çok olan 5 vilâyetten bir 
tanesi idi. O zamanın Hükümetleri ehemmiyet 
ve gayretlerini oralarda pek yaygın olan sıtma 
âfetine uzattı; tamamen olmasa bile kısmen bu 
âfeti önledi. Biz o zaman sivri sineklerin tasal
lutlarından akşamları ayağımıza bir şey sarma
dan yemeğe oturamazdık. Şimdi ise bu bölge
lerde cibinlik tarihe karıştı, bir hâtıra oldu. 

Köy yolu, köy suyu diye de bir şey yoktu 
arkadaşlar. Devlet tarafından yapılmış bir tesis 
yoktu. Hekim olmak itibariyle hasta bakmaya 
giderdik. Ben evvelâ bir eğer takımı, ondan 
sonra da bir beygir almak mecburiyetini his
settim. Yaylı arabanın gittiği yere kadar gi
der, köye döneceğim zaman, köyden gelen hay
vana, götürdüğüm eyer takımını kapatır, saat
lerle, bâzın günlerle köye hasta bakmağa gi
derdim. Eskiden Mısır demiryollarının tahta 
traversleri Antalya ormanlarından giderdi. Tah
tacılar hastalanmış, mütaahhit benimle konuş
tu, hayvanla üç buçuk gün içeriye seyahat et
tim arkadaşlar. 

Sağ taraftan bir Mebus — O zaman ben ço
cuktum. 

BURHAN ETTİN ONAT (Devamla) — Ne 
*oldu efendim? 

REİS — Çocukmuş efendim o vakit, size ait 
bir şey değil. (Gülmeler) 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ya
şayanların biraz hâtırasına ehemmiyet verin. 
Maziye bakmasını bilmiyen bir millet, âtisine 
de, istikbâline de emniyetle bakamaz. (Alkış
lar) Arkadaşlar, o devirde de, yakın vakitlere 
kadar da bilhassa akşam vakti köye girdiğimiz 
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zaman sizi köpekler karşılar, köyden çıkarken 
yine köpekler teşyi eder. Ne bir ses, ne bir ha
reket, pencereler bütün o tahta kepenkler içeri
ye kapanmış, bir mezar sükûtu içinde sokaklar
dan geçer giderdiniz. Gıda olarak.. Bilmiyorum 
Esat Mahmut Bey sözlerimden yeni bir romanı
na yeni bir mevzu mu çıkarıyor? Boyuna gülü
yor. (Gülüşmeler) İstihza erbabı zekânın hakkı 
meşruudur, der, Cenap Sahabettin, ama ihsas 
etmeyin hiç olmazsa. 

Arkadaşlar; gıda olarak köylünün yediği, 
yağı alınmış kireç gibi çökelek peyniri, bâzıları
nın buğday ekmeği, bâzılarının ise ahlatla pala
mut kabuğundan yapılan çamur gibi bir madde 
idi. Misafir gelirse sunacağı bazan küçük bir 
torbada sakladığı bir parça tarhanası olurdu. 
Zayıf ineğinden topladığı yağını, sonra, yumur
tasını, tavuğunu, nesi varsa kasabaya götürür 
satardı. Eline geçen üç, beş kuruş para ile gi
yecek alırdı. Bu giyeceği ne idi? Arkadaşlar nü
fus başına 1 metre 70 cm. bez. İnsanın setri avre
tine bile yetmez. (Gülüşmeler.) Cumhuriyet ida
resi bu vaziyeti devraldı. 

Arkadaşlar; kasabalar kurunu vustâi bir 
manzara arz ederdi, iptidai dükkânların içinde 
her şey vardı, abani sarıklı, şal kuşaklı bir tacir 
oturmuş, ne isterseniz oturduğu yerden size ve
rirdi. Akşam olunca dükkân kapanırdı, gene ka
panır. 

Arkadaşlar, kasabalara kadar eğer petrol gir
mişse ve hattâ bâzı evler, bâzı kahveler lüks 
lâmbası dediğimiz şeyler alabilmişse o kasaba 
bahtiyardır. Bir Kaş kasabamız vardı, karşısın
da Meis adası vardır. Birbirine çok yakındır 
arkadaşlar. Geceleri köpeklerin havlayışı, sabah
ları horozlann ötüşü duyulur bu adadan. Bu ada 
pırıl pırıl elektriğe garkolmuştur. Akşamın er
ken saatlerinden itibaren bir çıra ışığı bile Kaş 
kazasında yoktu. 

Size bir hâtıramı anlatayım arkadaşlar; An
talya'ya gittiğim senelerde bir gece bir hastaya 
çağırdılar. Fırtınalı, yağmurlu bir gece.. Uğraş
tık, teferruatı lâzım değil. Faytonla gitmiştim. 
Payton bırakmış gitmiş, uzun müddet beni bek-
• ivecek değil ya.. Zifiri bir karanlıkta ayağım 
çukura battı, perişan vaziyete gelmiş çamur için
deki sokakta petrol lâmbası sönmüş, bir adım 
ileriyi göremiyorum. İki duvar arasında el yor-
damiyle giderken yoruldum, duvara dayandım, 
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Bir anda çocukluğumu hatırladım. Haftanın mu- I 
ayyen günlerinde mahallemize gelen âmâ bir di
lenci vardı. Yunus Emre'den yanık bir ilâhi 
okurdu : «Benim adını dertli dolap, suyu akar 
yalap yalap,» diye. Bunun gibi, bu şelâleler o 
gece bana çok acı şeyler söyledi. Çok acı şeyler. 

Ve ondan sonraki şelâlelerin ne sesini dinle
meye, ve ne de güzel akışını seyre tahammül ede
bildim. Onun akışı ihmale bir gözyaşı gibi geli
yordu, bana. Ama şimdi öyle mi arkadaşlar? Sı
rası geldiği zaman söyliyeeeğim, şelâleler şimdi 
başka nağmeler terennüm ediyor, başka türlü 
çağlıyor : 

Sonra, 1950 de iktidarı devraldığımızda ar
kadaşlar, vaziyet az çok değişmişti. Ama pek de 
çok değil. O zaman gene köylerimiz yolsuz, su
suz, mektepsizdi, 390 bin ton civarında idi, çi
mento istihsalimiz... 

îyi hatırlıyorum, gazetelerimizde ilân çıkar
dı, filân fabrikanın çimentosunu tercih edin. Çi
mento ile inşaat yapmak ekonomiktir.... Falan 
diye iyi hatırlıyorum, gazetelerde o zaman filân 
fabrikanın çimentosunu kullan, kireç yerine çi
mento kullan, diye reklâmlar görürdük. O nasıl 
Türkiye imiş ki, 390 bin tonluk çimentoyu har-
cıyamıyormuş. 110 bin ton şeker istihsal edermi-
şiz, yiyemezmişiz. 97 bin ton demir istihsal eder-
mişiz, 80 bin ton pikimiz elimizde meveudolarak 
kalıyormuş. 1950 den sonra ancak, milletin ru
huna sanki ilâhi bir nefha üflenmiş gibi her şey 
değişti. Bir köye çıktığımız zaman kazmasını kü
reğini omuzlamış köylülerle karşılaşıyorduk. On
lar bizden yalnız güzergâhı tesbit eden kazığın 
dikilmesini istiyorlardı. O köylü ki, amelei mü
kellefe, yol amelesi, diye jandarma dipçiği ile, 
zorla sevk edilirken kaçarlardı. Bunlar kaçarlar
dı, hapislerde yatarlardı. Nedir? Bu ruhu ne ile 
izah edersiniz?... (Sağdan : Gürültüler) 

REÎS — Cevap istemiyor, efendim, müdahale 
etmeyin, lütfen. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — «Ne ile izah eder
siniz» diye soruyor, biz de cevap veriyoruz. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar; burada bir istitrat yapmak lüzumunu 
hissettim, İsmail Rüştü Aksal arkadaşımız kıy
metli beyanlarını yaparken «Baraj, liman, san- ı 
tral, falan, filân... gına geldi artık» demişti. Ben 
de şimdi birer birer saymaya başlıyacağım. Ba
kın şair ne diyor .- ' 
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Bülbülün feryadı karşısında gülün istiğnası 

neye yarar? 
Âşıkm terennümü sevgiliyi güzelliğine inan

dırmak için değil, aşkının tadını, tazeliğini taze
lemek içindir. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar, 

I gülüşmeler) Bizden Başvekil konuştu, Maliye 
i Vekili konuştu, bizim Demokrat Parti sözcüsü 
[ konuştu, Allah bilir, muhalefeti inandırmak için 
I değil, heyecanımızın, aşkımızın tadını tazelemek 

için. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
Senfoninin aranağmesi olmasa tadı çıkmaz zaten. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi bırakıyorum diğer yerleri; kendi seçim 
bölgem olan Antalya'ya geliyorum. Biz, yedi se
ne içerisinde bu şekilde 586 kilometre köy yolu 
yaptık. îki de valimiz var, burada... 

HASAN TEZ (Ankara) — Malatya'da yap
tınız mı? 

BURHANETTtN ONAT (Devamla) — Ha
san Bey; orada da ekmekçi fırını yaptık. (Gülüş
meler) 

Sonra arkadaşlar; 186 köye içme suyu getir
dik. Arkadaşlar, bu içme suyunu getirmek için 
ele aldığımız köyler içinde 50 lira verdiğimiz de 
var, 200 000 lira sarf ettiğimiz de vardır. Bu
rada bir itirafta bulunayım, içme suyu için bir 
köye sarf edilen paradan âzamisini sarf ettiği
miz köy 1950 den beri Halk Partisine sadık olan 
bir köydür ve bu seçimlerde de yine Halk Par
tisine rey vermiştir. Düşünün arkadaşlar, bu köy 
halkçıdır, bu köy demokrattır, diye düşünmedik, 
vatandaştır, en çok muhtacolan odur, dedik. Hiç-
pir parti farkı gözetmeden, hiçbir siyasi endişe
ye kendimizi kaptırmadan mutlak bir adalet ruhu 
içerisinde köye hizmete kendimizi verdik. (Sol
dan, bravo sesleri) 

VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — İnşa 
allah her işte böyle yaparsınız.. 

BTTRHANETTlN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, 1950 de iktidara geldikten sonra bizim 
için tutulabilecek iki yol vardı : Birisi; memle
ket ne ile idare edilir? Bir kere dâhilde yapıla
cak istihlâk şunlardır. Bu bir tarafa ayrılır. Ne 
ihracedebilirim bu memleketten? Bir parça tü
tün, bir parça fındık, üzüm, incir ne varsa biraz 
ihraceder, bunlarla ne alabilirim, onu ithal 
eder, ondan sonra yan gelir oturur rahat ede
rim. Büyük şehirlerin ihtiyacını temin eder, 
yine büyük arazi sahipleri köylüyü ortakçı 

' olarak kullanır, esir gibi yanında çalıştırır, 
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kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. İşte 
memleketin imkânları bu. Bu şartlar altında 
ne bir imar hareketti yapabilir, ne bir sınai 
tesis kurabilirsiniz. 

Arkadaşlar, demin de arz ettim, Dünyanın mis
lini görmediği bir savaş verdik, bir İstiklâl Sa
vaşı yaptık, irsen tevarüs ettiğimiz millî hasletler
le millî gururum asla tatmin edilmedi. Biraz da çı
kıp Garp memleketlerini görmüştüm, ister is
temez Ziya Paşanın beyti dilimden düşmedi : 

Diyarı küfrü gezdim beldeler, kâşaneler 
gördüm; , 
Dolaştım mülkü - Islâmı bütün viraneler 
gördüm. ' 

Ni$in arkadaşlar? Neden? Bazen benliğimi, 
mânevi benliğime saldıran, aşağılık duygusunu 
şuuruma, tahteşşuuruma sızdırmamak için bü
yük nefis mücadelesi sarf ediyorum. Ben ta
rihin doğduğu günden beri başından tacını dü
şürmemiş, tahtından inmemiş bir milletim; ta
rihin kaydetmediği kahramanlıklar yapmışım; 
tarihe şeref vermişim; niçin bu sefil ve pe
rişan dekor içinde yaşamaya mahkûm olayım? 

Nihayet hastadan döndüğüm bir gecede şe
lâlenin akışı bile beni bel'in ediyordu; buna 
tan'ediyordu. Onun için canımızı dişimize ta
karak ikinci yolu; ama zor yolu tutuk, ve mem
leket için en hayırlısı, biraz zor, biraz çetin 
ama en doğru, en hakiki yolu tuttuk. 

Bu heroque bir, hamle idi, biz bu yolu ter
cih ettik. Öteki kolaydı. Geleni, gideni muva-
zenelendir, rahat keyfine bak, otur. Hele za
man zaman yüklenecek bir muhalefet olduktan 
sonra içimiz daha rahat. Ama öyle yapmadık 
arkadaşlar. 1950 senesi Halk Partisi Hüküme
tinin yaptığı bütçe ile geçti. 1951 kendi büt
çemizi yaptık. Şimdi bugün, dün yahut geçen 
gün-günleri karıştırıyorum, af buyurun - İs
mail Rüştü Aksal arkadaşımız bütçeyi tenkid 
ettiği zaman; «Reel rakamlar budur, bütçe bu
dur, müthiş açıklar var.» dedi. Belki Meclise 
yeni iltihak eden arkadaşlarımızın bu durum 
karşısında içine korku girmiştir. (Asla, asla 
sesleri) 1950 bütçesini yaptığımız zaman Ferid 
Melen arkadaşımız buraya çıktı; «Kimi kandı
rıyorsunuz, bu bütçede 900 milyon lira açık 
var.» dedi. Dehşet. Sizi temin ederim arkadaş
lar, bütün senem endişe içinde geçti. Ama gel 
gelelim Ferid Melen'e: Memlekette sayılı, ta
nınmış maliyecilerdendir, dediler. E..„ Bir mü-
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tehassıs da, Büyük Millet Meclisinde kürsüye 
çıkar da hiçbir mesnedi olmadan, aslı astarı ol
madan; «900 milyon lira açık vardır, görecek 
siniz, üç ay dayanamıyacaksınız, bırakıp kaçıp 
gideceksiniz.» der mi arkadaşlar? 

Bütün senemi dışarıya hissettirmeden, renk 
vermeden endişe ile geçirdim. 1952 bütçesi gel
diğinde: «Hani açık, hani iflâs?» dediğimizde. 
«Adnan Menderes Amerikalılara böyle demiş, 
ben de onun için söyledim.» dedi. Onun için 
Sayın ismail Rüştü Aksal arkadaşımız; «Bu ka
dar açık vardır, bu zahirî rakamlara bakma
yın, reel rakamlar şudur.» dedilerse de, siz yi
ne bizim Polatkan'ın dediğine bakın arkadaş-
lar. U şimdiye kadar yüzümüzü kara çıkarmadı, 
yine de yüzümüzü kara çıkarmaz. (Soldan, gü
lüşmeler, alkışlar) 

FERlD MELEN (Van) — Dediklerimin 
hepsi doğru çıktı. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, 4 650 kilometrelik karayolunu 
33 400 kilometreye çıkarttık. Buna bir hayli 
de demiryolunu ekledik. Sulama tesisleri yap
tık. Arkadaşlar, şimdi bütçenin heyeti umumi-
yesi konuşulurken Devlet idaresini alâkadar 
eden bütün mevzular konuşulurken ve bu ara
da, tabiî rejim mevzuu da, hâkim teminatı mev
zuu da her şey konuşulur, ama esas şu rakam
lar, şu bütçe değil midir? Hayır, arkadaşları
mızın çoğu esas bütçeye taallûk eden rakamları 
bir tarafa bıraktılar, öbür tarafa iltifat ettiler. 
Nihayet dedi birisi, yaptığınız iki yolla bir çeş
me. (Soldan, «21 bin çeşme» sesleri) 

Arkadaşlar, bizim bir Side harabemiz var
dır. Bu şehre iki bin sene evvel birisi çeşme 
yaptırmış. Heykelini bulamadık, kaidesinde di
yor k i : «Ey büyük insan, ey hayırsever insan, 
buraya su getirmek değil, sen buraya nehirleri 
iade ettin.» 

Arkadaşlar, biz, çiftçinin senelerce didine
rek ektiği fidanı, sürdüğü tarlayı bir hamlede 
süpürüp götüren azgın sulara dizgin vurduk 
ve onları köstekleyip enerjisini elektrik ener
jisine tahvil ettik. Düne kadar tahribat yapan 
o azgın sular bugün uysal bir kısrak gibi, kâh 
üstüne binilip gidiliyor, kâh nur olup etrafı 
aydınlatıyor, hayat seviyesi kaynağı oluyor. 

Ne ise çok uzatmıyayım, Zonguldak, Hay
darpaşa, Salıpazan, Mersin, iskenderun liman
larını yaptık. Şeker sanayiini 110 bin tondan 
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360 bin tona çıkardık. Şeker sanayii deyip geç-
miyelim arkadaşlar. Burdur 'da bir şeker fab
rikası kurulduğu zaman daha fabrikamız yok 
idi. Az - çok boynumuzu bükerdik. Hasedetme-
dik ama kıskanır gibi olduk. (Gülüşmeler) Ne
den bizim yok diye. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Biz kıskan
mayız, memleketin her tarafı birdir, aramızda 
fark yoktur. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ufak 
bir tariz yapmayı aklımdan geçirmedim. Bu kür
süden teşekkür ederim size, emin olunuz Bur
dur kadar Antalya'da müstefit olmuştur, bunu 
ifade etmek isterim. Burdur'da şeker fabri
kasının bacasından çıkan duman Korkuteli, El
malı havalarına kadar feyizli gölgeler salıyor. 
0 kadar ki, müracaat ettik, Korkuteli, Elmalı'
da mütaaddit pancar alım merkezleri kurdur
duk.... 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Demiryo
lu da olsa idi çok iyi olurdu. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — C a 
nım Burdur istasyonundan şeker fabrikasına 
kadar döşedik ya, yetmiz mi? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Burdur'la 
Korkuteli demiryolu için söyledim. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ben 
başka mânada anladım, inşaallah o da olur. 

Sonra muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, 
fakat yine arz edeyim heyecanımın tazelenme
si için, 390 000 tondan 1 200 000 tona çıkar
dık çimento istihsalimizi. Bu eldeki fabrikalar 
bittikten sonra iki milyon tonu bulacak. Demir 
sanayii 78 000 tondan, şimdi kurulmakta olan 
tesisler bitiverince, 600 000 tona ve ileride 
1 200 000 tona çıkacaktır. 

Çimento dünya vasatisi nüfus başına 100 ki
lodur. Allaha çok şükür buna ulaşmış durum
dayız. Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika gi
bi bâzı büyük memleketlerde nüfus başına 400 
kilo çimento düşmektedir. înşaallah o raddeye 
de ulaşacağız. 

Arkadaşlar, kâğıt sanayii 18 bin tondan 55 
bin tona çıktı. 1959 da 180 bin ton olacaktır. 

Yapılan silolar, inşaat malzemesi, canı sana
yii, ve kurmakta olduğumuz motor sanayii. 

Arkadaşlar, bir Kırıkkale silâh fabrikamız 
vardır.: Biliyorsunuz Almanya'ya 750 milyon 
marklık silâh ve cephane sattık. 
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EMÎN SOYSAL (Maraş) — O fabrikayı kim 

I yaptı? 
REÎS — Efendim, memleketten bahsediyor. 

siz yaptınız, biz yaptık demiyor. 
| BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Siz 

yaptınız, fakat neden o zaman bir şey satma
dınız? 

Traktör fabrikası, otomobil, jeep sanayii kn-
| ruyoruz. (Sağdan; gülüşmeler) Eğleniyorlar ar-
j kadaşlar, meşhur gülüşleriyle bugün müstehzi 
! olarak gülüyorlar. 
I MURAD ALÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
! — Yarın ağlıyacaklar. 
| BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ha

yır ağlamıyacaklar. Onlar da hiç şüphe yok ki, 
bizim kadar bu memleketin vatanperver evlât-

; larıdır. Yarın gene gülecekler ama hakiki ola-
j rak gülecekler. O zaman bugünkü müstehzi gü-
I İtişlerinden dolayı bir nedamet duyarlarsa ben 
1 de bugünkü gülüşleri karşısında duyduğum ıs-
i tırabm karşılığını almış olurum. (Sağdan; gü-
I rültüler) 
i REÎS — Müsaade buyuran, rica ederim. Ya-
| vaş yavaş müzakereler seyrini kaybediyor. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, buerün suni gübre istihsal ediyoruz. 
Bııeün Karabük ve İskenderun'da süner fosfat 
fabrikaları kurulmuştur. Fakat asıl ümidimiz 
Kütahya'da kurulmakta olan Azot Fabrikasm-
dadır. Geçen sene Antalya'ya 200 ton nitratlı 
gübre kopartmcaya kadar başıma haller geldi. 

! Kütahya Azot Fabrikası bitince... 
I BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Bu sene sonunda bitecek. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Bu 

fabrika bitince Atalya'mn ve ziraatle uğraşan 
diğer vilâyetlerin kontenjanına asgari 5 - 6 
bin ton düşecektir. 

Bu endüstrinin tahakkuku ve istediğimiz 
j miktarda kimyevi gübrenin «l'de edilmesi, fou-
j g;ürı ekilmekte olan topraklarımızın en az iki 

misli randııman vermesi demektir. (Gürültüler) 
! REÎS —Rica ederim, 'hatibi dinliyelitm, efen-
i dlm. 
I BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ar-
i (kadaşlar, zirai kredi, 1950 de 355 554 000 iken 
] bugün 1 925 934 923 liraya çıkmıştır. Biraz 
j sionra bahsedeceğim, kauçuk şirketi idare heye-
| t i ile Antalya'nın sahil köylerini dolaşırfken bir 
! şeye muttali olduk, arlkadasşlar. 
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ÂTIF TOPALOĞLU (Ordu) — Gürültü olu-

yor, işitilmiyor. 
REÎS — Gürültüyü Kiyaset ile hatip yap

mıyor, sırada oturan arkadaşlar yapıyor, kendi
lerinden istirham ediyorum, yapmasınlar. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Zi
raat bankalarına uğradık, tahsilat pek azında 
% 98 - 99, ekseriyeti âzamisinde % 100. Mev
duat en az % 100, % 340 a kadar yükselen bile 
var. 

Şimdi arkadaşlar, bütün Ibu tesislere, hususi 
sektörler dâhil olmak üzere, yalnız Devlet sek
törü ve katma bütçeli tesislerle beraber 8 mil
yar 299 milyon 800 bin lira yatırılmıştır. Husu
si sektöre 11 ımilyar 997 milyon küsur lira en-
vestisıman yapılmış, hepsi beraber 21 milyarı aş
maktadır. Yedi 'senede yapılan envestlsman ye
kûnu bunlar... 

Şimdi müsaade ederseniz ıbu umumi tesisler
den sıonra kendi (seçim bölgem olan Antalya'da 
kavuştuğumuz ve kavuşmakta bıüun'duğumuz 
tesislerden bahsedeyeim size. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — An
talya kitabında var bunlar. 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurun ha
tibin konuşmasını istemiyor musunuz? Hiç kim
seye böyle yapılmadı şimdiye kadar. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ren 
tesislerden bahsedeceğim, 'hoşunuza gitmese de 
lütfen dinleyin efendim. 

'BEİS — Devam buyurun, efendim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar

kadaşlar, bilhassa (bu Son seçimler dolayısiyle 
köylerimizin birçjoğunu gezdik. Arkadaşlarıma 
tebşir edebilirim İki, köy yolu olarak, köy suyu 
olarak, köy mektebi ıolaralk 'ihtiyaçların % 70 
nin tahakkuk etmiş olduğunu gördük, sevindik. 
Su mevzuunda fbâzı yerlerde memlba suyu bu
lunmadı, Hükümete müracaat ettik. Bunu seçim 
bölgem adına Hükümetimize şükran 'borcu ola
rak arz edeyim, siz ister dinleyin ister dinle
meyin. (Soldan, alkışlar) Şimdi, şelâlelere ge-
leöeğim. Şelâleler niç'in başka türlü akıyor, ni
çin foaşka türlü konuşuyor, 'onları söyliyeceğim.. 
(Sağdan, gürültüler) 

REÎS — İhtardan ziyade ricamı ifade ediyo
rum. Gürültü tevali ederse ben de ihtara mü 
racaat edeceğim. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, arteziyen lüzumu kasıl oklu; Profor-
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ma faturayı getirttik, muameleyi tamamlattık, 
Maliye Vekâletine götürdük. Yarım saat içinde 
dövizi permisi tamamlandı. (Sağdan, gülüşme
ler, «Bir de bize ısor» sesleri) 

Bugün 40 küsur pare köy susuzluktan kur
tulmuştur. Burdur hududunda Garipçe diye bir 
köyümüz vardı, bugün Garipçe köyü gariplik
ten kurtulmuştur. Birgün 14 - 15 yaşlarında iki 
çocuk getirildi, karınları şişdi, acaba sıtma 
mıdır diye elimi dalaklarına attım. «Hayır 
efendim, sıtma değil, bu çocuklar toprak yer 
ve çamur içer»' dediler, bu su gelmeden. Bu
gün bu vaziyetten burası kurtarılmıştır. 

187 köye su getirilmiştir, Antalya kasabası 
Cumhuriyetin ilânı sırasında, sırf mahallî ser
mayenin teşebbüsü ile elektriğe kavuşmuştur. 
Fakat Serik, Manavgat gibi kazalarımızda 
elektrik yokken, Meis adası, karşımızda pırıl 
pırıl elektrik içindedir. 

Arkadaşlar 1950 seçimlerinde bir kazamıza 
gittiğim zaman dedim ki, «Bu kaza merkezi 
Antalya'ya uzaktır. Yolunuz iyi değildir. Has
talarınız perişan oluyor, öyle ise buraya bir 
hastane yapalım, bir de araba alınsın, istedi
ğiniz zaman, hastanız olduğunda karakoldan 
bir telefonla araba gider, hastayı alır gelir» 
dedim. Bana kahkaha ile güldüler; «Doktor 
Bey bize olacak şeyden bahset» dediler. 

Bugün Alanya, Akseki, Elmalı'da birer sağ
lık merkezi kurulmuştur. Kaş kazamızda da 
inşasına başlanmıştır. 

Ova Gelemiş köyü yanında bir göl vardır. 
Sıtma yapan bir göl. Bu göl kurutuldu ve hal
ka verildi. Bir Söğüt gölü vardı. Bu 132 bin dö
nümdü, bu da kurutuldu ve halka dağıtıldı. 
Bir de 35 bin dönümlük bir Devlet çiftliği ku
racağız inşaallâh. 

Arkadaşlar; şimdi esasa gelelim. (Gülüşme
ler) Yani asıl mühim olan tesislere geliyorum. 

9 büyük tesisin üzerindeyiz. Bir konserve 
fabrikası kurduk. Bu fabrikanın kuruluşu D. P. 
Hükümetiyle halk arasındaki iş birliğinin en 
parlak bir misalidir. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) Ziraat Bankasından kredi aldılar. Maki-
n al arı, bir dizel motoru hariç yerli mamulâtıdır. 
Bugün 5 000 kutu konserve işlemektedir. Kaza
rımı İstanbul'dan getirtemediler. Sahibi sabaha 
kadar uyuyanııyor. Sabahleyin Reisicumhura 

• bir telgraf çekiyor, «Elimizde mevcut ticari va-
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sıtalarla kurduk, kazanını getirtemedik, Sen bi
lirsin» diyor. İkindiye yakın derhal cevabı geli
yor : «Falan yere git, falan merci ile temas et» 
ve kazan getirtiliyor. Bunun üzerine ilk şükran 
borcunu Jandarma Umum Kumandanlığına ödü
yor. îlk parti olarak yapılan bir münakaşada 
yüz bin lira kırmak suretiyle boreunu maddeten 
ödüyor, ama şükran boreunu, mânevi boreunu 
kıyamete kadar ödiyemez. Bu hissi muhafaza 
edecek. 

Arkadaşlar, bir dokuma fabrikası kurduk, bi
nası bitti, makinalarımn yüzde 75 i geldi. Ekose 
zefir, poplin ve mendillik dokuyacak. 

Mevzu buraya gelmişken bir hususa da temas 
edeyim; bütün iptidai memleketler gibi biz de 
pamuğun kilosunu harice bir buçuk liraya satar, 
hariçten 50 liraya mamulünü alırdık. Bugün ar
tık hamdolsun kendi pamuğumuzu işliyoruz. Bir
çok dokuma fabrikaları kurduk, bunlar harıl ha
n i çalışıyor. 

Antalya'da bir de kauçuk eşya fabrikası 
kurduk. Bu fabrika âzami üç ay zarfında işlet
meye açılacaktır; otomobil lâstiğinden başka 
kauçuk namına ne varsa hepsini bu fabrika ya
pacak. 

Geçen Ekim ayında bir elektrik santralinin 
temelini attık. Dokuz bin ünitelik üç türbin, 27 
bin kilovat, senede 180 milyon kilovatsaat elek
trik üretecek. 

(Sağdan, kâfi sesleri) Niçin, yoruldunuz mu 
efendim? Biz sizi dün üç buçuk saat sabırla din
ledik ; adını bilmediğim gözlüklü kardeşim, kur
ban olayım, yapma. (Gülüşmeler.) 

Bakın, dinleyin «Benim adım dertli dolap, 
suyum akar yalap yalap» diye akmıyor şimdi o 
çağlayan. 180 milyon kilovatsaat elektrik ürete
cek. Üretecek de ne olacak? Arkadaşlar, her za
man ideal bir vekil olarak telâkki ettiğim Samet 
Ağaoğlu bir Bütçe Komisyonu toplantısında, 
«Bu kadar elektriği ne yapacaksınız?» diye vâki 
olan bir suale karşı dedi ki, elektrik bizzat ken
di endüstrisini kendisi kuran, kendi sarfiyatını 
kendisi sağlıyan bir faktördür. İşte en bariz mi
sali : Hakikaten bu santrali kurup da ne yapa
cağız derken, daha temel atıldığı sırada iki gün 
evvel Başbakan'dan müjdesini aldığım ferro -
krom ve karpit fabrikalarının kurulması işi Dö
viz Komitesinden çıkmış bulunmaktadır. Bir im-

za işi kaldı. (Sağdan, «inşallah bizimkiler de 
olur» sesi) Ne diyorsunuz? 

REİS — Devam edin efendim. (Devam, de
vam sesleri) 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Sinir
lerime dokunuyor vallahi, sabredin, söyliyece-
ğim. 

180 milyon kilovatsaat elektriğin 100 milyon 
kilovat saatini 15 sene müddetle bu şirket angaje 
etti arkadaşlar, peşine şirketi. Ferro - krom 
fabrikası aleminyum sanayiinde dünyada üçün
cü gelen bir firma tarafından yapılacak. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bu dört 
sene evvel çıktı. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Du
yamadım.. 

REİS — Dört sene evvel çıktı diyor. Ama 
efendim böyle karşılıklı konuşmayınız.. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 
Efendim, dört gündür bir ananedir teessüs et
ti, sual cevap gidiyoruz işte! (Sağdan, soldan 
gülüşmeler) 

REİS — Böyle bir anane yoktur, bu şekilde 
konuşulmasına müsaade edemem, efendim. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 
Kemali hürmetle itaat ediyorum. 

REİS — Teşekkür ederim, efendim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 

Ne yapacak bu arkadaşlar? Bir ton krom 100 
liradır. Fakat bir ton Ferro - krom iki ton 
kromdan elde edilmektedir. Ve tonu 1 200 li
radır. Tonunda bin liralık bir fark. Burada 
haizi ehemmiyet olan en büyük faktör elek
triktir. Düne kadar bana ıstırap kaynağı olan 
bu şellalenin bugünkü halini bir düşünelim. 
Bugün bir refah kaynağı haline gelmektedir. 
Bunun yanısıra dört bin ton karpit yapacak 
senede. Biliyorsunuz bugünkü ithalâtımız iki 
bin tondur. Onu da zaman zaman aksıyan dö
viz güçlükleri dolayısiyle pek zamanında ithal 
edemediğimiz oluyor. Fabrikalar, atelyeler zor 
duruma düşüyor. Bugünkü iki bin ton ithalâ
ta, ihtiyaca mukabil dört bin ton karpit istih
sal edecek. Şirket söz verdi, arkadaşlar. Yanı
sıra bir de plâstik fabrikası kuracak. Çünkü 
plâstiğin, şu naylon dediğimiz plâstik maddenin 
esasım asetilen teşkil ediyor. Karpitin kaçak gaz
larından falan bir fabrika tesis edecek orada, 
yine aynı fabrika söz vermiştir. Antalya'daki 
alııminvum sanayiini de ele alacaktır, Akseki'-
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mizde zengin alüminyum madenleri vardır. 
Bunun istihsalinde de birinci derecede haizi 
ehemmiyet olan faktör elektriktir. Alümin
yumdan bir madde bir liraya istihsal ediliyorsa 
bunun 65 kuruşu elektrik, kalanı maden ve sa
iredir. Madenin bulunduğu yere 32 kilometre 
mesafede 150 milyon kilovat saat elektrik ve
recek Homa şelâlesi var. 

Sonra arkadaşlar, size sevinçli bir haber 
daha vereyim : Halk Partisi iktidarı zamanın
da ele alınıp, o zaman tecrübelerine başlanıp 
ve hattâ buralarda istasyonu kurulmuş olan 
guvayül denilen bir nebattan kauçuk elde edi
lecek. Biliyorsunuz arkadaşlar, 1950 de bu 
mevzuun üzerinde ısrarla durdum. İnönü bu 
mevzu ile alâkalanmış ve bunu ortaya çıkaran 
kimyageri takdir ve taltif etmiş, fakat bu kıy
metli teşebbüs orada kalmıştır. Biz şimdi 10 
milyon lira sermayeli bir şirket kurarak bu işi 
realize etmiş vaziyetteyiz. Fidanlığını yaptık, 
800 dönümlük bir fidanlık. Bu sene on bin dö
nüm guvayül ekiyoruz, gelecek sene 50 bin dö
nüm olacaktır. İki sene sonra istihsal etmekte 
olduğumuz ham kauçuk fiilen ihtiyaçlarımızı 
karşıhyacaktır. Amerika İkinci Dünya Harbin
de bu guvayüldan istifade etmiştir. İspanya bu 
sene 60 bin dönüm ekmiştir. O da bu yıla gir
miştir. Müracaat ettik, İspanya'dan teklif aldık 
guvayülden ham kauçuk istihsal edecek fabri
kanın temelini attığımızı gelecek sene size teb
şir edeceğim. Otomobil lâstiği yurdumuzda ya
kında imal safhasına girecektir. 21 milyara va
ran yatırımlardan, bu kadar geniş tesislerden 
sonra karşımıza çıkıp diyorlar ki... (Sağdan 
bir mebus: Ortada ne var?) Ortada ııe var? 
Ama görecek göz lâzım. (Summün, bükmün, 
umyün fehüm lâ yüpsirun.) Allah vermediyse 
ben ne yapayım. 

İki kişi iddia etmiş, Zincirlikuyu'nun zinciri 
var mı, yok mu diye. Gidip bakalım, demişler. 
Zincirli kuyunun zinciri yoktur, diye iddia eden 
adam gidip zinciri tutmuş ve; «Be adanı ben 
sana demedim mi yoktur, işte», elemiş. Şimdi 
bu fabrikalar da ortada gidip görün, çalışıyor 
bu fabrikalar, (Soldan; alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, bütün bunların arasında 
muhalefetin ve zaman zaman bizim de şikâyet 
ettiğimiz madde darlığı, bâzı mahrumiyetler 
meselesi çıkıyor. Arkadaşlar; hangi aile reisi 
vardır ki, mevcut tarlasına birkaç misli tarla 

ilâve edebilmek için teşebbüse girişir, kerpiç 
evini oturulabilecek hale getirmek işine girişir, 
tarJasma kanaller açar, bütün bunları yapar
ken ailesini eskisinden daha iyi geçindirmeye 
çalışır da, borca girmez. Buna imkân var mı
dır? (Sağdan; «Kaç sene sonra?», sesi) 

REİS — Ne oluyor? Biraz sabırlı olmanızı 
rica ederim. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ben 
artık cevap vermiyeceğim... 

BEİS — Vermeyin efendim, vermeyin... 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ver

miyorum. (Gülüşmeler) İşe başladı da altınla
rını rehin etmesin. Ailesinin sandığında 5 - 1 0 
altını varsa durduğu yerde ne işe yarar? Elbet
te terhin eder, işini çabuk görebilmesi için. 
Suphi Baykam arkadaşım bizdeki israfa doku
narak, İngilterede sarayı kralideki resepsiyon
da sandüviç ikram edildiğini söylediler. Demek 
o mahrumiyet, topraklarının üstünde güneş bat
mayan İngiltere'de dahi olabilirmiş. İngilizler 
nüfus başına haftada bir yumurta verdi, sene
de bir tek kostümlük verdi, nazırların şöyle 
böyle kıyafetlerle gezdikleri görüldü arkadaş
lar. 

Sağdan bir mebus — Doğru, fakat bütün 
millet halinde... 

REİS — Rica ederim arkadaşlar. Marifet 
heyecanı muhafaza edebilmektedir. Mebusluk 
da bunu icabetti rîr. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Bu 
arada Sırrı Atalay çıktı, iğnesinden ipliğine, 
havlusundan yatak çarşafına kadar bir hayat 
standardı çıkardı ve bunu bütün millete tat
bik etti. Evvelâ memurlar. 100 lira maaş alan 
odacı vatandaş. Memurların hepsi 100 lira mı 
alıyor? Sonunda bunu köylüye nasıl teşmil eder
sin? Arkadaş ya köyü tanımıyor, yahut bilme-
mezlikten gelerek bu şekilde hareket ediyor. 

REİS — Efendim, arkadaş istediği gibi gö
rebilir, herkes kendi görüşünde serbesttir. Siz 
konuşmalarınıza devam buyurun. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Esa
sen hangi köylü günlük ihtiyacını bakkaldan 
alır? O bulgurunu, peynirini, yağını mevsimin
de hazırlar, musandırasına doldurur ve bütün 
kış bunları istihlâk eder. Köylünün geçimini 
şehirlinin hayat standardına bağlamaya imkân 
var mı? 
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Bir de otomobil meselesinden bahsetti. Bu 

maalesef arasıra bu kürsüye getirilen demago
jinin çok aşağı seviyesinde bir mevzudur. Geçen
de şu reisvekillerine tahsis edilmesi istenilen 
otomobil mevzuu görüşülürken de çıkıp konuşa
caktım. Ama muhalefetle bir kısım iktidar me
buslarının çıktıkları demagoji yarışma katılmak 
istemedim. 

Dün de söylediler. İsveç Başvekili otobüsle 
gidiyormuş. A benim canım efendim, İsveç'te 
işin ne, orası hem uzak, hem de şimdi havası 
soğuk, geceleri uzundur. Çık Çankaya'ya, D. 
Parti iktidara geldiği zaman Çankaya'da kaç 
otomobil buldu. 

SABRI DİLEK (Trabzon) —. 32 tane. (Sağ
dan, «Şimdi kaç tane?» sesleri) 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Şimdi 16 tane 
var. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, Sayın İnönü o zaman otobüsle mi ge
ziyordu? Otomobil ile gidiyordu ve gitmeli idi. 
1948 de galiba, gene Mecliste bir münakaşa oldu. 
Çok sevdiğim ve hürmet ettiğim o zamanki Dev
let Bakam Cemil Said Baıias, «Arkadaşlar, aşi
ret idare etmiyoruz» dedi. Ben o zaman çok be
ğendim bu lâfı. Aşiret idare etmiyoruz. Kaldı ki, 
arkadaşlar bugün aşiret reisleri Cadillac ile ge
ziyor. Belinde hançer, kuşak; başında agel, çıp
lak ayakla pedallara basıp Cadillac kullanıyor. 

Demagoji bilhassa politikanın gıdalarından -
biridir. Ama bunun nevi ve cinsi vardır arka
daşlar. Köy kahvesinde yapılacak demagoji baş
ka, miting meydanında yapılacak demagoji baş
ka ve Meclis kürsüsüne getirilecek demagoji baş
ka... Meclis Jdirsüsünü bu seviyeye indirmiyelim, 
rica ederim. 

Şimdi madde darlığı meselesine gelelim. Bu 
tesislerimizi kuruncaya kadar bu darlık ve sıkın
tıyı atmcaya kadar biraz daha katlanacağız. Dü
şünelim, 1 200 000 ton çimento imal ederken o 
miktar parayı da makinaya yatılıyoruz, iki, üç 
misli yatırım yapıyoruz. Nasıl olmaz sıkıntı ar
kadaşlar? Bâzı darlıklar oluyor ama Allah'a şü
kür aç değiliz. Gidin bakm, merkez şehrin içine, 
İstanbul'u, İzmir'i, diğer vilâyet ve kasabaları 
gezin, köylere kadar gidin, dolaşın, sinemalar], 
lokantaları, aşçıları dolduran halk kimdir, arka
daşlar? Vapurları, şimendiferleri doldurup taşı
ran halk kimdir? Köylünün kılığına, kıyafetine 
bakın, 1950 den evvelki köylü müdür? (Soldan, 
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alkışlar) Bırakın bunu biz söylemiyoruz, kendi
leri söylüyor. Bugün borcunu veremediğinden 
dolayı hapiste yatan kaç vatandaş vardır? 

EMİN SOYSAL (Maraş) —Binlerce. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ka

yıtları tetkik edin, vergi borcunu vermediğinden 
dolayı, hapiste yatan var mıdır? 

Size ben söyliyeyim : Arkadaşlar, 1930 da 
Serbest Fırka zamanında ben Serbest Fırka Reisi 
iken Antalya'da yapılan belediye seçimlerinde 
üstümüze üç. piyade taburu sevk ettiler, süngü 
tak vaziyetinde. Millet dağılmadı, arkadaşlar. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Ne zaman 
bu? 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 1930 
senesi. Hem bana sormayın, İsmet Paşa hazret
leri daha iyi bilirler. (Gürültüler, gülüşmeler) 
Maksadım o değil. Bizi tıktılar Hükümet bodru
muna, orada üç gün taşlar üzerinde yattık. Ev
den yatak da getirtmediler. Allah rahmet eylesin 
muzip bir arkadaşımız vardı, İbrahim Ziver 
bana hitaben; «Bizi buraya tıkmak için üç. piya
de taburu getireceğine; elinde çantalı birkaç tah
sildar getirseydiler, hepimiz çil. yavrusu gibi da
ğılırdık» dedi. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
O zaman tahsildarlar korkunç bir şeydi. Şimdi 
ise, köye gittiğimiz zaman köylü, «Bu tahsildar 
lan niçin beslersiniz? Köye geldiği yok, biz ka
sabaya iniyoruz, tahsildarı ya söğütlü kahvede 
tavla oynarken veyahut: da Çınarlı kahvede nar
gile içerken buluyoruz. Tahsildarı arayıp bula
cağıma doğrudan doğruya maliye veznesine ya
tırırım» diyor. iRunu sıöyliyen köylü.. '('Sağdan, 
gülüşmeler) 

RP1İS — Ne oluyor, bir ağızdan ihücuon edi-
I yomunuz. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ne 
olmuş arkadaşlar, 'bu ihtiyaç maddelerinin dar-

{ lığı »mevzuunda (bâzı 'hususların izalesi ve dar
lığın Mssettirilmemesi elzıemdir. Ezcümle ilâç 
meselesi arkadaşlar.. Zaman zaman ilâç, ne bi

nleyim, aradığı halde bulamıyan veya iher han
gi !bir »maddeyi bulamıyan bir vatandaşın yanı
na sokulup, şunu şunu (bulamıyorsun ama şu §ı< 
selbeplerden falan diye anlatıyorsunuz. Ama ço-

j cuğu menenjit, tüiber,kük>z olan 'bu gibi çırpman 
i bir 'balbaya 'bunu anlatamazsınız, arkadaşlar. Ne 
i oluyor? İlâç ithal etmiyor muyuz? Eskisinden 
! beş »misli fazla ilâç ithal ediyoruz. Ama aksal*-
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iıfeİar oluyor. Hiç lüzumu olmıyan ş<eyler de ge
liyor. Bu mey anda ensülin lâzım oluyor, ihti
yaçtan (birkaç misli fazla ithal ediliyor. Bir kıs
mının vakti geçince eczanede bozuluyor. Yani 
ilâç ithalinde şuurlu ve ölçülü bir ayarlama yok
tur. Sebep 'bu. ('Sağdan, «Kansızlık var» ses
leri, gülüşmeler) Arkadaşlar, ilâç meselesi mü
himdir. (Sağdan, gürültüler) Arkadaşlar, bılk-
tmızsa Ihemen inerim. (Sağdan, «Lütfen lütfen* 
sesleri), (Soldan, «Devam devam» sesleri) 

ikinci mesele, billhassa antibiyotiklerin suiis
timali. Arkadaşlar, antibiyotikler çdk kuvvetli 
bir silâlhtır. İkinci Dünya Harbinin meydana ge
tirdiği zaruretler ilcası ile elde edilen çok kuv
vetli bir silâhtır. Bu kuvvetli silâh, kuvvetli dûş-
ımana 'karşı (kullanılmalıdır. Halbuki 37,5 derece 
ateşi olana penisilin, (biraz boğazı ağrıyana pe
nisilin, bu «olmaz! 

VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — Dok
tor reçete yazıyor. 

REİS — Devam buyurun, Burhanettdn B<ey. 
BURHANETTlN ONAT (Devamla) — On

dan sonra başı ağrıyana penisilin, hayır arka
daşlar, bu doğru bir şey değildir, bir kere ma
hiyeti itibariyle tehlikelidir, sonra da lüzumsuz
dur, israfı muciptir. 

Üçüncü faktör, arkadaşlar, ilâçlar (kaçırılı
yor. Resmî 'kurla geliyor, Lübnan, Suriye, Yuna
nistan'a alabildiğine dl'âç 'kaçırılıyor, arkadaş
lar. Bunlar önlendikten sonra, lüzumu şüphesiz 
olan maddeler ithal edilmedikten sonra bu mik
tar üzerinden dahi buna tahsis edilen dövizle 
dahi bu işin ayarlanması mümkündür kanaatin
deyim. Olmadığı takdirde bir iki misli daha dö
viz ta'hsıs edip ne yapıp yapıp ilâç darlığı var
dır dedirtmemdk lâzımdır. 

Bu memlekette çimento istihsali 390 bin ton
dan 1 200 000 tona çıkmıştır, ama yine de dar-
Uk'çekiliyor. Çimento nerede? Falan baraja, çi
mento nerede fal'ân fabrikaya, belâli hoş olsun. 
Ama şimdi bir mevzua geliyorum; İstanbul'un 
imarı mevzuuna. 

Bütün güzellikleriyle, bütün evsafiyle istan
bul ; elbette dünkü vaziyetinde bırakmaya kim
senin razı olmıyacağı bir büyük şehrimiz, bir 
turistik merkezimizdir. Bir defasında vapura ye
tişeceğim diye Taksim'den otomobile bindim, 
Köprü'ye 40 dakikada vardım. Yaya gitseydim 
daha çabuk varırırdım. istanbul'u böyle bıra-
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kamazdık, bırakamayız. Yollarını açıyoruz, âbi
delerini tamir ediyoruz. Süleymaniye, Bayazit, 
Yenicami.... bütün bu âbideler yepyeni bir hü
viyet iktisabediyor. En az iki yüz yaş gençleşi-
yor. Bunların hepsi güzel, istanbul üzerinde ne 
kadar hassasiyetle durulsa o kadar yerindedir. 
Bütün New - York'un o muazzam tesislerini, Em-
pire stat buldingleri, gök delenleri ve bütün te
sisleri, o yedi tepenin üstüne oturtmak güç bir 
şey değil. Milyarları veriniz, 10 senede size bir 
New - York yapalım. Ama asırların elinin işle
diği, tarihin elinin işlediği bir istanbul'u bir da
ha yapamayız. Gerçi dikkat ediliyor. Diğer âbi
deler için âzami itina gösteriliyor, müteşekkiriz, 
minnettarız. Bunun yanısıra Simkeşhane gidi
yor, bir de bakıyoruz ki, bir Ataköy sitesi ku
ruluyor. istanbul, ne versen buna lâyık bir şe
hirdir. Ama bugünkü bütçenin dört milyarını 
da o «fertute müsehhar» in ağzına koysak lâti-
lokum gibi yuvarlar, füsünkâr tebessümü ile gü
lümseyerek «hepsi bu kadarmış» der. 

Şimdi; çimento nereye veriliyor? Falan fab
rikaya, helâl olsun. Bir barajın inşaasma veri
liyor ; feda olsun. Ama Ataköy'e... Kendi noktai 
nazarıma göre; hayır arkadaşlar. (Sağdan, alkış
lar) 

Osmanlı imparatorluğu beş yüz sene bütün 
imkânlarını istanbul'u zenginleştirmeye, süsle
meye sarf etmiştir. Anadolu ıssız, köy yolsuz, 
köy ışıksız, köy susuz. Cumhuriyet Türkiyesinde 
yine memleketin imkânlarını 21 seneyi Ankara'
yı kurmaya hasretmiş. Yine köy susuz, köy yol
suz, köy okulsuz. (Sağdan, «yine de öyle» ses
leri) Biz bugün karnını doyurduğumuz, sırtını 
giydirdiğimiz köylünün rahat, sıhhi bir meskene 
kavuşturmakla vazifeliyiz, arkdaşlar. (Sağdan, 
«doğru» sesleri) Ama istanbul'da Ata mahalle
si yapacağız diye bunu yapmıyacak mıyız? Ya
pacağız, projelerimiz var, buna samimiyetle ina
nıyorum. Ama evvelâ köylü sıhhatini korumak gi
bi prodüktivite ile, bilvasıta da olsa, alâkalı olan 
bir mevzu ile ilgilenmek, köylüyü sıhhi bir meske
ne kavuşturmak vazifesindeyiz, vaziyetindeyiz. 
Şimdi eldeki imkânlar mahdudolunca ıbir sıkın
tı çekiyoruz. Yolunu açalım istanbul'un. Demi
yorum ki, Anadolu ihya oluncaya kadar istan
bul olduğu gibi kalsın. Kendi ölçüsünde ve di
ğer vilâyetler nispetinde nasibini alsın. Ama bü
tün imkânlarımız oraya sarf edilmesin, arkadaş
lar. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
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Arkadaşlar, biraz da turistik inkişaflardan, 

turizm tesislerinden filân bahsetmek istiyordum. 
Galiba bugün benim talâkat kudretim asgari 
haddinde, sizleri memnun edemedim. Biraz uzun 
konuştum, sözümü keseceğim. 

Arkadaşlar, biz inandığımız ve iman ettiği
miz bir yolu tuttuk. O yolda azimle, imanla he
yecanla yürüyoruz. (Soldan, bravo, sesleri) Ve 
bu yolu takibedeceğiz. 

Şimdi bir sual : Peki, gidiyorsunuz, gidi
yorsunuz, ama sonu ne olacak? Sonu neye va
racak? Söyleyeyim. Bunun muhasebesini de 
yaptım ben. 

Küçük bir fıkra anlatayım : Padişahlardan 
biri zümrütlü, elmaslı bir saban, yaptırmış. 
Demiş ki, bunun bedelini takdir edene bu sa
banı (hediye edeceğim. Kimisi on kese akçedir, 
demiş; kimisi iki yük altındır demiş, kimisi 
on yük altındır demiş; olmamış, olmamış.. Ni
hayet bir köylü oradan geçermiş, nedir bu 
kalabalık demiş. Buna fiyat takdir edilecek 
demişler. Ne var bilmiyecek demiş; bunun be
deli bir Nisan yağmurudur... Evet arkadaşlar. 
Bütün bu yatırımlar, bu borçlar, bir, nihayet 
iki Nisan yağmuru ile beslenecek iki mahsul 
senesinin bereketine bağlıdır. Ondan sonra bir 
senelik bütün ihtiyaçlarımızı karşıladıktan baş
ka bir senelik çimento ile, bir senelik demir 
istihsalimizin sağlıyacağı döviz tasarrufu ve 
alacağımız mahsulün ihracı bizim borçlarımızı 
yarı yarıya ödemeye kâfidir. Allah ta yardım 
ederse iki nihayet 3 senede - ama tamamen 
tesislerimiz kurulduktan sonra - borçlarımızı 
ödiyebiliriz ve ödiyeceğiz. Ben bütün sami
miyetimle buna inanmış bir arkadaşınızım (Al
kışlar) 

Arkadaşlar, yeni bütçenin memlekete, mil
lete, Hükümetimize hayırlı olmasını temenni 
ederim, Allahm tevfikıni dilerim. Sevinenler se
vinir, öbürlerine Allah sabır versin. (Soldan, al
kışlar) 

FERÎD MELEN (Van) — Efendim, Burha-
nettin Onat bana sataştı, söz istiyorum. (Sol
dan «asla asla» sesleri) Müsaade edin sataşma 
noktasını arz edeyim. 

REÎS — Riyaset bu kanaatte değil. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Vaktiyle söz 

almıştım. İfadelerimin şimdi tahrif edilmiş 
olduğunu görüyorum. Söz istiyorum. | 
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REÎS — Böyle bir şey yapmadı; «Ferid Me

len'e inanmayın, Polatkan'a inanın» diye bir lâ
tife yaptı. Riyaset bunda sataşma olduğu kana
atinde değildir. 

FERÎD MELEN (Van) — îzin verirseniz 
söyliyeceğim. 

REÎS — Israr ediyorsanız... 
FERID MELEN (Van) — Israr ediyorum. 
REÎS — Ferid Melen Burhanettin Onat'm 

sözlerini tahrif ettiğini iddia ederek söz is
tiyor. Riyaset bu kanaatte değildir. Bu itibar
la konuşmakta ısrar ediyor. İsrar ettiği için 
konuşup konuşmamasını reylerinize arz etmek 
mecburiyetindeyim. 

Ferid Melen'in kendisine sataşıldığı iddiası
nı varit görüp kendisine söz verilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Söz verilmesi husu
su kabul edilmemiştir. 

ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Ge
rek Sayın Başbakan, gerek Sayın Maliye Ve
kili konuşmamı ele aldılar, onun için söz is
tiyorum. 

REÎS — Sırada yazılısınız. Takrir var, efen
dim okuyoruz. 

ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Mü
saade edin söz istiyorum. 

REÎS — Nizamnameyi arzuya göre değil, 
ihtiva ettiği hükümlere göre tatbik etmek mec
buriyetindeyim. 

Takrir var, okuyoruz efendim. 
ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Efen

dim, Nizamnamenin 95 nei maddesine göre söz 
istiyorum. 

REİS — Grupunuz adına yapmış olduğunuz 
tenkide cevap verilmiştir. Tekrar ediyorum, Ni
zamnameyi arzuya göre değil, ihtiva ettiği hü
kümlere göre tatbika mecburuz. 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin tümü üzerinde kâfi derecede tenev

vür ettik. Kifayetin reye konulmasını arz ve tek
lif eylerim. 

Bilecik 
Şevki Hasırcı 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde yapılan 

görüşmeler kâfidir. Keyfiyetin reye konmasını 
arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Taeettin Barış 
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Yüksek Riyasete 

Heyeti umumiye görüşmeleri kâfidir. Kifa
yetin reye konmasını arz ederim. 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

REİS — Kifayet aleyhinde söz Fethi Çelik-
baş/ındır. 

PETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, konuşulan lâyiha 1958 umumi mu
vazenesine mütaallik kanun lâyihasıdır. Günler
den beri cereyan eden müzakerelerin merkezi 
sikleti bütçe müzakeresinin istizahı olmakla be
raber konuşan arkadaşlann da konuşmakta hak
lı bulunması tabiîdir. Demin konuşan Burhanet-
tin Onat arkadaşımız daha çok siyasi tarihi 
ele alarak iktisadi ve coğrafi meseleler üzerinde 
konuştu. 1958 bütçe tatbikatı üzerinde haklı 
olarak vatandaşların alâkasını tesis etmek ve 
bilhassa mevzuun yeter derecede işleyip rey ve
recek arkadaşları tenvir etmek iktiza eder. Büt
çe Komisyonu raporunda birçok mütalâalar serd 
edilmiştir. Bu Bütçe Komisyonu raporu ve 
Hükümetin bütçesine merbut cetvellerdeki ta
dillere Maliye Vekili Hükümetin katıldığını söy
lemekle beraber mazbatada ileri sürülen fikir
ler karşısında Hükümetin davranışının ne oldu
ğunu açıklamamıştır. Bunun da burada müza
kere edilmesi icabederken hiç temas edilmemiş
tir. Diğer taraftan mühim bir mevzu olmak üze
re, insan esef ediyor, Hükümet bu konuşmalarda 
plân mevzuunda menfi bir tavır takınmıştır. Be
ri tarafta âzası olduğunu Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının Umumi Kâtibi vasıtasiyüe 1951 yı
lında iktisaden geri kalan memleketlerin kalkın
maları mevzuunda bu plâna ait işaretler mevcut
tur. 

Son olarak Nizamnamemizin bir 103 ncü 
maddesi var. Bu madde (Lâyiha veya teklifin 
müzakeresine başlanmasında Reis, heyeti umu-
miyesi hakkında mütalâa beyan etmek istiyen-
lere söz verir.) der. Mevzuu müzakere lehinde, 
aleyhinde ve hakkında söz istiyenlerden en az 
ikişer mebus iradı kelâm etmeden müzakerenin 
kifayeti reye konamaz, 

Konuşan arkadaşlar, müstakil mebus Hikmet 
Bayur müstesna, aleyhinde ve lehinde konuşmuş-

• lardır. İki hatibin hakkında konuşması Nizam
namenin bu okuduğum fıkrasının hükmü icabı
dır. Bunu Riyaset reddedemez. Hikmet Bayur, 
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hakkında konuşmuş olmakla beraber sonunda 
Hükümete itimadedeceği konuşmasından istidlal 
edildiğine ve bendenizin dolayısiyle tenkid ede
ceğim noktalar olduğu gibi, etmiyeceğim nokta
lar da bulunduğu için binnetice konuşmalarım 
(hakkında) olacaktır ve sonunda da ifade ede
yim ki, ademiitimat reyi vereceğim. 

REİS — İster aleyhte, ister lehte rey verin. 
Konuşmak için size söz vermedim. Size kifayetin 
yeterliği veya yetersizliği hakkında söz verdim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reis Bey, 
müsaade buyurun, yeterliği reye koyabilmek 
için iki hatibin «hakkında» konuşmasına imkân 
vermek lâzımdır. Eğer bu maddeyi kaale almıya-
caksanız bunu açıkça ifade edin, tesbit edelim; 
mesele kalmaz. Riyasetten bunu rica ediyorum. 
Bugüne kadar konuşan arkadaşlardan Hikmet 
Bayur, hakkında; diğerleri lehinde ve aleyhin
de konuşmuştur. Bendeniz diyorum ki, ben de 
hakkında konuşacağım. Nihayet sıram gedmek 
üzeredir. Eğer Muhterem Riyaset bu hükmü ka
ale almıyacaksa, tasrih edeyim, aleyhte 5 kişi, 
lehte 5 kişi ve hakkında 1 kişi konuşmuş. Bir 
ikincisinin de hakkında konuşmasına imkân 
vermiyecekse bunu öğrenelim, bu suretle Riya
setin bu maddeyi bertaraf ve ihlâl ettiği zabıt
lara geçsin. 

REİS — Efendim, dört günden beri bütçe
nin heyeti umumiyesi üzerinde müzakereler ce
reyan etmektedir. Bu anda gelen kifayeti mü
zakere takririni okuduk. Nizamname gereğin
ce kifayet takririnin aleyhinde Fethi Çelik-
baş konuştu. Artık söz ne Riyasetin, ne de 
Fethi Çelikbaş'indir, söz, Heyeti Celilenindir. 
Kifayet takririni kabul edenler lütfen işaret 
etsinler... (Sağdan gürültüler, «reye koyamaz
sın» sesleri). Kifayeti kabul etmiyenler... Ki
fayet kabul edilmiştir. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Nizamna
me gereğince takrir reye konamaz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul meselesi... 
REİS — Usul meselesini hallettik efendim, 

çok rica ederim, kifayeti Meclisi Âli kabul et
miştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler var, okutuyorum. 
MEHMET HAZER (Kars) — Takrirler ne 

zaman geldi ? 
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EEİS — Ben sana kabir sualinin cevabını I 

verecek değilim. (Soldan gülüşmeler'), I 

Riyaset Makamına 
Bütçenin maddelerinin müzakeresi sırasında 

grup sözcülerinin onar, hatiplerin beşer daki
ka konuşmasını vaktin daralmasına ve bütçe
nin 6 gün içerisinde çıkarılır;ası zaruretine bi
naen arz ve teklif ederim. 

Bilecik 
Şevki Hasırcı 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe müzakerelerinin ikmal edilebilmesi için 

zamanın darlılı hasebiyle grup sözcülerinin 
onar ve mebusların beşer dakika konuşmalarını 
arz ve teklif ederim. 

Bilecik Bilecik 
Mehmet Erdem Ertulrul Çolak 

REİS — Efendim, takrirlerin ikisi de aynı 
mahiyet ve mealdedir. 

Onup sözcülerinin anar dakika, diğer hatip
lerin beşer dakika konuşmaları talebedilmek-
tedir. Aleyhinde söz Turhan Feyzioğlu'nun. 
(Sağdan «sebep sebep» sesleri) Sebep vaktin 
darlığı. Müzakere açmıyorum, daha evvel takrir 
aleyhinde konuşacağım dedikleri için söz veri
yorum. Buyurun Turhan Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, evvelâ elimizdeki bütçeyi 28 Şu
bat gecesine kadar bitirmek lüzumunda cümle
mizin müttefik olduğunu belirtmek isterim. Bu 
tahdit takrirleri şüphesiz böyle bir mülâhazadan 
mülhemdir. Zaruret olduğu zaman muvakkat 
bütçe yapılabilir. Bu, memleketin tarihinde gö
rülmüştür. Fakat muvakkat bütçe yapmaya lü
zum kalmadan 28 Şubat gecesine kadar bu büt
çeyi bitirmek için el birliğiyle çalışmak lâzım
dır, kanaatindeyim. j 

Bütçe, cümlemizin malûmu olduğu üzere, Hü
kümetin ve vekâletlerin politikasının etraflı bir 
şekilde tahlil ve tenkide tâbi tutulması için Bü- ı 
yük Meclise fırsat verir. (Soldan, «2 ay encü
mende tetkik ediyorsunuz» sesleri) 

Arkadaşlarım, İcra Vekilleri Heyeti mensup
larının söze karışıp, «iki ay encümende tetkik 
ediyorsunuz» demeleri karşısında, müsaadeleri 
ile şunu arz etmek isterim : Kendilerinin mura- j 
kabe edilmeleri mevzuubahis iken ve Meclisin j 
Yüksek haklarına mütallik olan bir husus konu-
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şulurken, hiç değilse sükût etmek lüzumunu id
rak etmelidirler. (Sağdan, alkışlar) 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Bir vekâlet bütçesini, maarif politikasını, ti

caret politikasını, nafıa politikasını tenkid ede
cek ve milyonlarca insanın dert, ıstırap ve dü
şüncelerini burada, Büyük Millet Meclisi huzu
runda, ifade edecek olan ana muhalefet partisi 
sözcülerini 10 dakika ile tahdidetmek doğru de
ğildir. 

Çok muhterem arkadaşlar, size 1949 da, Şu
batın 25 nci günü, yalnız bir celseye münhasır 
olmak üzere ve grup sözcüleri, muhalefet sözcüle
ri istisna edilmek şartiyle, müzakereler müddet
le tahdidedilmek istendiği bir sırada, Büyük Mil
let Meclisinin şimdiki Reisi Sayın Refik Koral-
tan'm iradettiği bir hitabeden bir cümle okuya
cağım : 

Koraltan, «Arkadaşlar, Türk milletinin belli 
başlı varlığının ifade yeri olan şu mabet, o ma
bedin şu kürsüsü Anayasanın emrettiği esaslar 
dâhilinde hiçbir şekilde takyide tâbi tutulamaz» 
diyordu. 

Takrir nasıldı ? Grup sözcüleri diledikleri ka
dar konuşabilecekler, isterlerse on defa kürsü
ye gelebilecekler, diğer mebuslar tahdide tâbi tu
tulacak. Böyle bir takrir karşısında bile, bu Ana
yasaya aykırıdır, diyorlardı. Bendeniz Anayasa 
mevzulariyle biraz uğraşmış nâçiz bir arkadaşı
nız olarak bu takrirleri Anayasaya aykırı bulmu
yorum. Fakat Meclisin murakabe hakkına aykı
rı saydığımı ifade etmek isterim. Politik bakım
dan mahzurlu olduğu kanaatindeyim. Hüküme
tin ve Demokrat Partinin, kendi icraatını ana 
muhalefet partisi sözcülerinin kırk dakika, bir 
saat tahlil ve teşrih etmelerine tahammül ecle-
miyeeek kadar endişe içinde bulunduğu fikrini 
memlekete vermeyiniz. (Sağdan, alkışlar) 

BEİS — Vaktiniz tamamdır, efendim. (Sağ
dan, gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Daha 
vakit tahdidi konmadı Reis Bey... Aziz ar
kadaşlarım; elbette ki böyle bir endişenin vâ-
ridolmadığım reylerinizle ifade edeceksiniz. 
Bir takrir veriyorum. Milletvekillerinin konuş
maları arkadaşlarımın takrirlerine bilmecburi-
ye ve istemiyerek katılayım, 15 şer dakika ile 
tahdit edilsin. Fakat hiç değilse grup sözcüle
rine bir defaye mahsus olmak üzere 40 dakika 
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konuşmak hakkını tanıyınız. Geçen sene, bu 
Meclisin tarihinde ilk defa olmak üzere, grup 
sözcülerinin hakları tahdit edilmişti. Fakat ge
çen sene 4 grup vardı. Ve her birinin sözcüle
ri dörder defa bu kürsüye gelip konuşabilirler
di. Fakat bugün bir tek muhalefet grupunun bir 
tek sözcüsü, bir defaye mahsus olmak üzere ko
nuşacak. Bunu ila 10 dakika ile tahdidetmeyi-
niz. 40 dakikalık bir konuşma hakkını olsun 
tanıyınız. Burhanettin Onat arkadaşımızın An
talya'nın hususiyetlerine dair saatlerce süren 
nutkunu dinledik. Parti sözcülerine, kırk da
kika konuşma hakkını çok görmiyeceğinizi uma
rım. 

REİS — Bir takrir daha var; okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların, 
1. Grup sözcüleri için 40 dakika. 
2. Diğer milletvekilleri için 15 dakika. 
Olarak tahdidi hususlarının ayrı ayrı reye 

vaz 'mı saygı ile rica ederim. 
Sivas 

Turhan Feyzioğlu 

REÎS — Efendim; konuşmaların tahdidine 
dair elimizde üç tane takrir mevcuttur. Takrir
lerin ikisi aynı mâhiyettedir. Grup sözcüleri
nin on, Mebus arkadaşların beşer dakika konu-
şabilmeleri hakkındadır. 

Bu defa Turhan Feyzioğlu arkadaşımız ver
diği takrirde ise grup sözcülerinin 40, Mebus 
arkadaşların 15 şer dakika konuşmak suretiyle 
görüşmelerin tahdidini teklif etmektedir. 

Bir takrir daha var, okutuyoruz. 

Riyasete 
Grup sözcülerinin yarım saat ve diğer Me

busların onar dakika konuşmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
Halûk Şaman 

REÎS — Efendim, takrirleri aykırılık dere
celerine göre reylerinize arz edeceğim. En aykı- I 
rı olanı aynı mealdeki iki takriri de grup söz- | 
cülerinin 10 nar dakika, Mebusların 5 şer da
kika olarak konuşmalarının tahdidi istenilmek
tedir. 

Bu iki takriri reylerinize arz ediyorum ; Ka
bul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmemiştir. 
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Vasat teklifte bulunan ikinci takriri... (Han

gisi sesleri) Beni şaşırtmayın efendim. İkinci 
ayrılık derecesinde olan takriri yani grup söz
cülerinin yarım saat, Mebusların 10 ar dakika ko
nuşmalarına ait takriri reylerinize arz ediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup sözcülerinin yarımşar saat, Mebusların 
10 nar dakika konuşmalarına dair takrir kabul 
edildiği için diğer takriri reyinize arz etmiyo
rum. 

1958 senesi Muvazenei Umumiye kanunu lâ
yihasının birinci maddesini okuyoruz. 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren dairele
rin 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 976 864 564 lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 492 677 836 lira tahsisat veril
miştir. ^ 

.1 ----- Büyük Millet Meclisi bütçesi: 
REİS — Türkiye Büyük Millet Meclisi büt

çesinin müzakeresine başlıyoruz. Söz alan arka
daşlarımızın isimlerini okuyoruz. 

Bu bütçede söz alanlar : 
SUTI Atalay (Kars-), Pazı] Yalçın (Kırşehir), 

Hayri Oopuroğlu (Kırşehir), Osman Canatan 
(Kırşehir), Kâmil Boran (Mardin), Emin Soy
sal (Maraş), Osman Alisi roğlu (Ankara). 

Söz Sırrı Atalay'ındır. 
SIRRI ATALAY (Kars) On dakika oldu

ğu için vazgeçtim. 
R E İ S — Fazıl Yalçın?... Yok. 
Hayri Çopuroğlu. 
HAYRÎ ÇOPUROĞLU (Kırşehir) —' Çok 

muhterem arkadaşlar, söz sıramızın ve söz zama
nımızın tahdidi münasebetiyle evvelce hazırla
mış bulunduğum notlardan okumak mecburiye
tinde olduğumu arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yıllık bütçeler münasebetiyle Büyük Millet: 

Meclisinde gelir ve giderleri Bütçe Kanunu içe
risinde mütalâa edilen âmme müesseselerinin 
faaliyetleri umumi bir müzakere mevzuu olmak
tadır. Bu itibarla huzurunuzda B. M. M. bütçe
si hakkında konuşurken onu daha verimli neti-



I : 43 22. 
çeler almasına mâni olan sebepler hakkındaki 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malumlarınız
dır ki, Büyük Millet Meclisimizin esaslı olarak 
iki fonksiyonu mevcuttur. Birisi teşriî diğeri 
murakabe fonksiyonudur. Bu faaliyetleri ifa için 
milletin vekili olarak buraya gelmiş bulunan 
muhterem mebus arkadaşlarımdan müteşekkil 
yüksek Meclisin deruhde ettiği vekâletin icapla
rım milletin direktifi mahiyetinde bulunan Ana
yasa hükümleri ve ona sadakate yaptığımız ye
min taahhüdü altında ifa etmek tabiî olup bunu 
beklemek milletin hakkı yerine getirilmek ise 
bizlerin vazifesidir. 

Bu vazifelerin ifasında bütün arkadaşların 
aynı haklara sahiboldukları şüphesizdir. O hal
de müzakerelerin cereyanını intizama koyan ma
kamlardan arkadaşlarımızın müsavi muamele 
görmesi de tabiîdir. Bunu arz etmekle Meclisi
mizin muhterem başkanlarından muhalif parti
ye mensup bir arkadaşınız olarak bâzı şikâyetle
rimiz olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Muhalefet olarak ekseriyet karşısında vazife 
görürken muhterem başkanlarımızdan kanun ve 
tüzük hükümlerine uygun bir himayeye maz-
har olmamızın ehemmiyeti izahtan, varestedir. 
Şunu itiraf etmek zorundayız ki, bize başkanla
rımız mensuboldukları partilerinin ve partili ar
kadaşlarımın her yaptıklarında haklı oldukları
na peşinen karar vermiş durumda gibi gelmek
tedirler. Bunun tecellilerine her celsede şahit 
olmak mümkündür. Son tadil edilen iç Tüzüğün 
kendilerine verdiği geniş salâhiyet ve takdir hak
larını bitarafane istimallerini istemek her za
mandan çok bugün bir zarurettir. 

Aynı hareketlerin vâki olduğu hallerde Reis 
beylerimizin sağ ve sola ayrı lisan kullanmaları 
onların bitaraflığı ile kabil olmasa gerektir. Ha
reketi yapan kendi partisinden ise «lütfen sükû
neti ihlâl etmeyiniz, veya hatibe müdahale et
meyiniz.» nazik müdahalesini yapmakta, muha
lefete mensupsâ «sükûneti ihlâl ettiğiniz için 
size ihtar veriyorum.» gibi ibareler kullanarak 
onu cezalandırdığını bildirmektedirler. Hattâ 
bazan arkadaşlarım bir muhalif hatip konuşur
ken kendisine sataşanlara bir şey söylemiyen 
Reis beyler hatibe «karşılıklı konuşmayınız İh
tan ile onun esasen bozulmak istenen söz insica
mını daha da çok bozmaktadırlar. Ve böylelik
le de Yüksek Meclis ve bilvasıta memleket bel-
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ki de o an için en kıymetli bir fikirden mahrum 
kalmaktadır. Bu bahse gelmişken grup imkân
larından istifade hakları elinden alınmış sizler
le aynı vazifeyi görmekle mükellef bir arkada
şınız olarak konuşma imkânlarının halen cari 
olan gayriâdil bir sisteminden bahsetmek isti
yorum. 

Aziz arkadaşlarını; müzakereler başlama
dan evvel Meclisimizde söz almak için sıraya 
girmek mümkündür. Ancak söz almak istiyen-
ler Kâtibi Umumiliğe veya Başkanlığa müraca
at edebilmekte ve bundan mütevellit karışık
lıklar doğmaktadır. Yazılan mebusa söz sıra
sının bildirilmesi maalesef mümkün olamamak
ta ve hattâ bu yüzden müracaat zamanı dahi 
bir kıymet ifade edemez duruma gelmektedir. 
Sıra onu yazanların keyf ve iradelerine terk 
edilmekte, konuşmak istiyen mebusun söz sıra
sından müzakerelerin açılacağı ana kadar habe
ri olmamaktadır. 

Bunu bir misalle arz etmek isterim, son iç
tüzük tadilinden bir gün önce Mecliste bulunu
yordum. Bizdeki sistem icabı gündemin tevzi
inden evvel müzakerenin zamanının tâyini bi
zim için imkân bulunmuyordu. Gündem veril
di, belki onu ilk alanlardandım, hemen Umumi 
Kâtipliğe heyeti umumiyesi üzerinde konuşmak 
üzere ismimi yazdırmaya müracaat ettim. Sı
ramı öğrenmek mümkün olmadı, beyaz bir kâ
ğıda ismim yazıldı ve ertesi gün söz alanlar 
okunduğunda sıramın 14 ncü olduğunu gör
düm. Bu belki birkaç elden yazılmanın netice-
siydi, fakat kafalarda birtakım iphamların 
uyanmasına mâni olmuyordu. Bu meselenin 
mutlaka bir prensibe bağlanmasında ısrar edi
yoruz, hiç olmazsa söz alanlar bir elden kayde
dilmeli ve istediklerinde kendilerine sıraları 
bildirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Meclisimizin 
teşriî faaliyetine geçiyorum. Malûmu âlileri
dir ki, lâyiha ve teklifler evvelemirde encümen
lerde görüşülmektedir. Mer'i Nizamnamenin 
37 nci maddesi havale edilen lâyiha ve teklif
lerin evvelemirde Anayasaya uygun olup olma
dığının tetkik edilmesini uygun değilse, redde
dilmesini âmir bulunmaktadır. Maalesef arz 
etmek mecburiyetindeyim ki, en mühim olan bu 
keyfiyet encümenlerimizde teklif sahibinin si
yasi inancı veya icra organı ile irtibatı gibi Tu-
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zükte zikredilmiyen kıstaslarla ölçülmektedir. 
Bugüne kadar bir teklif bu esbabı mucibe ile 
reddedilmemiştir. Eksiklerine rağmen insan 
haklarını kabul eden, Anayasayı açık veya ka
palı ihlâl eden kanunların çıkmış bulunduğu ise 
âmme vicdanına aksetmiş bir hakikattir. 

Bu bahse gelmişken Meclisimizin rejimin 
esasını kuracak teşriî faaliyetinde onu engelliyen 
bir hakikata daha işaret etmek istiyorum, o da 
meselelerin daha evvel gruplarda en ince te
ferruatına kadar kabul edilmiş olmasıdır. Bu 
keyfiyet hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir 
ibaresinin kayıt ve şarta (bağlanması olmakta ve 
ibare hâkimiyet ekseriyet grupunun tasvibine 
mazihar olmak şartı ile »millettedir, şeklinde esa
sından zedelenmektedir. 

Gruplarda ımuayyen siyasi meselelerin pren
sip kararları alınabilir fakat tekliflerin madde
leri hattâ grupun tadilleri ile görüşülemez, bu 
hal hem teklif sahiplerinin hakkına tecavüz nem 
de Yüksek Meclisin tarihî vazifesini takyit olur. 
Bunun misalini çok kısa olan şu faaliyet devre
mizde dahi İçtüzük tadili münasebetiyle görmüş 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de murakabe va
zifemize geçiyorum. 

Malûmunuzdur id Esas Teşkilât Kanunu
muz tevhidi kuva esasını kabul etmiştir, buna 
göre teşriî ve İcrai (kuvvet Yüksek Meclisindir. 
Meclis icra salâhiyetini kendi arasından seçtiği 
Reisicumhur vasıtasiyle Başvekil ve l«ra Vekil
leri Heyetine devreder. !Şu "hale göre İcra Vekil
leri Heyeti icra salâhiyetlerini Yüksek Meclise 
vekâleten ifa etmektedirler ve işin tabiatı icabı 
Vekil olarak asil mevkiinde bulunan Yüksek 
Meclise hesap vermek durumundadırlar. Bunun 
için memleketimizde iki yol vardır: Soru ve is
tihzan müesseseleri. 

İstizah ekseriyetin arzusuna bağlıdır, bunu 
kabul ediyoruz, ancak takririn müzakeresîz oy
lanması mevcudiyeti inkâr edilemiyecek, parti
zanlık sebebiyle müesseseyi işlemez veya parti
nin üst kademesini işgal eden icranın arzusiyle 
işler hale getirmektedir. Yani murakabe ile va
zifeli olanlar şu fiilî hal münasebetiyle muraka
be edilene tâbi olmaktadırlar. Bundaki garabeti 
takdirlerinize arz ederken her halde murakabe 
için ehemmiyetli bulunan bu yolun açılmasının 
memleket menfaati icabı 'olduğunu arz etmek is
tiyorum. 
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Diğer murakabe imkânımız aoru müessesesi

dir. Bu müessese de eskiden beri verimli olmak
tan çikmış, zorlamalar tesiri ile bir nevi gös
teriş kapısı haline «gelmiştir. Bu defa kabul et
tiğimiz İçtüzükle de murakabe edeceğimiz Ve
killerimize namütenahi kurtulma imkânlarını 
elimizle vererek nerede ise kendimiz onların 
murakaib esine ve takdirlerine tâbi olma yolunu 
ihtiyar ettik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Meclisimizde eskiden beri teessüs etmiş tea

müller 'mevcuttur, bunlara âzami titizlik göster
memiz icabederken, maalesef bu husustaki tea
mülleri parti endişeleriyle zaman zaman zedele
mekteyiz. Başka memleketler parlâmentoların
da bu teamüller üzerinde artık münakaşa dahi 
yapılmamaktadır. 

Meclisimizde Hükümet programlarının okun
masından sonra muhalefetin tenkidlerini hazır-
lıyabilmesi için program müzakeresinin bir celse 
sonra yapılması da Demokrat Partinin muhale
fette olduğu senelerde teessüs etmiş güzel bir 
âdetti. Bu sene 5 nci Adnan Menderes Hükümeti 
Programı münasebetiyle bu güzel âdeti de yık
mış bulunuyorsunuz. 

Sizlere, sizlerden misaller vermek suretiyle 
bu âdetin teessüsünde mesnedolan esbabı muei-
beyi kısaca arz etmek istiyorum. 

Dış meseleler hakkında açılan bir müzakere 
vesilesiyle o zamanın muhalefet partisi olan De
mokrat Parti neşrettiği bir beyannamede (De
mokrat Parti, uzun vesikalara dayanan bir iza
hatın karşısında tuluat kabilinden bir adamı 
kürsüde konuşturacak kadar hafif bir parti de
ğildir. 'Konuşulanları vesikaların ışığı altında 
partinin mesul organları tetkik etmedikçe bi
zim Mecliste her hangi bir mütalâada bulunma
mız lâubalilik olur.) 

Bu sene biz de tetkik etmeden mütalâa ser-
dîne salahiyetli olmadığımızı beyan ederek ne 
gariptir ki sizin fikirlerinizi sizlere, karşı mü
dafaa ettik. Şayet Demokrat Parti o günkü fik
rinde samimî ise kendisinin yapmadığı bir lâu
balîliği başkasından beklemeye hakkı var mı
dır? Tabiî ki yoktur, arkadaşlar. Fakat bu mev-
zudaki takrirleri reddederek her nedense güzel 
bir teamülü ve ona mesnedolan mâkul ve man
tıki fikirlerinizi inkârı tercih ettiniz. Bunların 
yani teessüs etmiş bulunan Meclis teamüllerinin 
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Jbadema muhafazası 'hususunda göstereceğiniz ti
tizlik, siyasi tarihimizin zerkli bir sayfası ola
caktır. Aziz Türk Milletini bu zevkten mahrum 
bırakacak bir hareketin bir daha bu Mecliste 
tekrar ©dilmiyeeeğini samimiyetle ümidetmek is
tiyoruz. 

1950 senesinde Başvekil Yardımcısı Samet 
Ağaoğlu aynen şunları söylüyor : «Muhterem 
arkadaşlar muhalefet sözcüsü sayın arkadaşımı
zın bu arzusunu biz düşündük. Ve bu maksatla 
ben ve daha birkaç arkadaş tarafından hazırlan
mış bulunan önerge Riyasete takdim edilmiş bu
lunuyor! Muhalefete henüz bugün dağıtılmış 
olan program üzerinde en geniş tenkidi yapa
bilmek imkânlarını bu suretle sağlamak istiyo
ruz. Yine bu suretle bu mukaddes çatının altın
da mazide cereyan etmiş olan nahoş hâdiseleri 
hâtıralarına da ebediyen nihayet vermek ümi
dindeyiz arkadaşlar.» 

Başvekil Adnan Menderes de yerinden buna 
muvafakat ettiklerini beyan ediyor. Fakat son
radan son Adnan Menderes Hükümet programı
nı tenkid için bizim haklı talebimiz münakaşa 
mevzuu olmuş ve maalesef o gün bu kanaatte 
olan arkadaşlarımız bu haklı talebin aleyhinde 
bulunmuşlar, diğer arkadaşlarımız da derhal mü
zakerelere geçilmesini, rey izhar etmek suretiy
le, temin edip muhalefetin Hükümet programı 
üzerinde geniş ve müdellel tenkidlrine maalesef 
mâni olmuşlardır. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. Os
man Canatan. 

OSMAN CAN A TAN (Kırşehir) -- Vazgeç
tim. ' 

R E Î S — Kâmil Boran. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Söz hakkı

nı bana verdi. 
REÎS — Kâmil Boran. 
FETHİ .ÇELİKBAŞ (Burdur) - - Efendim, 

Osman Canatan yerini bana vermiştir, söylüyor. 
REÎS — Vazgeçtim diyordu ama, rica ede

rim, müdahaleniz üzerinedir ki. sırasını size ve
riyor.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) Arkadaşım 
söz sırasını bana vermiştir. 

REİS ;— İlk defa böyle bir şey yoktu, güzel 
efendim, hay hay, buyurun. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; biraz evvel muhterem Burhanettin 
Onat Bey konuşurlarken merhum Ziya Paşanın ! 
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bir beytini huzurunuzda tekrar etti. «Şair, diya
rı küfrü gezmiş, beldeler, kâşaneler görmüş, do
laşmış mülkü islâmı orada viraneler görmüş.» 
Acaba bunun esbabı üzerinde düşünüyor muyuz 
arkadaşlar? Niçin böyle oluyor? 

Şimdi müsaadenizle, Türk milletinin yegâne 
mümessili olarak memleket meselelerini konuş
mak salâhiyetini haiz olan Büyük Millet Mecli
sinin çalışmalarını ele alalım. 

Arkadaşlar; Bütçe Komisyonu kendisine tev
di edilen lâyihayı, efkârı umumiye Önünde değil, 
nihayet dört duvar arasında kalan dinleyiciler 
tarafından takip imkânı olmıyan gazetelerde 
neşredilse bile bu da mahdudolan müzakereleri 
iki aydan fazla bir zaman içinde yapıyor. Ve 
Meclis Umumi Heyetine müzakere için çok az 
vakit kalıyor. 1954 ten evvel, bir yıl, Bütçe Ko
misyonu, bütçeyi tetkik ederdi. Şubatın başında 
Heyeti Umumiyeye vermişti. Evvelâ, Meclis me
saisi dâhilinde addedilen Bütçe Encümeni müza
kerelerinin önümüzdeki yıllarda, milletvekili ar
kadaşların daha geniş bir ölçüde meselelerimizi 
tetkik edebilmek imkânı verilmesi için, Şubat 
başında ikmal etmeye gayret gösterilmesi lâzım-
geldiği, zannederim, hepinizin tasvibedeceği bir 
temennidir. Vaktiyle yaptık, bir kere yapıldı, ya-
pılımyaeak şey değildir, yapılabilir. 

Sonra, Meclis içerisinde çalışan ekseriyet 
grupları, Nizamnamenin mevcut hükümlerini 
hiç kaale almamak gibi bir hattı hareket ihtiyar 
etmemelidirler. Bu mevzuda aynı sözleri Riya
set Divanında vazife almış arkadaşlara da söy
lemek mecburiyetindeyim. Nizamnamede yazılı 
olan hükümler hilâfına verilmiş takrirler Riya
set Divanınca re'sen reye arz edilemez. Aksi tak
dirde Nizamnamenin yazmış olmasının ne fay
dası vardır. Alelfevr ve alelacele her mevzuda 
(Heyeti Umumiye gündemine hâkimdir.) sözüne 
uyarak Nizamnameyi bugün ilga, yarın ihya 
eder. O zaman Meclisin mesaisini tanzim imkânı, 
kalır mı? Bu itibarla ben Riyaset Divanında va
zife alacak arkadaşların işlerini kolaylaştıralım, 
diyorum. Ekseriyet grupunda bulunan arkadaş
ların, muhalefette bulunanların, müstakil olan
ların bu arada vazifelerini yapmalarına yardım 
etmeleri sayesindedir ki; Riyaset Divanının va
zife görmesi kolaylaşacaktır. Fakat büyük yar
dım, ekseriyet grupuna dâhil arkadaşlardan ge
lebilir-. 
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Eğer bu yardım yapılmazsa, ekseriyette bu

lunan arkadaşların yardımı olmazsa, hâdiselerin 
seyri, eşyanın tabiatı icabı Riyaset vazife göre
mez. 

Bu itibarla ben Riyaset Divanında bulunan 
arkadaşların, kendi arkadaşlarından bu yardımı 
nasıl temin edebileceklerini düşünüyorum, Ni
zamname hükümlerine riayetkar olmak bakımın
dan, gerekirse, bir senelik vazife yapmayı göze 
alarak, mütaakıp yıl seçilmemeyi göze alarak 
böyle bir ananeyi kurmalarının kendileri için de 
çok şerefli olacağına kaaniim. 

Aksi halde Meclis mesaisini tanzim edemez
sek ne netice elde edebiliriz? Mesele sözde değil, 
sözün muhtevasmdadır. Mesele niyet ve zihni
yettedir. Şeklin hiçbir kıymeti yoktur. Parlâmen
to kurulur, gruplar teşkil edilir, fakat mesaisini 
parlâmento mesaisi olarak tanzim edemezse, mil
letin sırtına nihayet bir külfet tahmil etmiş olu
ruz. Ekseriyetteki arkadaşlardan katiyen buna 
mani olmalarını rica edeceğim. 

Yine Riyaset Divanının vazifelerinden olmak 
üzere bir ricam daha var. Dediler ki; «Maliye 
Vekilinin beyanatının rdayo ile neşri Hükümet 
icraatmdandır.» O gün çok üzüldüm. Hükümet 
icraatı Meclisin duvarları içine giremez, arkadaş
lar. Hükümet icraatı Meclis duvarları arasına 
girdiği andan itibaren buna, arkadaşlar, icranın 
Meclise, teşriî organa faikiyeti derler. Bizim 
Anayasamızda bu olsa idi icranın adına İcra 
Vekilleri Heyeti demezlerdi. Riyaset Divanı icra 
sesini duyuruyor, diyor. Yok arkadaşlar, icra 
radyo evinden duyuracak sesini. Esasen onu 
istediği gibi yapıyor. Bir şey de demiyoruz. De
sek dikkate alınmıyor, ne yapalım? Lâkin arka
daşlar; Büyük Millet Meclisi içinde Riyaset Ma
kamım işgal eden, İçtüzüğü tatbikle mükellef 
arkadaşlarımızdan bizim haklarımızı, teşıi kuv
vetinin haklarım Hükümete karşı, icra kuvveti
ne karşı korumalarını istiyelim. Aksi takdirde 
emin olun, tarihte çok görülmüştür, yarın muha
lefete düştüğünüz zaman nadim olursunuz. 1953 
ün bugünlere nispetle.güzel günlerinde söyledi
ğimiz sözlerden dolayı tenkid ediliyoruz. 1900 
tan sonra muhalefete düşerseniz o tarihten son
ra hiç pişmanlık duymaz mısınız? Bir işi yapar
ken, bir şeyi söylerken daima etraflı düşünme
ye mecburuz. Şahsi menfaatlerimizi, parti men
faatlerini bir tarafa atarak memleket menfaat-

.1968 0 : 2 
lerini teminat altına almaya çalışmalı, ona göre 
mütalâalar serd etmeliyiz. 

Huzurunuzdan ayrılırken, şunu da ilâve et
mek isterim: Reisimiz reylerinize arz etti. Onun 
için söylememe müsaade buyuran. 

Hürriyet Partisine mensup bir arkadaşın ko
nuşmalarını sizler de merak edersiniz, sanırım. 

Arkadaşlar; geçen devrede, 1954 - 1957 sene
leri arasında dört mebustan müteşekkil grup 
pekâlâ çalıştı. Ama bu devrede dört mebusluk 
grup tasfiye edildi. Siz Hürriyet Partisine men-
subolsanız Nizamnamenin bu tâdiline ne dersi
niz? Hürriyet Partisinin konuşturulmak isten
mediği akla gelmez mi? Konuşmak için yazılı
yoruz, 11 neisiniz diyorlar, sonra her nedense 
16 neılığa düşüyoruz. 

REİS — Böyle bir şey olmaz. Rica ederim, 
inayet buyurun. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; bir taraftan Umumi Kâtip Bey, bir 
taraftan da Reis Beyler yazarsa vaziyet böyle 
olur. Bunda Reislerin kabahati yok. Bunu tan
zim etmek lâzımdır. Hiçbir kimseye en küçük 
bir şikâyetim yok. Ama işlerimizi tanzim edelim 
diyorum arkadaşlar. Eğer salim bir yolda yürü
mek istiyorsak, memlekette mamureler, kâşaneler 
kurulmasını istiyorsak bunların kararlatacağı yer 
olan burada işlerimizi tanzim edelim, diyorum ar
kadaşlar. Düşündüm, yani gelecek sene söz ala
bilmek için saat 7 de gelip birimiz, Reisin odası
nın kapısında, birimiz Kâtibi Umuminin odasının 
kapısında bekleyip saat 9 da mesai başlayınca 
adımızı nıı kaydettirelim, bunu mu yapalım? Bu 
bakımdan ister, istemez insanın diline bâzı fikir
ler gelebilir. Hattâ bütçenin üzerinde konuşsay-
dık, tasvibettiğimiz, yatırım mevzuunda sizden 
ileri olduğumuz yerler var, İnşallah' ilerde" konu
şuruz sırası gelince. Konuşmak imkânını bizden 
alırsanız, insanız arkadaşlar, bütün Nizamname 
tâdilinin bizleri konuşturmamak maksadına ma
tuf olduğu fikri, kanaati ve mütalâası bizlere ge
lir, vatandaş da öyle düşünür. Riyaset Divanı va
zifesini Nizamname gereğince yapmalıdır. Hepi
miz ona müzaheret edelim. Demin arkadaşlarımla 
görüşüyorduk, Reislerin vaziyetlerinin de güç ol
duğunu söylüyorduk. 

Biz illâ bizim dediğimiz olsun diye zorlamıyo
ruz. Yalnız olanlar olduğu gibi zapta geçsin isti
yoruz, arkadaşlar. Tabiî ekseriyet ne derse o 
oluyor. 
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RElS — Vaktiniz tamam oldu. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Teşekkür 

ederim, işimizi tanzim edelim, eğer imrendiğimiz 
memleketlerin durumuna, seviyesine süratle ulaş
mak istiyorsak arkadaşlar. 

REÎS — Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben şahsan Büyük Mil
let Meclisi bütçesinin müzakeresi dolayısiyle şöy-
lo düşünüyorum. Yalnız Sayın Başkandan şunu 
soruyorum; konuşmalarım radyoya aksediyor mu? 

RElS — Mikrofondan sesiniz iyi geliyor efen
dim. (Gülüşmeler) 

MEHMET KÂMlL BORAN (Devamla) - -
Şunu hatırlatmak isterim ki, Yüksek Riyasete 
radyodan konuşmalarımız millete aksettiriliyor 
mu? 

RElS — Sizin zekânız bunu anlamaya pekâlâ 
müsaittir, önünüzde radyo cihazı değil, Meclisin 
mikrofonu vardır. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Yüksek Meclise arz etmek isterim ki, Riyaset Di
vanının Meclisin haklarına, salâhiyetlerine ve 
imtiyazlarına daha titizce nigehban olması çok ye
rinde olacaktır. Çünkü hatırlarsınız İngiltere'
den misal getirmek bir moda halini almıştır, ben 
de oradan misal vereyim. 

ikinci Dünya Harbinde ÇörçiPin bir nutku 
dünyanın en tehlikeli olduğu bir durumda, bir sı
rada radyoda aksettirilmedi, en mühim sözleri ak
settirilmedi. Çünkü bâzı teknik sebeplerle bütün 
milletvekillerinin sözleri aksetmediği için onun da 
sözleri aksettirilmedi. Ve ÇörçiPin nutkunun ve
rilmesine mâni olundu. Şimdi Polatkan'm nutku 
verildiği halde milletvekillerininki verilmedi. Bi
naenaleyh Divanı Riyasetin Meclisin bu gibi hak
larına nigehban olmasını istirham ediyorum. 

Ben şahsan T. B. M. Meclisinin bütçesi vesile
siyle şöyle düşünüyorum. Büyük Meclise 30 mil
yon liraya yakın bir tahsisat ayrılmıştır. Demek 
ki, milletin fedakârlığından bu müesseseye düşen 
miktar bu. 

Ben şahsan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bütçesi vesilesiyle şöyle düşünüyorum. 

Büyük Meclise 30 milyon liraya yakın bir 
tahsisat ayrılmış. Demekki, milletin fedakâr
lığından bu müesseseye düşen miktar bu. Mil
let bu fedakârlığı niçin yapıyor? Diğer mem-
leketlerdekilerin özenerek, emsali arasında be
nim de bir parlâmentom bulunsun diye mi? 

Yani bir süs, bir lüks olarak mı? Asla, hâşa, 
Esasen biz bir süs, bir lüks değiliz. Biz bir ta
rih, Devlet ve rejim zaruretiyiz. Bu paraya kar
şılık ne yaptınız, diye bize bir gün soracaklar
dır. Bu suale alnımız açık, vicdanımız rahat ve 
kendimizden emin olarak cevap vermeliyiz, ce
vap verebilecek halde olmalıyız. Hepimiz bu 
parayı haketmeliyiz. Ve millet de fedakârlığı
nı bizlere seve seve helâl edebilmelidir. 

Millet; anayasasının, cumhuriyetin, insan 
olarak hak ettiği hürriyetlerin müdafaa ve mu
hafazasını bize emanet etmiştir. Yeminimiz de 
böyledir. Biz millî emanete ve yeminlerimize 
sadakatle mükellefiz. Onun içindir ki, asla 
şahs< irade ve ihtirasların tescil ve teyit mercii 
olamayız. Bir bakıma gücümüz sonsuz, sınırsız 
göıünür. Aldanmayalım, mağrur olmıyalım. Biz 
hükümran değiliz, sadece milletin ve anayasa
nın emrinde ve hizmetindeyiz. Biz gelip geçi
ciyim Baki olan Türk milleti, Türk Devleti ve 
Anayasasıdır. 

Evet arkadaşlar, ben böyle düşünüyorum, 
sizlerin de böyle düşüneceğinizden şüphe etme
mekteyim. (Sağdan; alkışlar) 

REİS — Emin soysal. 
EMlN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlarım, sözlerime Meclisin Birinci Reisi ile 
başlıyacağım. (Birinci reisi yok, sesleri) Benim 
kanaatimce Meclisin Başreisi daima vazifesini 
yapmalıdır. (Başreis yok, sesleri) Meclis Reisi 
olsun, Meclis Başkanı olsun! Dört aydan beri 
bir defa çıktı kürsüye, bir de bütçenin müza
keresi sırasında çıktı. Asıl vazife onundur. O 
bulunmadığı yerde Meclis Reisvekilleri vazife 
görürler. Şahsi kanaatime göre böyle olması 
lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlar; 1948 de Türkiye'de 
bir propaganda sesi yükselmişti. Demokrat Par
ti Grupu tarafından Genel Başkanı, sözcüsü, 
mebusları tarafından yükseltilen o ses şudur: 

«Cumhuriyet Halk Partisi mebus maaşları 
500 küsur liradır. 500 küsur liradan 700 küsur 
liraya çıkarken bu fakir milletin parasının bu 
kadar fazla olmadığını bilmemiz lâzımdır. Bu 
olamaz arkadaşlar, bu alınmamalıdır, verilme
melidir», diye bu kürsüden haykırılmıştı. Mec
lis tutanakları şahit. Şimdi zaman geçti, takib-
ettim 1 000 küsur lirayı geçti, 1 500 lirayı geç
ti. Nihayet, 2 800 e kadar harcırah!ariyle be
raber yükseldi. 
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Benim kanaatim şudur: Mademki, Demok

rat Parti millete bu sözü verdi ve bıı söz üze
rine rey alarak diğer vaitleriyle beraber ikti
dara geldi. O halde mebus maaşlarının 1950 de
ki haddine inmesini istiyorum. Sözünüzü yerine 
getirmeniz lâzım Bay demokratlar! (Sağdan; 
alkışlar) 

1950 de Büyük Millet Meclisinin senelik 
tahsisatı 10 milyon küsur lira idi. {Soldan; 
«Kaç mebus vardı?», sesleri) 

Geleceğim, oraya da, geleceğim. 
REİS — Cevap vermeyin. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Cevap ver

memek için değil de, yanlışı var düzelteceğim, 
bilmiyor belki. (Gülüşmeler) 1958 bütçesi otuz 
milyona yakındır. Maliye Vekili kürsüye çıkı
yor, borçların bir kısmını saymıyor, söylemi
yor. Yapılan tetkika nazaran üç milyar küsur 
lira borcumuz olduğu anlaşılmaktadır. İktidar 
şöyle olur diyor, muhalefet böyle olur diyor. 
Siz dışardan borç para alıyorsunuz. Dışardan 
borç para alacağınıza tasarruf yapmanın yolu
na girmeliyiz. Tasarrufu evvelâ Meclis bütçe
sinde yapmak lâzımdır. 1950 de Büyük Millet 
Meclisi bütçesi on milyon küsur lira idi. Şimdi
ki miktarı o nispete düşürmek lâzımdır.. 

İBRAHİM SEVEL (İstanbul) — Nispet ne
dir! 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Onlar mal 
müdürünün hesabıdır. (Gülüşmeler) Bu nasıl 
olur arkadaşlar! Türkiye'nin bugünkü duru
muna, nüfusuna nispetle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde mebus adedi çoktur, azaltılması lâ
zımdır. Bu azaltma yapılır, tanzim edilir, Ana
yasa tadjl edilir, ona göre hareket edilirse el-
betteki bu bütçe seneden seneye artarak on mil
yonlarca lira milletin sırtına yüklenmez. Meclis
ten başlamalı tasarrufa. Hükümete tasarruf 
tavsiye ederken evvelâ Mecliste tasarruf etmeyi 
bilmeliyiz. (Soldan : Gülüşmeler, «yazılı teklif 
ver» sesleri) 

Kanun bile teklif edeceğim. Peynir ekmek
le biraz iktifa edelim. Seçimlerde millete neler 
söylediniz. (Soldan : Gürültüler, gülüşmeler) 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Siz neler söylediniz? 

REİS — Murad Ali Bey, zatıâlinize bir ih
tar veriyorum. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Reis Bey. Mebus maaşları azaltılmalı, 
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adedi azaltılmalı, tasarrufa buradan gidilmeli
dir. 

Bir mevzua daha temas edeceğim. Haber al
dığıma göre 1957 seçimlerine takaddüm eden 
günlerde 10 ncu devre mebuslarına 1958 tahsi
satları bir -formül bulunarak verilmiş ve bu, 10 
milyon küsur lira tutuyormuş. Bu paranın su
reti katiyede verilmemesi lâzımdı. Hükümet bu
nu yaptı mı, yapmadı mı? Bütçe Kanunu çık
madan bu para verildi ise bu para nasıl verildi? 
Maliye Vekili nasıl müsaade etti? Bunun tas
rihini rica ediyorum. 

REİS — Emin Bey, rica ederim, aslı olmı-
yan bir şeyi mevzubahsetmeyin. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Alınmamış 
mı, para verilmemiş mi? 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, diğer hususları başka zaman arz 
ederim, kısa kesiyorum. 

1. Meclis giriş kartlarının imza ile değil 
eskiden olduğu gibi serbest verilmesini riea 
ediyorum. 

2. Meclis açıldığı günden beri arada bir 
Meclisin etrafının jandarma, polisle sarıldığı
nı ve hattâ caddelerde topların, tankların 
dolaştırıldığını görüyoruz. Bu doğru değildir. 
Türk Milleti mukaddes Meclisine hürmetkar
dır. Meclisin etrafı, yolları polislerle, as
kerlerle, kesilemez. 

MUHİTTİN ÖZKEPELİ (Kütahya) — Bu 
şekilde konuşma. Meclise hürmet et. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Senden bin 
kere daha fazla Meclise hürmetkarını, Meclise 
hürmetim olduğa için Meclisin kutsiyeti na
mına böyle konuşuyorum. Beyefendi! 

Muhterem arkadaşlar, Başvekilin bilhassa 
bütçe zamanında müzakereleri dikkatle taki-
betmesi lâzımdır. Başvekil bu sene başında 
bir defa Hükümet Programını okurken geldi, 
bir de iki günden beri geliyor. 4 aydan beri 
nerede idi? Buraya devam edip Meclis mura
kabesini takibetmesini isterim. (Sağdan, alkış
lar)! 

REİS — Emin Bey müddetiniz bitti. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Doldu mu, 

Reia Bey? 
REİS — Maalesef doldu. 
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EMÎN SOYSAL (Devamla) — Hürmetler I 

ederim, Eeis Bey. (Gülüşmeler ve sağdan, alkış-, 
lar.: 

REÎS — Osman Alişiroğlu, buyurun. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz de muhterem Mec
lisin bütçesi münasebetiyle Meclis faaliyeti 
ve Riyaset Divanının çalışmaları hakkında, her 
sene olduğu veçhile, maruzatta bulunacağım. -

Riyasetin birinci vazifesi, kürsüye çıkan me
busun, hüviyetine ve rozetine bakmadan onun 
rahat bir şekilde konuşmasını temin etmekten 
ibarettir. Katta mebusun fikirlerini rahat bir 
şekilde ifade edebilmesi için mebusa yardımcı 
olmaktır. Bizde durum, maalesef, her zaman [ 
böyle değildir. Bakınız aziz arkadaşlarım, dün- • 
kü müzakerelerden dolayı Riyasette bulunan 
arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ederim. Ama 
bugün sabahleyin cereyan eden müzakerelerde, 
Riyasette bulunan Agâh Erozan arkadaşıma 
içimden teşekkür gelmiyor. Sabahleyin muha
lefete âdeta zulmetti. 

REİS — Osman Bey, biz ele insanız, kusur 
ederiz. Şahıstan bahsetmeyin çok rica ederim. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Şahıs
tan bahsetmiyorum, Reisvekillerinin şahıslarına 
hürmetim vardır. Ancak vazifelerim hatırlatma-, 
ya mecburum, çünkü vazife hissi içindeyim, vic
dan mesuliyeti içindeyim, (Soldan, «Oooo..» ses
leri) Sizlere de tavsiye ederim bu hissi duyunuz. 
(Soldan, «Allah, Allah» sesleri) Ben de bâzıları 
gibi sıraya geçip rahatça oturmasını bilirim. 
Ama vicdanım müsaade etmiyor. (Sağdan, al
kışlar) Sabahleyin Sayın Reisvekili hiddete ka
pılmaya hiç lüzum yok iken muhalefete mensup 
bulunan arkadaşlarımıza ihtar ihtar üstüne ol
mak üzere ceza verdi. Nedense muhterem arka
daşlar, daha ziyade Sayın Başvekil kürsüye çık
tığı zaman reisvekillerinde haleti ruhiye deği
şiyor. (Sağdan, gülüşmeler) (Sildon, «değişmi
yor» sesleri) Bizim Başvekilin konuşmalarına 
kıymet verdiğimiz yoktur. (Soldan, «ooo» sesle
ri, gürültüler) Çünkü 7 seneden beri söylediğini 
söylüyor. Eski arkadaşlar bilir, buraya getirdiği 
dosyaları kaç defa okudu... 

REÎS — Alişiroğlu, bir cihetin tavazzuh et
mesi lâzımdır. Sözünüzü tavzih edin. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Muh-̂  
terem arkadaşlar, ben Başvekilin icraatına kıy-
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met vermeye mecbur değilim, tasvibetmiyorum 
diyorum. (Soldan, «o halde biz de seni dinlemek 
istemiyoruz» ) (Bu sırada soldan, bâzı milletve
killeri salondan çıktılar) îstiyen dinler, istemi-
yen dinlemez. (Soldan, gürültüler) 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Ayıptır, ayıptır, terbiyesizlik ediyorsun. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — M u h 
terem arkadaşlar, gürültüler arasında işitmi
yorsunuz, ben Başvekilin şahsına bir şey demi
yorum, icraatına söylüyorum, onu tasvibetmiyo
rum, şahsına hürmetim vardır. İcraatını tasvib-
etmediğimiz bir hakikattir, mücadelemiz bu de
ğil midir? Sözlerimi dinlemediniz siz kararlı in
sanlar gibi itiraz ediyorsunuz. (Gürültüler) 

REÎS — Tavzih etti, arkadaşlar. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Ayıptır, ayıptır! 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Tah

rik ediyorsunuz, ben senin söylediğini sana iade 
bile etmedim Ortakcıoğlu. Asıl sen ayıp ediyor
sun. 

REÎS — Rica ederim, müsaade buyurun. Bu
yurun devam edin, Alişiroğlu. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Reis 
Bey, gürültülü geçen zamanımı müddetime say
mayın. 

R.EÎS — Saymıyorum, lütfen devam edin. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Aziz 

arkadaşlarım, millet huzurunda, tarih huzurun
da muhalefete haksız muamelede bulunan Reis-
vekillerini şikâyet ediyorum. 

İkinci mevzu; Muhterem Meclisin faaliyeti
dir. Takdir buyurursunuz ki, parlâmentoların 
iki tarz faaliyeti vardır :. 

Birisi; teşriî faaliyet diğeri de icrai muraka
bedir. 

Teşriî faaliyette bulunan demokratik parlâ
mentolar hiçbir zaman hak ve salâhiyetlerini, 
umumi efkârın mukavemetini aşacak bir vüsate 
götüremezler. Başka bir ifade ile; halk hâkimi
yetini kabul etmiş memleketlerdeki parlâmento
lar umumi efkârın dikkatini, umumi efkârın te
mayülünü nazara almak mecburiyetini hisseder
ler. Bizde ise maalesef durum her zaman böyle 
olmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım; umumi efkârımızın tasvib-
etmediği, hattâ maşerî vicdanda yara açan teşriî 
tasarruflar olmuştur. Anayasayı ihlâl eden ka
nunlar çıkmıştır. Bunlar dört günden beri tek-
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rar edildi. Bendeniz de tekrar edeceğim. Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu, Seçim Ka
nunu, matbuatı zebun etmek gayesini istihdaf 
eden Basın Kanunu... 

REİS — Osman Bey, Meclis bütçesinden bah
sedin lütfen. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — Evet 
Reis Bey, Meclisin tasarruflarından bahsediyo
rum. Kanunları tenkid ediyorum. Bu kanunlar, 
kanun dışı kanun, hukuk dıgı tasarruf olarak 
tavsif edilmeye mahkûmdur. Gün gelecek, Ce
nabı Hak nasibedecek, bu kanunlar bizim kanun
lar mecmuamızdan çıkarılacak, üzerleri kırmızı 
kalemle çizilecektir. Bu kanunlar mesnetlerini 
umumi hukuk prensiplerinden değil, siyasi mak
sadı mahsuslardan alırlar. 

REÎS — Efendim, Meclis bütçe mevzuunda 
konuşmak üzere çıktınız, Basın Kanunundan, 
Gösteri yürüyüşleri Kanunundan bahsediyorsu
nuz. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Sayın 
Reis Beye arz ettim, Meclisin çıkardığı kanunları 
tenkid ediyorum, mesele bu. 1956 bütçesinde ilk 
defa bu mevzu üzerinde konuşan bir arkadaşınız 
olarak bu kürsüye çıktığım zaman reaksiyon gör
düm. Dediler ki; «Meclisin faaliyetini tenkid 
edemezsiniz.» Cevap verdim; arkadan Turan 
Güneş arkadaşımız da çıktı, o da beni teyidetti. 
Bir mebusun, bir vatandaşın dahi Büyük Mil
let Meclisinin tasarruflarını tenkid etmeye hakkı 
ve salâhiyeti vardır. Benim şimdi yaptığım da 
bundan başka bir şey değildir. 

Aziz arkadaşlarım; kanuna, karara inkiyad-
etmek vardır, onu tenkid etmek de vardır. Biz, 
bu kanunların kahrını çekmiş insanlar olarak 
şimdi tenkid hakkımızı kullanıyoruz, başka bir 
şey yapmıyoruz. 

Vaktim dar olduğu için mâruzâtımı kısalt
mak mecburiyetindeyim. 

Başka bir mesele; Meclisin ikinci bir vazifesi 
icranın murakabesidir. 

Aziz arkadaşlarım; başka memleketlerde mu
vaffak olmuş hükümetler dahi, gün olur ki, dize 
getirilir. Bizde böyle bir şey olmamıştır. Bir tek 
defa 1955 senesinin Kasım ayında Demokrat 
Partinin içindeki bir cereyan neticesinde Hükü
met düşmüş, bunun arkasından gelen hükümet, 
dün burada izah edildiği veçhile, zaman kazan
mak için bâzı taahhütlerde bulunmuş, fakat bu 
taahhütlerinin hiçbiri, murakabe yapılamadığı 
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için, tahakkuk etmemiştir. Bu taahhütler edası 
meşrut borç haline gelmiş olmasına rağmen Hü
kümet mütemerrit bir duruma düşmüş, bunları 
ifa etmekten mütemadiyen kaçınmıştır. 

REİS — Müddetiniz bitti, beyefendi. 
OSMAN ALÎŞlROĞLU (Devamla) — Cüm

lemi tamamlıyayım, beyefendi. Bir sözlü soru 
münasebetiyle Emin Kalafat Başvekil namına 
konuştuğu zaman, biz bu kanunları niçin getir
medik, Büyük Millet Meclisinden aldığımız il
hamla, demiştir. Bu şekildeki temerrüde Büyük 
Meclis de iştirak ettirilmiştir. Bu çok acıdır, 
aziz arkadaşlarım. Maruzatım bu kadardır. 

REİS — Hasan tez... (Soldan, kim, kim ses
leri). 

HASAN TEZ (Ankara) — Ben Hasan Tez, 
hem senin gibi mebus bulunuyorum, hem de 
Merkezi Hükümet Ankara'nın C. H. P. mebusu
yum. (Bravo sesleri, yaşa Hasan Tez, sesleri) 

REİS — Biliyorlar efendim,... 
HASAN TEZ (Devamla) — Bilmiyenler 

varsa bilsinler diye söylüyorum. Bir afcaip so
ruyorlar gibi de. Hangi partinin mebusu oldu
ğumu söylüyorum. C. H. P. nin Ankara Mebu
suyum, 180 bin de rey aldım. (Sağdan, soldan 
gülüşmeler, «yaşa Hasan» sesleri^ 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Millet Mec
lisinin bütçesi müzakere edilirken, burada ko
nuşan arkadaşları dinlemeyip sandalyasından 
kalkıp dışarı giden konuşmalara tahammül 
edemiyen arkadaşlarımız bilsinler ki, bir gün ge
lecek bu tahammül edemiyenlerin yerine mil
let yenilerini getirip oturtacaktır, bilsinler! 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hasan Bey vaktiniz doluyor, mev
zua giriniz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaşla
rını, Meclis Reisi kürsüye senede bir veya iki 
defaya mahsus olmak üzere ancak sembolik 
olarak görünüyorlar. Halbuki teamül şöyle ol
malıdır: Meclis Reisine o bulunduğu zamanlar
da değil, ancak bulunmadığı zamanlarda ve
killik eden başkanvekillerinin riyaset etmesi 
icabeder. Ama bizim Sayın Reisimizi, B. M. M. 
nin muhterem kıymetli Reisinin şahsını gör
mek bana bir defa nasiboldu. Vatandaş soru
yor; Meclis Reisini gördün müf Görmedim di
yorum. Bir defa gördüm, o da usul hakkında 
söz istiyen Adana Milletvekili ve C. H. P. Ge~ 
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nel Sekreteri Sayın Kasım Gülek'e söz verme- | 
mek suretiyle burada tarafgirlik ederken. Evet 
arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım, dinleyici davetiyeleri 
üzerinde konuşmak istiyorum. Filhakika bu- j 
mı ifade ederken Muhterem îdare Âmirlerinin j 
gösterdikleri suhuleti belirterek teşekkür ede
rim. Bir milletvekili olarak vatandaşa verece- i 
ğimiz davetiyeyi biz imzalattıktan sonra îdare i 
Âmirlerine de imzalatacağız, diye Anayasada ı 
bir hüküm var mıf 

Arkadaşlar, dinleyici davetiyelerini iki de
fa imzalatmak ve vatandaşı bu kış günlerinde 
soğukta bekletmek adalet kaidelerine uymaz. 
Fakat Demokrat Parti mebuslarının tanıdıkları 
bir taraftan sokulur ve davetlilerine beyaz i 
kart verilir. Biraz evvel de arz ettim, yeni bir 
grup iş başına gelecek ve bu adaletsizliği orta- ı 
dan kaldıracaktır. Bu da Cumhuriyet Halk | 
Partisine nasibolaeaktır. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Yavaş konuşursanız sözleriniz an
laşılacak. 

HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaş
larım; Büyük Millet Meclisine, Büyük Millet 
Meclisinin bir üyesi olarak gelirken Karaoğlan'-
dan buraya saatler sürdü. Her yerde polis, her 
yerde jandarma.. Arkadaşlarım, Türk Milleti 
Büyük Millet Meclisinden daima ilham almak 
için muhterem mebusların konuşmasını dinle
mek için, seçtiği mebusları görmek üzere bura
ya gelmek istiyor, fakat koyun sürüsü gibi I 
jandarma dipçikleriyle kovulması doğru mu- j 
dur? (Soldan gürültüler) | 

REİS — Karşılamayın efendim. ı 
HASAN TEZ (Devamla) — Anayasanın ver

diği haklara istinaden konuşacağım. On daki- j 
ka benimdir. (Gülüşmeler) Bu usulü gayet iyi j 
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bilirim. Siyasi mekteplerin en olgunu olan 
Halk Partisinde tahsil gördüm. 

RElS — Zatı âlinize müdahale etmedim. 
HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaşla

rım, dün burada Reisvekili arkadaşımız bir ar
kadaşımıza; «Piyon» dedi. Riyaset Makamının 
mebuslara karşı çok nazik olması lâzımdır. 

SELÂMI DİNÇER (Sakarya) — Mânası ne 
onun'? 

HASAN TEZ (Devamla) — Bilmiyorum mâ
nasını. Söyliyen Reisvekilinden sor. Ben mâ* 
nasız şey konuşmam ki, bana mânası sonusun. 
(Sağdan alkışlar) 

Bugün de üzüntü ile Adana Mebusu Küçük-
tepepmar arkadaşımıza Reis Bey; «İki defa ih
tar ettim.» dedi ve hiç ihtar etmeden bir takbih 
cezası verdi. 

REİS — Halledildi efendim o mesele. 
HASAN TEZ (Devamla) — Binaenaleyh gö

rüyoruz ki, Riyaset Makamı burada muhalefet 
mebuslarına üvey evlât muamelesi, De
mokrat Parti mebuslarına, alkış tutanlarına 
da öz evlât muamelesi yapmaktadır. (Sol
dan, alkışlar, gülüşmeler) Böyle demokrasi 
olmaz arkadaşlar. Siz hep alkış tufanına tutu
yorsunuz. İçimizden her hangi birisi memleket 
iktisadiyatı hakkında konuştuğu sırada burada 
o arkadaşı alkış tufanına tutmak ve hakikat
leri söyliyenin sözünü kesmek doğru olmaz. Bu
nu yapmakla milletin arzusunu kesemezsiniz. 
Bir gün gelecek bu gördüğünüz sandalyeler mu
halefet mebusları ile dolacak, ondan sonra da 
memleket refaha kavuşacaktır. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, verilen karar gereğince 
23 Şubat Pazar günü saat 10 da toplanılmak 
üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 20,30 
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5. - SUALLER 

A - TAHRİRÎ SUAL, 

1. —- Gazianteb Mebusu Süleymcm KuraneV-
in, Ankara ve İstanbul belediyelerince 1957 yi 
Unda kaç inşaat veya tamirat ruhsatiyesi verilr 
diğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge-
dik'in tahrirî cevabı (7/17) 

14 1;1958 
Türkiye 'Büyük (Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıda yazılı sorularımın I>aQıiliye Vekâle

ti tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rîea ederim. Gazianteb Mefousu 

Stöleyman Kurane! 

i. Ankara vt< istaribul belediyeieriiH'e 
1957 yılı içerisinde kaç inşaat veya tamirat ruh
satiyesi verilmiştir? 

2. Bunların kaç tanesini 'kalfalar imza et
miştir? 

T. c. "; 
Daihiliye Vekâleti 2 .1 i . I »58 

M. t. U. M. 
2. D. R. Mua. Ş. M 

»ayı : 621-302/1 
4265 

öz d : Gazianteb 'Mebusu Süley
man Kuran'el'in tahrirî sual 
takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği ne 
16 .1.1958 tarihli Kanunlar Müdürlüğü 

7-17/640-1827 sayılı yazılariyle alman Gazianteb 
Mefbusu Süleyman Kuranel'in Ankara ve İstan
bul belediyelerince 1957 yılı içinde verilen in
şaat ruhsatları hakkındaki tahrirî sual takriri 
tetkik edildi : 

1. Ankara'da : 
a) 1957 yılı içinde İjelediyece 122 si tami

rat, 1 858 i yeni inşaat olmak üzere ceman 1 980 
ruhsatiye verilmiştir. 

<b) Bunlardan 499 tanesi kalfalar tarafın
dan imza edilmiştir. 

2. teribttl'da 
a) 1 229 tamirat, 2 245 yeni inşaat olmak 

üzere tieman 3 474 aded rolhsatiye verilmiştir. 

m CEVAPLAR 

ER VE CEVAPLARİ 

b) Bunlardan 814 adedi kalfalar tarafın
dan imza olunmuştur. Keyfiyeti bilgilerinize 
sayşıyle arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

:i. Kars Mebusu Kemal Güven'in, Hora
san - Sarıkamış arasında yapılmakta olan demir
yolunun ne zaman ikmal edileceğine dair sualine 
Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin tahriri cevabı 
(7/66) 

o . 11 . 196* 

Türkiy-e Büyük 'Millet- Meclisi Riyasetin»1 

Aşağıdaki sualimin Sayın Nafıa Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Kemal Güven 
1. Horasan - Sarıkamış arasında, yapılmak

ta olan den iryolu köprülerinin, demir aksamı ile 
raylar 'hariçten mai ithal edilecek yoksa Kara
bük Demir - Çelik FaJbrikasında mı imal edile
cektir"? 

2. Hariçten ithal edilecekse döviz tahsil 
edilmiş ve sipariş verilmiş imidir, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasında imal edilecekse keza 
sipariş verilerek imalâta 'başlanmış mıdır1? 

3. Bu vaziyet karşısında rayların döşenme
sine ne vakit ballanabilecek ve yol katî olarak 
hangi tarihte işletmeye açılacaktır1? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 20. I I . 1958 
Hususi Kalem 

Sayı : 177 

Türkiye Büyük MÜllet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

8. I I . 1958 gün ve 7-66-684/2364 sayılı yazı
ları karşılığıdır : 

Horasan - Sarıkamış arasında yapılmakta 
olan demiryolunun ne zaman ikmal edileceğine 
dair Kars Mebusu Kemâl Güven tarafından ve
rilen tahrirî sual takririne hazırlanan eevalbın 



İ : 43 22.2 
ilişîk olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

! : Nafıa Vekili 
Tevfik îleri 

Kars «Mebusu Kemal Oüven'in Horasan - Sa
rı/kamış demiryolunun ne zaman ikmal edilece
ğine dair tahrirî sual takriri aşağıda cevaplan
dırılmıştır •: 

1. Horasan - Sarıkamış demiryolunun köp
rülerinin demir aksamı (betonarme yuvarlak de
mirden ülbafet olup inşaata muvazi olarak Ka-

1958 G : 2 
ra'bük fabrikalarından veya tahsis malzemesin
den temin edilmektedir. 

Bay ffihtiyacı ise, Karabük Demir ve Çelik 
fabrikalarından temin edilememeîktedir. Bu iti-
ıbarla (hariçten tedariki zaruridir. 

2. Demiryolu inşaatının alt yapı kısmı an
cak 1960 senesi sonunda Jbitebilecekse de (hattâ 
lüzumlu ray malzemesinin hariçten tedariki için 
şimdiden teşebbüslere ıgirişilmig bulunmaktadır. 

3. Bu vaziyete göre hattın 1960 dan sonra 
işletmeye açılması için gayret sarf edilmeSktedir. 

»©«< 

T. B. M. M. Matbaan 


